ZO WERKT

DE ZORG

Het eerste jaar
We houden partners en geïnteresseerden met een nieuwsbrief op de hoogte

We ontsluiten geactualiseerde informatie via smartphone, tablet en website
In de app is de informatie uit het boek Zó werkt de zorg in Nederland geactualiseerd.
De app is voor iedereen vrij toegankelijk en de inhoud is gemakkelijk te delen.
De app is vanaf 15 juni te downloaden van de website www.zowerktdezorg.nl

De nieuwsbrief informeert over nieuwe ZWDZ-producten en bijeenkomsten.

Web

Communicatie

We delen ZWDZ-informatie via www.twitter.com/zowerktdezorg
Het platform deelt de eigen informatie en feitelijke informatie over de zorg van anderen.

We presenteren het platform op de website www.zowerktdezorg.nl
De website biedt alle informatie over doel, partners en producten van het platform.
Op de website staat (voortgangs)informatie over de activiteiten van het platform.
Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.
De Waardenkaart Zorg en de visualisaties zijn via www.zowerktdezorg.nl verkrijgbaar.

We communiceren gezamenlijk over de ontwikkelde producten

Special

We maken samen met specialpartners het boek Zó werkt de huisartsenzorg
Het boek Zó werkt de huisartsenzorg is de eerste verdiepende special van het platform.
Het boek is gemaakt met drie specialpartners en met inhoudelijke en financiële bijdrage van het platform.
Het 116 pagina’s tellende boek verschijnt op 6 juni 2017 in een oplage van 3500 exemplaren.
De nieuwe Vaste Kamercommissie van VWS neemt het boek op 6 juni in ontvangst.

Platformontwikkeling

Wat hebben
we gedaan in het
eerste jaar van het
Platform Zó werkt
de zorg?

Een gezamenlijk communicatieplan is ontwikkeld voor de communicatie over de special en het platform.
De communicatieadviseurs van platformpartners delen onderling informatie en media-uitingen.

We werven nieuwe partners voor het platform
We zoeken mogelijke nieuwe partners voor verbreding van het platform.
We zoeken partners die financieel en inhoudelijk bijdragen aan specials.
We leggen contacten met zorgopleidingen voor het afnemen van producten van het platform.

We organiseren bijeenkomsten met platformpartners

We communiceren over het platform in een eigen neutrale huisstijl

Platformpartners hebben met behulp van een waardenmodel gesproken over waarden in de zorg.
Communicatieadviseurs van de platformpartners hebben gesproken over een gezamenlijke aanpak.
De eerste donderdag van juni is het Zó werkt de zorg-dag voor platformpartners.

Het platform ZWDZ heeft een beeldmerk en herkenbare producten.
Alle producten van het platform zijn voorzien van het beeldmerk Zó werkt de zorg.

Huisstijl

Bijeenkomsten

We geven presentaties over hoe de Nederlandse zorg werkt
Op het Najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is een presentatie gegeven.
Op de bijeenkomst van de Europese koepel voor vakbonden van dokters (FEMS) is een presentatie gegeven.

Presentaties

Over deze kaart
Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de activiteiten van het eerste jaar van het Platform Zó werkt de Zorg dat loopt
van juli 2016 tot juni 2017. Dit platform bestaat uit veertien partijen die inzicht willen geven in hoe het zorgstelsel werkt.
Met als doel: de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke, eenduidige en objectieve feiten over de zorg.
Kijk voor meer informatie over het platform op www.zowerktdezorg.nl

De ArgumentenFabriek

