Aanleiding

Er werken 1,2 miljoen mensen in de zorg, maar
als er nu geen actie ondernomen wordt, dreigt
er in 2022 een tekort van tot wel 125.000.
Actieplan Werken in de Zorg wil goede zorg en
welzijn waarborgen voor de toekomst en op
korte termijn een merkbaar en meetbaar
verschil maken.

Gemeenschappelijk doel
De publiekscampagne moet de
vijver groter en dieper maken
Zoals geformuleerd in de actielijn
Beter kiezen: “een publiekscampagne
moet bijdragen aan meer mensen die
kiezen voor zorg en welzijn, minder
uitval door betere keuzes en meer
behoud door anders te kiezen binnen
zorg en welzijn”.

De campagne is een samenwerking het ministerie
van VWS en branche- beroeps- en regionale
werkgeversorganisaties in de sector zorg & welzijn

Barrière
"Alleen maar respect voor jullie.
Mijn 'ding' is het niet, maar
gelukkig zijn er ook mensen zoals
jullie” – blogpost
Bij het brede publiek zijn een aantal
beelden dominant over wat werken in
zorg en welzijn betekent en welke
mensen daarvoor geschikt zijn.

Veel mensen hebben hierdoor het
vooroordeel dat een studie of baan in
zorg en welzijn niks (meer) voor hen is
waardoor zij zich niet oriënteren op
wat de sector hen (nog meer) te
bieden heeft.

Inzicht
“The best antidote to prejudice, is
reality” – Barney Frank
We gaan je vooroordeel uitdagen over
werken in de zorg door je laten inzien dat
het ook jou kansen en mogelijkheden
biedt die je wel degelijk aanspreken.
Het is een veel breder vakgebied dan je
denkt met een grote diversiteit aan
opleidings- en carrièremogelijkheden voor
iedereen die graag betekenisvol werk wil
doen.
Wie kan dat beter laten zien dan mensen
die zelf werken in zorg en welzijn?

Campagne(strategie)
Inspiratie door campagne-uitingen (denk aan: radio,
bioscoop, televisie en sociale media): mensen uit de
sector zorg en welzijn vertellen hun verhaal. Zij laten
zelf laten zien hoe mooi, breed, divers, uitdagend en
spannend het werk is.
Oriëntatie door ontdekdezorg.nl (website): de
vindplek van alle mogelijkheden binnen zorg en
welzijn. Op basis van eigen wensen kan iemand zich
een beeld vormen van de mogelijkheden binnen de
sector.
Actie via publieksvoorlichting (contact): één centraal
nummer voor regionale doorverwijzing bij interesse
om in de sector aan de slag te gaan.

Campagne fasering
Gezamenlijke ontwikkeling campagne
Brede zichtbaarheid
Rationale doorvertaling landelijk - regionaal
Ontwikkeling campagnewebsite
#ikzorg fotoshoot (ronde 2)
#ikzorg fotoshoot (ronde 1)

FASE 1
Juni - Sept
‘grass root’
Opbouw/ interne
lancering campagne

FASE 2
Sept - Okt
´achterkant´
Bouwstenen
campagne op orde

FASE 3
Okt - Dec
´lancering´
Landelijke en regionaal
mbv campagnetoolkit

Tijd

#Ikzorg: fotoshoot door Nederland
- 1 tour, 20 weken lang, door 12
provincies, 250 aanmeldingen,
ongeveer 100 zorginstellingen en
scholen, ruim 360 verhalen.
- Verhalen van de medewerkers staan
centraal en vormen de basis voor de
landelijke campagne.
- Doel is een zo groot mogelijke
diversiteit in mensen en beroepen.
- Mogelijk gemaakt door (regionale)
werkgeversorganisaties, branche- en
beroepsorganisaties.

Ontdekdezorg.nl
- De online startplek vanuit de campagne (NB. volop in ontwikkeling).
- 2 uitgangspunten:
Geïnspireerd raken door verhalen:
Ik word verrast door
mogelijkheden en
perspectieven

Door de campagne
beland ik op het
platform

Ik weet nog niet goed
wat ik wil en wat de
mogelijkheden zijn
binnen de zorg

Ik lees inspirerende
verhalen

Ik zie vervolgens waar ik terecht
kan, aansluitend bij het verhaal

Doorverwijzen naar de juiste plek:
Ik geef aan wat ik
zoek en filter het
resultaat

Door de campagne
beland ik op het
platform

Ik weet al wat ik
zoek binnen de
zorg

Ik zie dat het platform
een overzicht biedt
van handige links

Ik zie vervolgens waar
ik terecht kan (links)

Het vervolg / planning
-Looptijd campagne is zo’n 3,5 jaar.
-Landelijke lancering in oktober (N.B. Plannen zijn
volop in ontwikkeling).
-Na landelijke lancering zijn doorvertalingen op
regionaal of instellingsniveau mogelijk.
Toelichting/richtlijnen volgen in toolkit campagne
(oktober).
-Middelen: televisie, radio, bioscoop, social
media, abri’s, gadgets.
-Bijeenkomst(en) voor communicatie en HR tot op
instellingsniveau voorafgaand aan landelijke
uitrol.

