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Zorgbeheer.com bestaat op 11 juli exact twee jaar. Op die dag werd namelijk twee jaar geleden het
eerste bericht geplaatst op dit platform en gingen we oﬃcieel "on air". Vervolgens werden collega
beheerders van rust- en verzorgingstehuizen én serviceflats aangeschreven omtrent dit initiatief. Op 25
juli 2006 verwelkomden we het eerste lid.

Ontwikkelingen tijdens het afgelopen jaar
Maart 2008: Volledige vernieuwing van de website en volledige integratie van het publieke forum (/index.php/component
/fireboard/?Itemid=56)
April 2008: Mogelijk om ook evenementen kostloos toe te voegen aan de kalender (/index.php/component/jcalpro
/?Itemid=58)
Mei 2008: Mogelijkheid om vacatures toe te voegen in de vacature (/index.php/component/jobline/?Itemid=75) module. De
toevoeging is gratis, maar vereist registratie. Registratie is enkel vereist omwille van veiligheidsredenen en teneinde
spamberichten te vermijden.
Mei 2008: Investeringen in de verbetering van de laadsnelheid van Zorgbeheer. Deze kwam onder druk te staan door het
verhoogd verkeer, toegenomen functionaliteit en grotere inhoud
Juli 2008: Implementatie van een eigen Twitter - kanaal (http://twitter.com/zorgbeheer)

Gepubliceerde artikels
Juli 2007: Invloed van schaalgrootte op residentiële ouderenzorg (link (/index.php/26-nieuws/management/59-schaalgrootterusthuis-en-financiele-situatie-woonzorg))
Augustus 2007: Administratieve vereenvoudigers (link (/index.php/26-nieuws/management/60-administratievevereenvoudigers))
Oktober 2007: Vergelijking software voor rusthuizen (link (/index.php/26-nieuws/management/61-vergelijking-softwarebeheer-rusthuis))
Januari 2008: Beleid als oorzaak van hoge ligdagprijs (link (/index.php/28-nieuws/pers-en-wetgeving/63-het-wordt-te-duurvoor-arthur))
April 2008: Gemengde economie van ouderenzorg (link (/index.php/26-nieuws/management/64-gemengde-economieouderenzorg-engeland))
Juni 2008: Open source gezondheidszorg (link (/index.php/26-nieuws/management/65-open-source-gezondheidszorg))
Juni 2008: Engelse vertaling Open source Gezondheidszorg (link (/index.php/component/content/?id=66&Itemid=28))

Aangeboden functionaliteit
Weblink (/index.php/component/weblinks/categories?Itemid=30)-directory met meer dan 400 links uit binnen- en buitenland,
allen met betrekking tot ouderenzorg in het algemeen.
Actualiteit en nieuwsoverzicht (/index.php/component/newsfeeds/categories?Itemid=18) uit de zorgsector
Business Index (/index.php/component/sobi2/?Itemid=57): raadplegen van coördinaten van diverse leveranciers, mét map.
Leveranciers kunnen hun gegevens gratis toevoegen, na registratie.
Publiek forum (/index.php/component/fireboard/?Itemid=56): iedereen die betrokken is bij de zorg kan hier een bericht
plaatsen en/of reageren op andere berichten. Registratie is vereist omwille van veiligheids- en spamredenen.
Een privaat forum (http://vip.zorgbeheer.be/) (VIP) dat enkel toegankelijk is voor directieleden van woon- en zorgcentra
Raadplegen of toevoegen van evenementen of vormingen op de opleidingskalender (/index.php/component/jcalpro
/?Itemid=58). Plaatsing van agenda-items is kosteloos.
Een vacature (/index.php/component/jobline/?Itemid=75) plaatsen of zoeken? Beiden zijn sinds kort mogelijk én gratis
Mogelijkheid tot het plaatsen van (ouderenzorg gebaseerde) artikels op voorpagina van Zorgbeheer.com: gebruik deze pagina
(/index.php/component/contact/contact/1?Itemid=53) om ons te contacteren.
De zoekfunctie (/index.php/component/search/?Itemid=72) op de voorpagina doorzoekt zowel artikels, als weblinks, als
business index, als publiek forum, 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".
Advertentie-mogelijkheden: een overzicht kan u hier bekijken (/index.php/component/content/?id=46&Itemid=70).
Advertenties hebben echter enkel een kostendekkende functie zoals duidelijk gestipuleerd op website en overeenkomsten.
Lezen en raadplegen van de website kan iedereen. Wenst u echter inhoud, reacties of items toe te voegen en/of te reageren, dan
dient u zich bovenaan links te registreren. Registratie is gratis, maar noodzakelijk omwille van veiligheids- en spamredenen.

Cijfers!
Bezoekers: + 85.000 unieke bezoekers gedurende het laatste jaar, gemeten per tijdsspanne van 24 uren
Gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag: meer dan 250
Hits gedurende het laatste jaar: 2.000.000
Leden directieleden (VIP): 106
Leden publiek gedeelte: 51
Zorglinks: 433
Zorgbedrijven: 200

Projecten die op stapel staan
Verdere uitbouw van de zopas opgestarte vacature (/index.php/component/jobline/?Itemid=75) - mogelijkheid
Herindexeren en -categoriseren van de weblinks
Opmaak van een overzichtelijke geografische map van woon- en zorgcentra (/index.php/component/fireboard/?Itemid=56&
func=view&id=24&catid=18)

Hier kan u de tekst (/index.php?id=57:zorgbeheercom-eerste-verjaardag&catid=1:zorgbeheer-nieuws) terugvinden naar aanleiding
van de eerste verjaardag van Zorgbeheer.com.
Het is sowieso al moeilijk om de horizon te verkennen in stormachtige tijden van stijgende kosten, vergrijzing, arbeidsschaarste en
galopperende regelgeving. Zorgbeheer wil een platform aanbieden dat zulke verkenning alsnog vlot toelaat en daarenboven
interactie aanbiedt.
Zorgbeheer is er van overtuigd dat kruisbestuiving noodzakelijk is om kwaliteitsvolle ouderenzorg te blijven garanderen. Daarom
wil Zorgbeheer Captains of Care een mogelijkheid geven om ideeën af te toetsen, kennis te vergaren en te delen, inspiratie op te
doen en inventief te blijven.
Zorgbeheer wil mee bijdragen tot het verder professionaliseren, optimaliseren, innoveren en tunen van de zorg, om op die manier
perfect op koers te blijven om de vergrijzing vakkundig op te vangen.
Dank voor uw aandacht!
Bart Collet, Initiatiefnemer
Reacties kan u hier kwijt (na registratie) (/index.php/component/fireboard/?Itemid=56&func=view&id=365&catid=3)

