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Zorgbeheer.com bestaat op 11 juli één jaar. Op die dag werd namelijk een jaar geleden het eerste
(test-)bericht geplaatst op het achterliggende platform. Vervolgens werden collega beheerders van rusten verzorgingstehuizen én serviceflats aangeschreven omtrent dit initiatief. Op 25 juli 2006
verwelkomden we het eerste lid.
Na een aarzelende start die gepaard ging met een tiental persoonlijke bezoeken aan directieleden van diverse voorzieningen, had
Zorgbeheer in september 2006 een 40-tal betalende leden. Om de kosten te dragen betaalden de leden destijds een jaarlijks
lidgeld. Omdat dit lidgeld blijkbaar een obstakel was dat het ledenaantal afremde en het draagvlak verkleinde, werd in november
2006 besloten het achterliggende platform kostenloos aan te bieden aan directieleden. Gelijktijdig werden de betaalde lidgelden
integraal teruggestort. Tesamen met een volledig op maat gemaakte wekelijkse nieuwsbrief, zorgde dit ervoor dat de ledenbasis
gestaag aangroeide tot de meer dan 90 zorgbeheerders vandaag.
Op welke wijze ontplooide de website zich verder?
Januari 2007: Opening Business Index (/index.php/component/sobi2/?Itemid=57), diverse leveranciers van de zorg kunnen
gratis hun gegevens toevoegen.
Januari 2007: Mogelijkheden gestart voor bedrijven om te adverteren via Zorgbeheer.com. Advertenties hebben echter enkel
een kostendekkende functie zoals duidelijk gestipuleerd (/index.php/component/content/?id=46&Itemid=70) op de website en
overeenkomsten.
Februari 2007: Forse uitbreiding van de weblink-directory (/index.php/component/weblinks/categories?Itemid=30) met 100
links uit binnen- en buitenland, allen met betrekking tot ouderenzorg in het algemeen.
Maart 2007: Opening publiek forum (/index.php/component/fireboard/?Itemid=56). Daar waar het platform voor directieleden
enkel toegankelijk is voor eindverantwoordelijken, beheerders en directies, is het publiek forum ... publiek toegankelijk.
April 2007: Toevoegen nieuwsoverzicht (/index.php/component/newsfeeds/categories?Itemid=18) van zorg-berichten
Mei 2007: Volledige herindeling van de voorpagina en het aanbieden van de mogelijkheid tot het plaatsen van (ouderenzorg
gebaseerde) artikels op deze voorpagina.
Mei 2007: Implementatie van een RSS-feed-container op het publieke forum. Deze zorgt ervoor dat nieuwsberichten, met
duidelijke verwijzing en link naar het origineel, worden bewaard en geïndexeerd op het publieke forum. Aldus kan dit nieuws
makkelijk opgezocht worden en biedt deze functie een referentiedatabase aan zorg-info.
Juni 2007: Toevoegen opleidingskalender. Plaatsing van opleidingen is kostenloos.
Juni 2007: De zoekfunctie op de voorpagina (/index.php/component/search/?Itemid=61) doorzoekt nu zowel artikels, als
weblinks, als business index, als opleidingskalender ... in één enkele zoekfunctie. Daarbij hoeft u uw zoekwoord niet volledig
in te typen, een zoektocht op "palliat" brengt u bijvoorbeeld zowel bij "palliatief platform" als bij "palliatieve opleiding".
U wenst cijfers en gegevens?
Bezoekers: 21.000 unieke bezoekers sinds de start, gemeten per tijdsspanne van 24 uren
Gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag: meer dan 150
Hits: 905.000
Leden: 94
Zorglinks: 365
Zorgbedrijven: 141
Zorgbeheer is er voor en door zorgbeheerders. Stilletjes hoop ik dat Zorgbeheer.com een instrument mag worden dat mee kan
bijdragen tot het verder professionaliseren, optimaliseren en afstemmen van de zorg, om op die manier de Grote Grijze Tsunami
uitmuntend op te vangen.
Dank voor uw lezing!
Bart Collet, Initiatiefnemer
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