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De betaalbaarheid - en daarmee de kwaliteit - van de 
zorg staat onder druk. In de zorg werken meer dan 1 
miljoen mensen, een aantal dat groeiende is. Ondertussen 
hebben zorginstellingen moeite om personeel te vinden. 
De regeldruk is groot, deze houdt de professional te veel af 
van het helpen van de patiënten en cliënten. De werkdruk 
wordt als hoog ervaren.

Door betere samenwerking tussen instellingen en gebruik 
te maken van elkaars kwaliteiten en de kracht van mensen 
is winst te behalen.

De technologische ontwikkelingen gaan snel. ZIj hebben 
ook op de zorg een grote impact. Als de zorg deze tijdig en 
adequaat omarmt, kunnen zij bijdragen aan de kwaliteit 
van de dienstverlening en een vermindering van de 
werkdruk. Toepassen van nieuwe technologie vraagt om 
andere vaardigheden.

Zorgcommunity ondersteunt medewerkers in de zorg bij 
de uitvoering van hun werk, door kennis en inzichten 
eenvoudig toegankelijk te maken. Wij versnellen leren en 
innoveren en vergoten wendbaarheid door netwerken te 
verbinden!

onze visie



Het Probleem
Silo’s in de zorg; waarom zelf het wiel uitvinden, als 
iemand anders dat al heeft gedaan? Waarom niet 
pieken en dalen in de bezetting met elkaar afstemmen? 
Waarom niet doorbouwen op elkaars innovaties en 
inzichten? Waarom niet elkaars talenten kennis en 
competenties optimaal benutten. Samen staan we 
sterker! Let’s do it together!! Voor kwalitatieve en 
betaalbare zorg, met aandacht. De zorg is van ons 
allemaal.

create / learn / share / improve / grow



ONZE 
MISSIE

Wij maken de zorg beter door 
samenwerking en kennisdeling te 
vereenvoudigen.

Wij dragen bij aan de kwaliteit, de 
efficiency en de betaalbaarheid van 
de zorg, door slimmer organiseren 
te bevorderen en de mens centraal 
te stellen.

Wij creëren een collectieve 
innovatieversneller voor de zorg, 
door een kwart van alle 
zorgprofessionals in Nederland te 
verbinden.

Zo wordt de zorg vitaler en 
wendbaarder en wordt werken in de 
zorg nog leuker!

“

”



FEATURES
wat vind je op onze portal

blogs boeken vacatures opleidingen elearning** apps netwerktests rapporten* groepen*video’s

* members only     ** members only, vanaf 2020

naast de online omgeving die wij aanbieden, kunnen leden elkaar ook fysiek ontmoeten tijdens de meetups die wij organiseren

helpdesk**eventsmagazines



ZORGCOMMUNITY
pamflet

Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen en directe, toegankelijke en 
betaalbare zorg. De zorgprofessional staat dicht bij de cliënt en levert 

maatwerk, vanuit persoonlijke aandacht.

Denken en handelen gaat uit van positieve psychologie en 
geneeskunde, van mogelijkheden, is preventief van aard en gericht op 

welbevinden. Zelfredzaamheid wordt bevorderd. De regie ligt bij de 
cliënt; er is dialoog, keuzevrijheid en eigenaarschap over de eigen 

gegevens en behandeling. De zorgprofessional ondersteunt, maar 
neemt niet over.

Kleine wendbare teams met voldoende autonomie, staan in verbinding 
en werken intensief samen. Multi-generatie communities en netwerken 

van naasten nemen aan belang toe. Taakgericht en cliëntgericht 
werken zijn in balans en ehealth, apps, domotica en robotica worden 
optimaal benut. DIt vraagt om andere vaardigheden dan tot nog toe.

Zorgcommunity is een leeromgeving die werken ondersteunt. Wij 
verbinden netwerken en ontsluiten kennis en inzichten.

Op één toegankelijke gebruiksvriendelijke plek.

