
Over deze kaart
Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de vele activiteiten in de periode juni 2021 - juni 2022 van het Platform Zó werkt de zorg. 
De ‘we’ op deze kaart zijn de 18 partners 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 bekijk de 
gratis app: app.zwdz.nl.  

Een initiatief van: 

De ArgumentenFabriek

 app.zwdz.nl

Acties en bereik Platform Zó werkt de zorg 2021-2022

We organiseren bijeenkomsten voor en met het platform 

We hebben Zó werkt het sociaal domein feestelijk online gepresenteerd. 
We hebben met de communicatieadviseurs van het platform onze communicatiestrategie uitgebouwd en vernieuwd.
We hebben de (nieuwe) inhoud van Zó werkt de zorg in Nederland bediscussieerd op een themabijeenkomst.
We hebben tussentijds met de partners de voortgang van projecten besproken en de uitvoering bijgesteld.

We ontvangen vele positieve reacties en recensies

We horen steeds vaker dat klanten en andere relaties een Zó werkt de zorg-boek hebben en gebruiken.
Op sociale media als Twitter en LinkedIn delen mensen enthousiast onze visualisaties, mini’s en animaties. 

Partijen delen berichten over onze boeken via hun eigen communicatiekanalen.
Zó werkt het sociaal domein is gedeeld door onder meer het landelijk Platform Lectoren sociaal werk en WWZ-academie.

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en G40 Stedennetwerk hebben Zó werkt het sociaal domein online gepromoot.

We zetten animatie en video in om aandacht te genereren 

We hebben een animatie gemaakt van Zó werkt het sociaal domein voor de lancering.
We hebben korte video’s gemaakt om aandacht te genereren voor Zó werkt het sociaal domein.

We zetten de luxe verzamelbox in de schijnwerpers met een promotievideo.

We delen informatie over het platform via sociale media, nieuwsbrieven, nieuwsberichten en (zorg)media

We versturen nieuwsbrieven aan onze achterban 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 workshops over Zó werkt de zorg

We hebben medewerkers van de afdeling informatiebeleid van VWS trainingen over het zorgstelsel gegeven. 
We hebben 50 medewerkers van ZonMW getraind in kennis over het sociaal domein.
We hebben GGD Fryslân getraind over publieke gezondheidszorg.
We hebben een masterclass over de zorg gegeven aan young professionals van het Avicenna Excellence Programma. 
We hebben Drentse ouderen een workshop gegeven over het Nederlandse zorgstelsel en participatie.
We krijgen diverse aanvragen voor trainingen over de zorg vanuit partijen in de paramedische zorg.

Media

Trainingen

Bijeenkomsten

Bijna 5.000 boeken en e-books zijn in een jaar verkocht 

1615 (digitale) exemplaren van Zó werkt het sociaal domein zijn verkocht.
1140 (digitale) exemplaren van Zó werkt de zorg in Nederland  zijn verkocht. 
700 (digitale) exemplaren van Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg  zijn verkocht.  
315 (digitale) exemplaren van Zó werkt de ouderenzorg zijn verkocht. 
165 (digitale) exemplaren van Zó werkt de zorgverzekering zijn verkocht. 
150 (digitale) exemplaren van Zó werkt publieke gezondheidszorg  zijn verkocht. 
125 (digitale) exemplaren van Zó werkt de geneesmiddelenzorg zijn verkocht. 
125 (digitale) exemplaren van Zó werkt de huisartsenzorg zijn verkocht. 
120 (digitale) exemplaren van Zó werkt de gehandicaptenzorg  zijn verkocht.  
77 luxe verzamelboxen zijn verkocht met hierin 693 boeken.

Onze boeken zijn breed beschikbaar in (online) boekhandels, bibliotheken en bij platformpartners 

VWS heeft de luxe verzamelboxen aangeboden aan de nieuwe bewindslieden.
Alle VWS’ers hebben via een abonnement toegang tot de volledige Zó werkt de zorg-bibliotheek op het Rijksportaal.
We verkopen onze boeken in de boekhandel en online vooral via bol.com en managementboek.nl. 
Al onze boeken zijn te leen in openbare bibliotheken.

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

Leraren in het voortgezet onderwijs gebruiken afbeeldingen en informatie uit onze boeken voor lesmateriaal.
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.

Verspreiding

Zó werkt de zorg-
producten

We hebben ons negende boek gelanceerd 

Zó werkt het sociaal domein is gemaakt met 9 specialpartners en sinds september 2021 verkrijgbaar. 
We delen de visualisaties uit Zó werkt het sociaal domein via de Zó werkt de zorg-app. 

We hebben twee Zó werkt de zorg Gidsen gelanceerd

We hebben de Engelstalige gids Quick Guide to Dutch Healthcare over het Nederlandse zorgstelstel gemaakt.
We delen de Quick Guide via onze website en visualisaties uit de gids via de Zó werkt de zorg-app.

We hebben een Gids over de geldstromen in de palliatieve zorg gemaakt met de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland.
We delen de palliatieve geldstromengids via onze website en visualisaties uit de gids via de Zó werkt de zorg-app.

We hebben nieuwe mini’s gemaakt over actuele thema’s voor onze app

De mini over JeugdzorgPlus heeft het platform gemaakt samen met Jeugdzorg Nederland.
De mini over huiselijk geweld is gemaakt met partners van het platform. 

De mini over het delen van medische gegevens heeft het platform gemaakt samen met KNMG en de Patiëntenfederatie.
We maken op dit moment een mini over zorg op school die we op korte termijn zullen lanceren.

We hebben een set visualisaties ontwikkeld over over de inkoop van ggz

De visualisaties hebben we samen gemaakt met de Werkgroep Stimuleren Conctracteren ggz.
We delen de visualisaties over inkoop van de ggz op onze website en in de Zó werkt de app.

We hebben een luxe verzamelbox gemaakt voor alle Zó werkt de zorg-boeken

De verzamelbox met alle negen Zó werkt de zorg-boeken is beschikbaar gemaakt in samenwerking met VWS. 

Ons tiende boek is in de voorbereidende fase: Zó werkt de bedrijfsgeneeskundige zorg

We hebben de eerste bijeenkomst met beoogde partijen achter de rug.
Als voldoende partijen aanhaken, publiceren we Zó werkt de bedrijfsgeneeskundige zorg in juni 2023.

We hebben een ludieke BINGO-kaart gemaakt over het regeerakkoord 

We hebben op de BINGO-kaart 24 zorgonderwerpen benoemd die we in het regeerakoord verwachtten.

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. 
Aanbieders van trainingen over het sociaal domein gebruiken Zó werkt het sociaal domein, zoals LCGW en jb Lorenz.
Stichting Arts en Organisatie gebruikt Zó werkt de zorg in Nederland in een cursus voor geneeskundestudenten. 
Interne opleidingen gebruiken onze producten, zoals die van AAG, VvAA, VWS en ZN. 

Partijen gebruiken onze visualisaties voor workshops en bijeenkomsten

VvAA gebruikt de afbeeldingen in een e-learning over de zorg voor medewerkers.
AAG gebruikt onze informatie over bekostiging en geldstromen in hun trainingen.
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