
   
  

Deelname Slimme Zorg Estafette – Communicatietips voor bibliotheken en POI’s 
 
Leuk dat je mee doet aan de Slimme Zorg Estafette!  
We willen dit event aangrijpen om de aandacht te vestigen op het brede aanbod van de bibliotheek 
op het gebied van digitale vaardigheden. Ook willen we hiermee de bibliotheken positioneren als 
potentiële samenwerkingspartner van zorgaanbieders met betrekking tot de digitalisering van de 
zorg.  
 
Als POI en bibliotheek kun je hieraan bijdragen door activiteiten te delen maar ook door erover te 
communiceren.   

 
Landelijk positioneren van de bibliotheek 
 

• Organiseer een activiteit of (online) sessie op het gebied van zorg en digitale vaardigheden 
en breng dit landelijk onder de aandacht. Dit doe je via 
www.slimmezorgestafette2022.nl/activiteit-aanmelden.  Dit kan en mag regulier aanbod zijn, 
maar ook iets wat je speciaal organiseert met een samenwerkingspartner. Op de website van 
Slimme Zorg Estafette vind je een handboek met tips.  
 
Dit is al een mooi voorbeeld van bibliotheek Waterland en Bibliotheek Katwijk 
https://www.slimmezorgestafette2022.nl/programmaonderdelen/sessie/6f6f8cf0/ 
https://www.slimmezorgestafette2022.nl/programmaonderdelen/sessie/4815dfae/ 
 

• Geef tussen 27 januari en 25 februari aandacht aan eventuele, gezondheidsgerelateerde 
activiteiten van de bieb op de social media-kanalen van je organisatie en/of persoonlijke 
kanalen met de hashtag of tag #SZE2020 of @SZE202 en breng jouw activiteit hiermee onder 
de aandacht van lokale en landelijke partners.  Gebruik bijvoorbeeld onderstaand sjabloon 
als basis voor je bericht.  
 
- Op <datum en tijd> organiseren we <naam activiteit> als onderdeel van de 

@SimmeZorgEstafette! Tijdens deze <ochtend/middag/avond> gaan we <inhoud 
activiteit>. Meer info & aanmelden via <link naar activiteit op SZE-website>. #SZE2022 

 
Zo krijg je bijvoorbeeld in het geval van een online sessie:  
 
- Op 19 februari om 14.00 uur organiseert <naam POI> de interactieve sessie 'Maak kennis 

met de bieb' als onderdeel van de @SZE2022! Tijdens deze middag gaan we in gesprek 
met zorgorganisaties over het aanbod van de bibliotheek en hoe we samen kunnen 
werken om digitale gezondheidsvaardigheden van patiënten te vergroten. Meer info & 
aanmelden via slimmezorgestafette2022.nl #SZE2022 

 
 
 
 
 
 

http://www.slimmezorgestafette.nl/
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https://www.slimmezorgestafette2022.nl/programmaonderdelen/sessie/4815dfae/


   
  

 
Of in het geval van een lokale activiteit:  
 
- Van 15 februari tot 15 maart organiseert Bibliotheek <naam> samen met <naam 

organisatie> de cursus Aan de slag met DigiVitaler in de vestiging <naam> als onderdeel 
van de @SZE2022! Tijdens deze cursus leren patiënten alles over het patiëntenportaal 
van de huisarts en hoe je betrouwbare informatie zoekt op internet. #digitalezorg 
#inclusie #gezondheidsvaardigheden. Meer info via 
slimmezorgestafette2022.nl #SZE2022 

 
Lokale/regionale positionering van jouw bibliotheek 

 

• Wil je de Slimme Zorg Estafette aangrijpen om lokaal aandacht te vestigen op het aanbod 
van jouw bibliotheek? Dat kan! Op slimmezorgestafette.nl vind je een toolkit met tips, logo’s 
en afbeeldingen om de werving of communicatie over de activiteiten in jouw regio te 
ondersteunen. 
 
- Is je doel werving van cursisten voor een fysieke activiteit? Stel hierover een persbericht 

op en verspreid dit via je reguliere informatiekanalen zoals website, nieuwsbrief of lokale 
pers.  

- Is je doel om lokale zorgorganisaties te informeren over jouw aanbod? Maak er melding 
van in je zakelijke nieuwsbrief of op LinkedIn of stuur partners een warme mail om hen 
erop te attenderen.  

 
Overige tips 
 

• Mogelijke hashtags voor social media-berichten zijn: #bibliotheken #basisvaardigheden 
#digitalevaardigheden #inclusie #gezondheidsvaardigheden #digitalezorg #zorginnovatie 
#gezondheidszorg #ehealth#SZE2022 
 

• Kijk of je de sessie op kunt nemen of vraag toestemming voor het delen van de inhoud. 
Geïnteresseerden die helaas niet konden deelnemen kunnen dan de sessie later terugkijken.  

 
• VWS heeft een mooie animatie gemaakt om jouw samenwerkingspartners aan te moedigen 

om ook deel te nemen aan de Slimme Zorg Estafette. Zie https://slimmezorgestafette.nl/de-
slimme-zorg-estafette-16-9-ondertiteling-v2.mp4 
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