Acties en bereik Platform Zó werkt de zorg 2019-2020
We hebben met Zó werkt de geneesmiddelenzorg ons zesde boek gelanceerd
We hebben Zó werkt de geneesmiddelenzorg gemaakt met elf specialpartners.
We delen de visualisaties uit Zó werkt de geneesmiddelenzorg via de Zó werkt de zorg-app.
Veel opleidingen gebruiken onze producten
We introduceren met de Zó werkt de zorg-mini’s een nieuw platformproduct
In de mini’s geven we in drie visualisaties aandacht aan actuele zorgthema’s.
We hebben mini’s gemaakt over acute zorg, ggz, ouderenzorg, geboortezorg en A-infectieziekten.
We maken de mini’s met platformpartners als Vilans, VWS, NZa, ZN en veldpartijen als GGZ Nederland.
We publiceren de mini’s in de Zó werkt de zorg-app.

Zó werkt de zorgproducten
Onderwijs

Ons zevende boek is in de maak: Zó werkt gehandicaptenzorg

Tal van partijen gebruiken onze visualisaties voor workshops en onderwijs

Zó werkt de gehandicaptenzorg ligt al in november in de boekhandel.
Maar liefst vijftien organisaties maken als specialpartner het boek mede mogelijk.

Stichting Arts en organisatie gebruikt onze visualisaties voor hun module Discipline Overstijgend Onderwijs.
Het studieboek Wetgeving, beleid en financiering in de zorg (2020) bevat onze geldstromen-visualisaties.

Meer dan 6.400 boeken en e-books zijn in een jaar verkocht
3.660 (digitale) exemplaren van Zó werkt de geneesmiddelenzorg zijn verkocht.
1.000 (digitale) exemplaren van Zó werkt de zorg in Nederland zijn verkocht.
530 (digitale) exemplaren van Zó werkt de ouderenzorg zijn verkocht.
475 (digitale) exemplaren van Zó werkt publieke gezondheidszorg zijn verkocht.
420 (digitale) exemplaren van Zó werkt de zorgverzekering zijn verkocht.
330 (digitale) exemplaren van Zó werkt de huisartsenzorg zijn verkocht.
Onze boeken zijn breed beschikbaar in (online) boekhandels, bibliotheken en bij platformpartners
Alle VWS’ers hebben via een abonnement toegang tot de volledige Zó werkt de zorg-bibliotheek op intranet.
Ook Zó werkt de geneesmiddelenzorg is opgenomen in de collectie van Nederlandse bibliotheken.
Studenten fysiotherapie aan de Hogeschool Groningen hebben onze boeken gehuurd via Surfspot.
We verkopen onze boeken in de boekhandel en online via bol.com en managementboek.nl.
Informatie uit Zó werkt de zorg vindt een nieuw publiek via andere publicaties
Visualisaties over publieke gezondheidszorg zijn verspreid via de nieuwsbrief van Loket Gezond Leven.
Platformpartners delen breed informatie met hun achterban over nieuwe boeken en de Zó werkt de zorg-app.

We ontvangen vele positieve reacties en recensies

Verspreiding

Media

Op sociale media als Twitter en LinkedIn delen mensen enthousiast onze visualisaties, mini’s en animaties.
Vakmedia als Medisch Contact en Arts en Auto, zijn in recensies positief over Zó werkt de geneesmiddelenzorg.
We zetten animatie en fotografie in om aandacht te genereren

Hoe voorziet
Platform Zo werkt de
zorg
in 2019-2020
De ArgumentenFabriek
Nederland van heldere
en neutrale informatie
over de zorg?

Met animaties over de geneesmiddelen- en ouderenzorg geven we online uitleg over grote afbeeldingen.
Platformpartners vertellen in videoquotes waarom meedoen aan het platform zo belangrijk is.
We hebben foto’s verspreid van de presentatie van Zó werkt de geneesmiddelenzorg.
We delen informatie over het platform via sociale media, nieuwsbrieven, nieuwsberichten en zorgmedia
We versturen nieuwsbrieven aan onze achterbannen over de activiteiten en producten van het platform.
We publiceren nieuwsberichten over de Zó werkt de zorg-app en boeken van het platform.
We delen informatie over het platform op sociale media, intranet en kennisplatforms.
We schrijven blogs over Zó werkt de zorg voor onder meer Skipr.

We organiseren bijeenkomsten voor en met het platform
We hebben Zó werkt de geneesmiddelenzorg gepresenteerd op een drukbezochte lancering in Nieuwspoort.
We hebben kennis gedeeld op een themabijeenkomst over de zorg in 2025, met bijdragen van NZa, VWS en Vilans.
Met de communicatieadviseurs van het platform hebben we onze communicatiestrategie tegen het licht gehouden.

We verwelkomen een nieuwe partner en nemen afscheid
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is toegetreden als partner van Platform Zó werkt de zorg.
Ambulancezorg Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen verlaten het platform.

Studenten en zorgverleners zijn enthousiast over workshops en gastcolleges over Zó werkt de zorg
Studenten geriatrie zijn enthousiast over hun workshop over het zorgstelsel en de ouderenzorg.
Artsen maatschappij en gezondheid in opleiding zijn positief over gastcolleges publieke gezondheidszorg.

We hebben een begeleidingsgroep samengesteld voor Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg
We zijn in gesprek met 25 mogelijke specialpartners, waaronder GGZ Nederland.
De startbijeenkomst van het boek staat gepland op 23 juni 2020.
We hebben een begeleidingsgroep samengesteld voor Zó werkt het sociaal domein

Alle UMC’s gebruiken onze boeken in hun opleidingen.
Postdoc opleidingen gebruiken onze boeken, zoals ESHPM, TNO, RINO-groep, huisartsenopleiding en NSPOH.
Hbo’s gebruiken onze boeken, zoals de Hogeschool van Amsterdam en de Academie Zorg en Welzijn.
Mbo’s gebruiken onze producten in opleidingen tot verpleegkundige en dokters-, tandarts- en apothekersassistent.
Interne opleidingen gebruiken onze producten, zoals die van AAG, VvAA, VWS en ZN.

Bijeenkomsten
Platformontwikkeling

Lezers en platformpartners gebruiken onze visualisaties in hun presentaties
Onze visualisaties zijn onderdeel van allerlei presentaties, zoals voor Armeense ziekenhuisbestuurders.
ZN heeft een delegatie van de Duitse Krankenkasse het zorgstelsel uitgelegd met ons Engelstalige zorgboek.

We zijn in gesprek met twaalf mogelijke specialpartners, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De startbijeenkomst van het boek staat gepland op 6 juli 2020.

Over deze kaart
Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de vele activiteiten in de periode juni 2019 - juni 2020 van het Platform Zó werkt de zorg. De ‘we’
op deze kaart zijn de 19 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.

De ArgumentenFabriek

app.zwdz.nl

