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Emotionele campagne IZZ maakt druk op de
zorg en hun naasten invoelbaar.
In de nieuwe campagne, gemaakt door N=5, belicht IZZ de druk op de zorg vanuit een nieuw

perspectief: de mensen die het dichtst bij de zorgmedewerkers staan. De campagne is gebouwd

op de insight dat meer dan de helft (54%) zich zorgen maakt om hun gezondheid. Veel

zorgmedewerkers hebben namelijk een blinde vlek waar het de eigen zorg betreft en zijn vooral

gericht op anderen. Door ze aan te spreken via de mensen die het dichtst bij ze staan, hoopt IZZ

dat de boodschap ‘Zorg ook goed voor jezelf’ echt raakt! 

Thijs Bontje, Creative Partner bij N=5:
”Juist nu het applaus voor de zorg verder weg lijkt dan ooit, is het sterk om een emotioneel

statement te maken. Een campagne die laat zien hoe mooi het vak in de zorg is, maar die ook de

enorme druk invoelbaar maakt. Dichtbij en op de huid, echte verhalen.”
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Uit recent onderzoek door marktonderzoekbureau KIEN i.o.v. Stichting IZZ blijkt dat de

meerderheid van de naasten van de zorgmedewerkers zich zorgen maakt om hun mentale en

fysieke gezondheid. Het werk van de zorgmedewerkers trekt een grote wissel op hun gezin,

familie en vrienden. IZZ maakt zich al jaren hard voor zorgmedewerkers met de boodschap dat

zij altijd voor anderen zorgen, maar niet moeten vergeten dat ook voor zichzelf te doen. Die

boodschap wordt, na anderhalf jaar COVID-19 alleen maar relevanter. De werkdruk in de zorg

is onverminderd hoog.

Bastiaan Schoel, hoofd Collectiviteit en Communicatie bij IZZ:
“We willen laten zien én voelen dat we geven om de zorgmedewerkers. N=5 is er bijzonder goed

in geslaagd om dat insight te vertalen naar een campagne die raakt. De aanhoudende druk op

de zorg vraagt wat van ons allemaal. De campagne is een oproep aan iedereen om

zorgmedewerkers in jouw omgeving een hart onder de riem te steken en ze te helpen om

gezondheidsklachten voor te zijn, of in elk geval vroegtijdig te signaleren.”

IZZ is er speciaal voor zorgmedewerkers en hun gezin. De zorgverzekering biedt vergoedingen

en voordelen afgestemd op het werk in de zorg. Met onder andere vergoedingen voor

psychische hulp en een eigen risico compensatie bij COVID-19 besmetting, wil IZZ

zorgmedewerkers helpen om beter om te gaan met de aanhoudende werkdruk. Zo zet IZZ zich

in voor een gezonde zorg.

credits - IZZ Najaarscampagne 2021.pdf

Karijn van den Bossche
karijn.van.den.bossche@nis5.nl  
020 535 63 73

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_nis5
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/documents/46112-1637668426-credits%20-%20IZZ%20Najaarscampagne%202021-b1cf70.pdf
mailto:karijn.van.den.bossche@nis5.nl


N=5

https://nis5.pr.co/
https://nis5.pr.co/

