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START
DAG



Brainstorm 
rond 5 thema’s

90 enthousiaste deelnemers aan de startdag schoven de stoelen  
in 10 aparte groepjes bij elkaar en wisselden ideeën uit rond 5 topics.

1. 
Meer en andere bezoekers op Dag van de Zorg

2. 
Eigen communicatietools inzetten op Dag van de Zorg

3. 
Dag van de Zorg als wervingskanaal

4. 
Meer interactie op Dag van de Zorg

               

5. 
Cliënten en medewerkers als ambassadeur op Dag van de Zorg



ANDERE
MEER EN

BEZOEKERS
Inzetten op lokale 
en brede partners

Bezoekers extra‘s 
aanbieden

Campagnegerichte 
tips & tricks

Inzetten op eigen 
ambassadeurs

Hoe ambassadeurs en 
partners inzetten?

Algemene  
tips & tricks

Jeugdbewegingen

Stad of Gemeente

Scholen

Leveranciers

Bedrijven in de buurt

Lokale verenigingen

Een goede catering

Voorzie een leuke activiteit:  
interessante spreker, bekend persoon, 

unieke / toepasselijke ervaring,  
muziekgroepje, photobooth

Ga op zoek naar leuke sponsors  
die iets kunnen geven

Bedenk een leuke slogan die je  
doorheen je promocampagne  

kan gebruiken

Maak reclame voor wat jouw  
opendeur uniek maakt

Werk samen met andere  
deelnemers uit dezelfde buurt

bv. busje tussen de organisaties,  
wedstrijd of zoektocht die doorloopt

Personeel

Vrijwilligers

Bewoners en familie

Cliënten / Patiënten

Vrienden- en familiekring

Mond-aan-mond reclame

Promomateriaal ophangen

Sociale media

Leg de juiste focus en probeer  
niet alles te willen doen

Breng een duidelijke boodschap

Zorg voor een interessant  
programma en focus op  
verschillende leeftijden

Start op tijd je organisatie

Zorg voor een goede timing  
van je communicatie 
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COMMUNICATIE
JE EIGEN

TOOLS
Voordien

offline tools

Voordien
online tools

Tijdens
offline tools

Tijdens
online tools

Nadien
offline tools

Nadien
online tools

Gemeentelijk / stedelijk magazine  
invullen met content

Aankondiging in eigen magazine

Inzetten van promotiemateriaal  
aangeboden door Dag van de Zorg

Belangrijke stakeholders uitnodigen

Persoonlijke uitnodiging

Interne nieuwsbrief / intranet

Eigen social media

Eigen website

Digitale infoborden op campus

TV-kanalen met gepersonaliseerde  
aankondigingen

Enquête

Flyers / brochures uitdelen

Ruime bewegwijzering

Shuttlebus

Social media levendig houden

Filmpjes en foto’s maken

Foto/videograaf inzetten

let op! privacy / toestemming  

De pers op de hoogte brengen

Succesverslag in (eigen) magazine

Bedanking aan alle aanwezigen

Nabeschouwing en bedanking  
op je website en social media
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WERVINGS
DVDZ ALS

KANAAL
Een aantrekkelijke 

jobstand

Laten proeven
van de job

Wek met de juiste
vertegenwoordigers

Werving via je
communicatietools

Nodig toekomstige
werknemers uit

Extra
overtuigers

Zorg voor een degelijke jobstand  
met goed gekozen bemanning

Voorzie leuke flyers en  
aantrekkelijke affiches

Zet in op het potentieel van je  
organisatie en medewerkers

Wees fier en laat zien wat je doet,  
vertel en toon de realiteit

Via ervaringsgerichte, praktische  
en visuele workshops

Speeddates

Kennismaken met nieuwe  
technieken en innovaties

Jobcafé voor studenten

Via (doorgroei)verhalen

Laat gemotiveerde medewerkers  
vertellen met passie en engagement

Patiënt / Stagiair aan het woord

Enthousiaste ex-medewerkers 

Wervende, ervaren personen

Schitteren waar je goed in bent

Sociale media: actief zijn!

Website vacatures

Mond-aan-mond reclame

Een stroom in een zee van vissen, denk aan  
de zijstroom, instroom en doorstroom. 

Denk aan niet voorhanden partijën  
zoals politie, ...

Schoolverlaters en stagezoekers

En denk aan alle groepen uit de  
maatschappij zoals flexi’s, jeugd,  

jong-gepensioneerden, ...

Diferentiëren en specialiseren met focus

Een leuke goodiebag

Een nieuwe site / gebouw

Ontbijt of aperitiefmoment

Mooie infrastructuur

Aanwervingsbonus

Denk out of the box
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INTERACTIE
MEER

OP JE DVDZ
Interactie voor
volwassenen

Workshops
en activiteiten

Interactie voor
kinderen

Ervaring, beleving
en bevraging

Interactie met  
je netwerk

Algemene
Interactie

Meevolgen van therapiesessies

Gebruik van lift (woon- en zorgcentra)

Creatieve, interactieve workshops

Leuk ateliers

Laat je bezoekers iets tastbaars  
maken dat ze kunnen meenemen

Rolstoelfietsen

Specifieke activiteiten van je  
organisatie laten bijwonen

Kindergrime / speelhoek

Kabouterwandeling met beloning

Tovertafel

Wedstrijd / cadeautje

Bevraag de mensen via korte vraagjes, 
enquête, tips & tricks

Cijfers en beeldmateriaal meegeven

Mensen meegeven wat de cultuur van je 
organisatie is, het leven zoals het is

Partners aanspreken om  
wederzijdse reclame te maken

Netwerk nieuwsgierig maken

Speeddates

Ontbijt- en aperitiefmomenten

Psycholoog/specifieke werknemer  
als aanspreekpunt

Krachtgericht werken
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ALLEMAAL
IEDEREEN

AMBASSADEUR
Bewoners, gasten  

en patiënten

Familie als
ambassadeurs

Medewerkers als
ambassadeurs

Externen als
ambassadeurs

Laat hen mee participeren:

Zoals het ontwerpen van uitnodigingen,  
voorstellen via foto of video, het maken 

van een cadeau als aandenken

Zet hen in bij de catering, workshops,   
activiteiten en rondleidingen

Laat familie quotes schrijven over  
de bewoners en de werking

Betrek kinderen en kleinkinderen

Voorzie een praatgroep voor familie, 
vrienden of lotgenoten

Laat hen hun verhaal vertellen

Zet hen in bij het begeleiden  van  
activiteiten, ateliers, workshops, ...

Zorg voor mond-aan-mond reclame

Laat ambassadeurs van externe  
projecten binnen je organisatie  

aan het woord

Nodig buurtbewoners, zorgclowns,  
thuisverpleegkundigen, directeurs,  

huisartsen, ... uit

Tips voor alle 
ambassadeurs

Zorg voor eigen autonomie en  
invulling van de dag

Neem op voorhand getuigenissen op

Neem alle disciplines mee en  
vergeet niemand!

Studenten als
ambassadeurs

Laat stagiairs uitleg geven aan  
toekomstige andere studenten  

Vrijwilligers als
ambassadeurs

Geef ze een plekje op het parcours  
en laat hen vertellen wat ze zoal  

betekenen voor je organisatie

Tip! Ook de andere 
365 dagen zijn  

ambassadeurs het 
uithangbord van je  
organisatie. Benut 

deze dan ook!
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