
Over deze kaart
Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de vele activiteiten in de periode juni 2020 – juni 2021 van het Platform Zó werkt de zorg. De ‘we’  

op deze kaart zijn de 18 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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Acties en bereik Platform Zó werkt de zorg 2020-2021

Onderwijs

Veel opleidingen gebruiken onze producten

Alle UMC’s gebruiken onze boeken in hun opleidingen.
Postdoc opleidingen gebruiken onze boeken, zoals ESHPM, huisartsenopleiding, RINO-groep, NSPOH en TNO.
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.

Partijen gebruiken onze visualisaties voor workshops en bijeenkomsten

Het Utrechtse regionale programma Uzelf gebruikt de visualisaties over geldstromen.
Stichting Arts en organisatie gebruikt onze visualisaties in webinars en online filmpjes.

We organiseren bijeenkomsten voor en met het platform

We hebben Zó werkt de gehandicaptenzorg en Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg feestelijk online gepresenteerd.
We hebben kennis met elkaar gedeeld op een themabijeenkomst over zorg en de kabinetsformatie.
We hebben met de communicatieadviseurs van het platform onze communicatiestrategie uitgebouwd.

We ontvangen vele positieve reacties en recensies

Op sociale media als Twitter en LinkedIn delen mensen enthousiast onze visualisaties, mini’s en animaties.
Vakmedia als Medisch Contact, Eerstelijns en Arts en Auto, zijn positief in recensies over de twee nieuwe boeken.

We zetten animatie en video in om aandacht te genereren

We belichten met toegankelijke animaties gemaakt van visualisaties, onze boeken.
We verspreiden korte video’s om aandacht te genereren voor onze nieuwe boeken.
Platformpartners vertellen in videoquotes waarom meedoen aan het platform voor hen belangrijk is.

We delen informatie over het platform via sociale media, nieuwsbrieven, nieuwsberichten en zorgmedia

Media als ANP en SKIPR nemen informatie over uit onze boeken in nieuwsberichten.
We versturen nieuwsbrieven aan onze achterbannen over de activiteiten en producten van het platform.
We publiceren nieuwsberichten over onze boeken en de Zó werkt de zorg-app.
We delen informatie over het platform op sociale media, intranet en kennisplatforms.

We geven trainingen en worskshops over Zó werkt de zorg

We hebben 400 mensen in de sector veiligheid geïnformeerd over ‘zorg en financiën’ tijdens een VNG-webinar.
We hebben young professionals in zorg en welzijn geholpen na te denken over zorgbeleid.
We hebben twee masterclasses over de zorg gegeven aan vijftig VWS-ambtenaren Informatiebeleid.
We hebben leden van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst het zorgstelsel uitgelegd.
We hebben samen met VNG masterclasses voor gemeenteambtenaren in het sociaal domein ontwikkeld.

Media

Trainingen

Bijeenkomsten

Zó werkt de zorg-
producten

We hebben ons zevende en achtste boek gelanceerd

Zó werkt de gehandicaptenzorg is gemaakt met 15 specialpartners en sinds november 2020 verkrijgbaar.
Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg is gemaakt met 17 specialpartners en sinds april verkrijgbaar.

We delen de visualisaties uit Zó werkt de gehandicaptenzorg via de Zó werkt de zorg-app.
De visualisaties uit Zó werkt de ggz delen we na de zomer in de Zó werkt de zorg-app.

We geven met nieuwe Zó werkt de zorg-mini’s in de app aandacht aan actuele zorgthema’s

Mini’s over informele zorg en onafhankelijke cliëntondersteuning zijn aan de app toegevoegd.
De mini over het delen van medische gegevens is in de maak.

We hebben een nieuwe formule ontwikkeld: De Zó werkt de zorg Gids

We hebben de Zó werkt de zorg Gids ontwikkelt als nieuw kennisproduct voor smallere zorgthema’s.
De eerste editie van de Gids is de Engelstalige Quick Quide to Dutch Healthcare.

+ De tweede Gids over geldstromen voor palliatieve zorg maken we met Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland.

Ons negende boek is in de maak: Zó werkt het sociaal domein

Zó werkt het sociaal domein ligt medio september in de boekhandel.
Tien organisaties maken als specialpartner het boek mede mogelijk.

Bijna 4200 boeken en e-books zijn in een jaar verkocht

1.460 (digitale) exemplaren van Zó werkt de gehandicaptenzorg zijn verkocht. 
1.065 (digitale) exemplaren van Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg zijn verkocht. 

840 (digitale) exemplaren van Zó werkt de zorg in Nederland zijn verkocht.
280 (digitale) exemplaren van Zó werkt de ouderenzorg zijn verkocht.

165 exemplaren van Zó werkt de geneesmiddelenzorg zijn verkocht.
155 (digitale) exemplaren van Zó werkt publieke gezondheidszorg zijn verkocht.

120 (digitale) exemplaren van Zó werkt de zorgverzekering zijn verkocht.
100 (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.
Zó werkt de gehandicaptenzorg is opgenomen in de collectie van Nederlandse bibliotheken.

We verkopen onze boeken in de boekhandel en online vooral via bol.com en managementboek.nl.

Informatie uit Zó werkt de zorg vindt een nieuw publiek via andere publicaties

Partijen als SER en Vilans gebruiken onze boeken als bronnen voor publicaties en rapporten.
Studenten gebruiken onze boeken als bronnen voor scripties en afstudeerprojecten.

Platformpartners delen breed informatie met hun achterban over nieuwe boeken en de Zó werkt de zorg-app.
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