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Het tweede jaar Platform Zó werkt de zorg

We organiseerden inhoudelijke bijeenkomsten namens het platform voor de eigen achterban

We organiseerden een presentatie over Zó werkt de zorg voor Ambulancezorg Nederland.
We organiseerden presentaties over Zó werkt de zorg voor student-besturen bij VvAA.
We gaven een presentatie over Zó werkt de huisartsenzorg voor VvAA-leden.

We gaven presentatie namens Zó werkt de zorg aan externen over de inhoud

We presenteerden het Engelse e-book op het International Forum on Quality & Safety in Healthcare.
We waren als platform tafelheer bij een sessie over zorgwaarden op het congres World of Health Care.
We gaven een gastcollege bij de opleiding voor sociaal geneeskundigen (NSPOH).
We gaven een lezing over Zó werkt de zorg voor professionals in de publieke gezondheidszorg (PHned).

We organiseerden pr-bijeenkomsten namens Zó werkt de zorg

We presenteerden Zó werkt de huisartsenzorg aan de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer.
We bemanden een stand en verkocht boeken over de huisartsenzorg op het NHG-congres.

We deelden informatie over het platform via social media, nieuwsbrieven en -berichten en zorgmedia

We verstuurden nieuwsbrieven aan onze achterbannen over de activiteiten en producten van het platform.
We publiceerden nieuwsberichten over de Zó werkt de zorg-app en boeken van het platform.
We deelden informatie over het platform op social media, intranet en kennisplatforms.
We regelden aandacht voor platformproducten in media zoals Medisch contact, Arts en Auto, en de Dokter.
We schreven blogs over Zó werkt de zorg-producten voor onder meer Skipr.

We publiceerden onze tweede special Zó werkt de ouderenzorg

We brachten de belangrijke spelers, arbeidsmarkt, wetten en geldstromen in de ouderenzorg in kaart.
We schreven Zó werkt de ouderenzorg in samenwerking met ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON en Verenso.

We publiceerden de uitgebreide en herziene editie van Zó werkt de zorg in Nederland

We actualiseerden alle feiten en cijfers uit het oude boek en voegden informatie toe over publieke gezondheid.
We publiceerden een Engelse vertaling onder de naam This is how Dutch healthcare works.

We gaven het Engelse e-book aan de bezoekers van International Forum on Quality & Safety in Healthcare.

We boden nog meer informatie via de Zó werkt de zorg-app

We namen de special Zó werkt de huisartsenzorg op in de app.
We maakten de meeste afbeeldingen in de app interactief.

We lieten de app opnemen in de appstore van GGD GHOR Nederland.

We verkochten ruim 2.000 boeken

We verkochten ruim 2.000 exemplaren van Zó werkt de huisartsenzorg.

We werkten voor de verspreiding van Zó werkt de zorg-producten samen met het New Book Collective

We zijn samen met New Book Collective de boeken van het platform breder gaan verspreiden.

Onze producten worden gebruikt in steeds meer opleidingen

Onze producten worden gebruikt door HBO-, universitaire en postdoc-opleidingen zoals HvA en Radboudumc.
Onze producten worden gebruikt in interne opleidingen van platformpartners.

Over deze kaart
Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de activiteiten van het tweede jaar van het Platform Zó werkt de zorg. 
De ‘we’ op deze kaart zijn de 16 specialpartners die gezamenlijk het platform vormen. Het platform heeft als doel 

de samenleving te voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale informatie over de zorg.
Kijk voor meer informatie op www.zowerktdezorg.nl en download de gratis app: app.zwdz.nl
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