      

 
 



communities of practice

communitiy of purpose
communitiy of interest

ecosysteem

6 learning communities / CoP’s
5 instellingen per CoP

>>> Zorgincubator

‘bureau’ van Zorgcommunity
aanjagen & organiseren

ondersteuning en verbinding
zichtbaarheid & promotie

open Zorgcommunity
kennisdeling & sociale innovatie
individuele professionals
ZZP’ers

ministerie(s)
koepels / verenigingen
onderzoeksinstituten
patiënten & cliënten

COMMUNITY CONCEPT



Principes
★ deskundigheid en professionaliteit
★ halen en brengen
★ continu verbeteren
★ verbinding en inclusiviteit
★ leren en groeien
★ gestuurd vanuit de gebruikers en leden
★ veranderen waar het kan, vernieuwen waar het moet
★ transparantie
★ plezier

Waarden
★ openheid
★ nieuwsgierigheid
★ zorg voor elkaar

Kenmerken
★ fris en sprankelend
★ onderzoekend en niet gehinderd gangbare conventies
★ community based / gebruikergestuurd
★ halen en brengen

waar staan wij voor



1. Kickstarter; wij laten de populariteit, de naamsbekendheid en het 
bezoek aan Zorgcommunity organisch groeien door:
- het aanbieden van relevante professionele content (met name 
blogs, vacatures, boeken, opleidingen en events), en het
- gebruik van social media en de vindbaarheid van de portal in  
zoekmachines

2. Instellingen; ondersteunen door het aanleveren van content en 
netwerk en dragen bij aan de financiering. Wij onderscheiden twee 
categorieën: founding partners (#10) en partners (#20);

3. (Expert)Partners; hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituten. 
4. Leveranciers; via geautomatiseerde verbindingen (API’S) halen wij  

relevante (zoals boven vermeld) content van leveranciers binnen;
5. Firestarters; vanaf medio 2019 introduceren wij diverse features en 

acties die de groei versnellen. Zoals bijvoorbeeld awards voor de 
zorgprofessional en - bestuurder van het jaar en de zorgbarometer;

6. Leden; wij bouwen een kennisbank op en introduceren een 
ledenmodel. Vanaf 2020 is Zorgcommunity daarmee interessant 
voor instellingen om een abonnement aan hun medewerkers te 
verstrekken. Medewerkers van foundingpartners ontvangen 50% 
korting;

7. Scholing; wij gaan de mogelijkheden bestuderen om leden via 
Zorgcommunity geaccrediteerde bij-en nascholingen te kunnen 
laten volgen.

Voor de zorg! 

GROEIPAD



THEMA’S

1. HRM & Personeel

2. Organisatie, besturing en strategie

3. Ehealth, Technologie & Software

4. Gastvrijheid & service

5. Vastgoed

6. Toezicht & Wet- en regelgeving

7. Financieel

8. Voeding en lifestyle

9. (Persoonlijk) Leiderschap en vitaliteit

Uit te breiden naar behoefte en aanbod



CONTENTSTROMEN

A.  GEBRUIKERS & LEDEN

Zorgcommunity is er primair voor individuele 
professionals en werkt user generated. De 
portal vult zich vanuit de gebruikers.

B.  FOUNDERS & SUPPORTERS

Aangesloten zorginstellingen dragen content, 
vacatures en eventueel opleidingen aan en 
ontvangen extra zichtbaarheid

D.  LEVERANCIERS

Via geautomatiseerde verbindingen 
sluiten wij leveranciers van content - zoals 

vacatures, opleidingen en boeken - aan

E.  SUPPORTERS

Commerciële partijen die hun ‘tought leadership’ 
willen etaleren kunnen tegen betaling content 

plaatsen, mits deze voldoet aan het redactiestatuut

D

A

C

E

B

C.  (KENNIS)PARTNERS

Voor hogescholen, universiteiten en 
onderzoeksinstellingen is Zorgcommunity een mooi 
publicatiepodium en bron voor onderzoek



Mensen die zich registreren 
op Zorgcommunity.com 
ontvangen onze wekelijkse 
nieuwsbrief boordevol 
nieuws, achtergronden, 
events, vacatures, 
boekentips en meer en 
hebben toegang tot vier 
informatieve magazines per 
jaar.

