
Communiceren over  
Waardigheid en trots?

Waardigheid
en trots

Alle middelen die u kunt inzetten voor  
een doeltreffend resultaat



1. Huisstijlmiddelen 
U kunt gebruikmaken van de Waardigheid en trots  
huisstijlmiddelen. U vindt ze via: 
www.waardigheidentrots.nl/huisstijlmiddelen/

2. Middelenmix Waardigheid en trots

• Website:  www.waardigheidentrots.nl 
• Facebook:  www.facebook.com/waardigheidentrots
•	Twitter:		 @waardigentrots
• LinkedIn:   www.linkedin.com/company/

waardigheidentrots 
• LinkedIn Groep:   www.linkedin.com/grp/

home?gid=8401592 
• Digitaal platform: (vanaf 2016)
• Bijeenkomsten:  www.waardigheidentrots.nl/

bijeenkomsten

Hoe kunt u gebruikmaken van deze middelen?
• Website: stuur een e-mail met uw voorstel, artikel of 

idee naar: redactie@waardigheidentrots.nl of neem 
contact op met uw themacoördinator of betrokken 
communicatieadviseur.

• Facebook: bericht regelmatig over uw verbeterproject 
en tag Waardigheid en trots daarin. Deel en reageer op 
Facebookberichten van Waardigheid en trots.

•	Twitter:	retweet	@waardigentrots	en	plaats	zelf	
berichten over de voortgang van uw verbeterplan met 
#waardigheidentrots. 

• LinkedIn: start een discussie in de LinkedIn Groep 
Waardigheid en trots. 

 www.linkedin.com/grp/home?gid=8401592

Welke informatie kunt u aanleveren?
• Video’s over het verbeterplan van uw zorgorganisatie, 

voorbeeld Sevagram: 
 www.waardigheidentrots.nl/Sevagram-interactieve-

dementietrainer
• Blogs over stappen binnen het verbeterplan, door 

medewerkers of de bestuurder. Voorbeeld Charim Zorggroep: 
 www.waardigheidentrots.nl/Blog-Pieter-Bos
• Artikelen, voorbeeld Vivium: 
 www.waardigheidentrots.nl/Voeding-Naarderheem
• Vlogs (een blog op video) door een cliënt, mantelzorger, 

professional	of	bestuurder.	Iemand	geeft	bijvoorbeeld	in	
een	kort	filmpje	uitleg	van	recente	ontwikkelingen	in	het	
verbeterplan. 

• Items die voortkomen uit het verbeterproject,  
zoals checklists, tools, plannen van aanpak, etc.

In sommige gevallen is het mogelijk dat wij een journalist 
naar u toesturen om een mooi verhaal op te halen. Houd uw 
themacoördinator dus op de hoogte van bijzondere stappen 
in uw verbeterplan.

Heeft	u	vragen	over	de	publicatie	van	uw	voorbeelden?	
Heeft	u	daarbij	ondersteuning	nodig,	of	weet	u	niet	goed	
welke onderwerpen nieuwswaardig zijn? Wij denken graag 
met u mee. Geef dit aan via uw themacoördinator of direct 
bij de betrokken communicatieadviseur.

3. Voorbeelden en inspiratie
Via www.invoorzorg.nl/communicatieadvies vindt 
u communicatievoorbeelden van verschillende 
zorgaanbieders. U vindt hier bijvoorbeeld:
• voorbeelden van communicatieplannen,
• voorbeelden van uitgewerkte middelen,
• een videocollege communicatie bij verandertrajecten,
• een videocollege omgaan met weerstanden van  

Guido Rijnja,
• interviews met communicatieprofessionals in de 

langdurige zorg.

 
 

U werkt bij één van de ruim 150 zorgaanbieders die meedoen aan het programma Ruimte voor 
verpleeghuizen, onderdeel van Waardigheid en trots. Dat betekent dat u werkt aan veranderingen 
in uw organisatie. U kunt communicatie over Waardigheid en trots inzetten om uw verandertraject 
te versterken en zichtbaar te maken. Mocht uw organisatie beschikken over een communicatie
adviseur dan raden wij u aan hem of haar te betrekken bij uw verandertraject. Goede communicatie 
draagt bij aan uw verandertraject.

www.waardigheidentrots.nl
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