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Onoverzichtelijke grote hoeveelheid: e-mail, telefoon, (onveilige) 
WhatsApp groepen en verschillende applicaties met verschillende 
wachtwoorden.

Het niet kunnen vinden en niet veilig kunnen opslaan van onder 
andere protocollen, logboeken en personeelsmappen.

Verzuim van taken/onderhoud door onduidelijkheid over wanneer wat 
moet gebeuren en wie hier verantwoordelijk voor is. 

Het vaak verwijderd zijn van een vaste werkplek/computer en daarom 
niet bij bestanden/communicatie kunnen (het missen van een 
mobiele app). 

Irritatie onder medewerkers omdat mededelingen op de werkvloer 
niet met iedereen worden gedeeld.

Herkenbaar?



• MedicPlek is een communicatie en documentatie 
platform dat draait om de gebruikers

• MedicPlek laat medewerkers communiceren zoals ze thuis 
gewend zijn: makkelijk, sociaal en mobiel

• Medewerkers delen kennis én netwerken. Het zet 
aan tot nieuwe initiatieven en interactie in 
interesse-, themagroepen of breder

• Structureel informeren, kennis delen en 
samenwerken



- State-of-the-art technologie,  
Gebouwd op React, zoals Facebook
Krachtige mobiele apps (iOS en Android)

- Volledig in-house gebouwd,
5 collega’s in Gorinchem en 35 internationale collega’s in Amsterdam

- Snelle doorontwikkeling
Maandelijkse release cycle
Multi-tenant SaaS: alle klanten profiteren

- Meer dan 3000+ gebruikers
Verdeeld over verschillende zorgtakken

Over MedicPlek



Over MedicPlek



Functies

● Nieuws, documenten, events, chat, 

kennisdelen, formulieren, statische content, 

profielen, filtering & zoeken, RSS feed

● Gelaagd model, inclusief besloten en open 

groepen: lid omdat het relevant voor je is

● Kanaal: informeren naar alle leden

Extra betrekken

● Programmamanager

● Idee generatie / Innovatie

Over MedicPlek



Doelstellingen
Top down: Informeren
Vanuit organisatie naar iedereen
Nieuws - mededelingen - updates

Binnen je team
Binnen afdelingen/ teams/ specialisaties / OR / regio’s
Afdelingsnieuws - onboarding - projecten – evenementen

Organisatie-breed: Kennis delen en leren
Tussen afdelingen en specialisaties
Projecten / thema’s / Starter + Senior medewerker



MedicPlek is al succesvol bij:



Actief op mobiel

● IWA 67% 

● Club CISO 60% ‘Mobile first’

Waarom?

● Laagdrempelig

● Makkelijk bereikbaar

● Sociale communicatie zoals we ook doen met sociale 

media, buiten dagelijks werk om

Gemiddeld 50% van de gebruikers is:



Structuur platform 

• Gelaagde toegang

• Je ziet alleen wat je mag zien

• Een gepersonaliseerde ervaring

• Geen ruis op de lijn

• Ieder lid in één keer bereiken

• Samenwerken, kennis delen en 

informatie ophalen

Organisatie breed

Regio/thema groep

Privé groepen

1 op 1 chat



Onboarding op MedicPlek

‘Warm welkom, cursus of

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek

• Een welkomstwoord

• Handige informatie

• Mening peilen

• Een verzoek om vooral actief deel te nemen of 

lid te worden van groep

• Profiel aanvullen/up to date houden

• Zelf in te stellen



Méér verbinding met medewerkers door MedicPlek

Gepersonaliseerde nieuwsbrief 

• (Twee)wekelijkse gepersonaliseerde e-mail 

• Bevatten berichten, nieuwe open groepen en 

aankomende evenementen

• Vanuit de nieuwsbrief kunnen leden direct 

doorklikken naar het platform



Méér informatie uit medewerkers Aansluiten bij individu

Vorige keer zei je ☹. Hoe gaat het nu?

☺
Ha wat is er gebeurd?

De informatie is nu veel duidelijker

Vorige keer gaf je aan dat het niet goed ging 
met ‘Inhoud regio bijeenkomst’? 
Je zei XXXXX

Hoe gaat het nu?

XXXXX

Een beetje beter. Maar nog niet helemaal
goed. Wat versta je eigenlijk onder ‘Inhoud
bijeenkomst’?

Duidelijke dia’s en goede sprekers.

En hoe is dat dan iets beter geworden?

We hebben een aantal leuke sprekers gehad
de afgelopen keren

Slimme data-clustering leidt tot inzicht:

- Welke prioriteiten zijn er in de organisatie?
- Welke barrières zijn er in mijn groep?

Via een geautomatiseerd, gepersonaliseerd gesprek vanuit
MedicPlek (via AI).

Een gesprek dat voortbouwt op eerdere gesprekken.



Wat is MedicPlek niet

• Geen LMS (leer management systeem)

• Certificering , Kennistoetsen

• Geen DMS (Data management systeem)

• Geen visitatie systeem



Security/ veiligheid
Rollen en toegang
Duidelijke rollen in open, besloten en verborgen 
groepen. Veilig, gecontroleerde toegang voor 
externen (optioneel)

MedicPlek organisatie
ISO27001 incl. BIO (Nederlandse overheid)

MedicPlek applicatie
Penetratie testen door externe hackers. Data 
encryptie. Optionele 2-factor authenticatie. SSO 
integratie via SAML, oAuth of OpenID

MedicPlek hosting
Nederlandse hosting, ISO27001, NEN7510



Méér verbinding met medewerkers door MedicPlek

Alles op één Plek

• Communicatie, documentatie, events

• Onboarding van (nieuwe) medewerkers

• Tevredenheid automatisch (slim) meten

• Krachtige Mobiele apps

• Koppelingen met andere software







Vraag een gratis demo aan op:
https://medicplek.nl/contact/

of via:
info@medicplek.nl

https://medicplek.nl/contact/
mailto:info@medicplek.nl