In 2020 introduceren wij een 
lidmaatschap. Leden krijgen 
dan tegen een geringe 
vergoeding toegang tot 
bijzondere content en extra 
features. Leden die actief zijn 
- sociaal kapitaal inzetten - 
betalen geen financiële 
bijdrage.

Tegelijk met het ledenmodel 
introduceren wij het 
premium lidmaatschap, 
waarmee leden met korting 
toegang krijgen tot 
inhoudelijke content van 
leveranciers. Uiteraard 
kunnen instellingen hun 
medewerkers een 
abonnement aanbieden.

FAN LID VIPBEZOEKER
Gratis Gratis / nieuwsbrief Sociaal kapitaal / extra toegang € 90,- / Premium features *

* vanaf 2020

FANS & LEDEN

Het grootste deel van de 
content op Zorgcommunity is 
gratis en openbaar 
toegankelijk. Bezoekers doen 
er hun voordeel mee en 
blijven op de hoogte.

BE PART OF
THE TRIBE!



MARKETING

shout it out
Tot onze doelgroep behoort iedereen die in de 

zorg werkt. Samen met zorginstellingen – 
founding partners en supporters – en 

opleidings- en onderzoeksinstituten bouwen wij 
een dynamische interactieve community waar 

heel veel mensen heel veel content delen en 
werken aan een nog betere en leukere zorg.

Social Media
Via LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram 
bouwen wij aan een fanbase die 
geïnteresseerden doorstuurt naar de portal.

Partners
Wij rekenen op onze partners en supporters bij 
het uitdragen van onze visie en het vestigen 
van aandacht op Zorgcommunity. Via 
nieuwsbrieven, posts op intranet en 
vermeldingen op de website Zorgcommunity.

Portal
De portal is rijkelijk gevuld met diverse soorten 
content, zowel van de leden, de partners als 
van leveranciers. Uiteraard is zij 
geoptimaliseerd voor de gangbare 
zoekmachines, met name Google.



Partners; wij nodigen  
maximaal twintig extra 
partners uit. Zij dragen bij 
aan Zorgcommunity en 
nemen deel aan de 
branchegerichte learning 
communities. Er zijn dan 
dertig zorginstellingen die 
samen innoveren, hun 
processen en 
cliëntervaringen verbeteren 
en vormgeven aan 
Zorgcommunity.

Founders; tien 
zorginstellingen bundelen de 
krachten. Zij bouwen samen 
aan Zorgcommunity, trekken 
hierin samen op en delen 
kennis en ervaringen. In 
eerste aanleg geven zij vorm 
aan de open 
Zorgcommunity. Deze 
founding partners zijn ook 
trekkers van de learning 
communities die we per 
branche starten, als 
onderdeel van de 
Zorgincubator - versneller 
van innovatie in de zorg.

Kernteam;  het kernteam 
van Zorgcommunity wordt 
geleverd door 
Zorgcommunity en bestaat 
uit redactie, social media en 
marketing experts. Zij zorgen 
dat content van partners de 
juiste plek en aandacht 
krijgt, dat content uit de 
community naar boven 
wordt gehaald en dat 
verbindingen ontstaan.

SAMEN
WERKEN



LET’S CREATE

Geestelijke Gezondheidszorg
InGeest / Arkin / Antes / Breburg/ Parnassia / Vincent van Gogh

Gehandicaptenzorg
Reinaerde / Prisma / Amarant / Trajectum / Koninklijke Visio 

Verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg
Amstelring / Cordaan / ICARE / EVEAN / Marente / De Zorgcirkel

Jeugdzorg
Spirit / De Bascule / Pluryn / Youké

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
Humanitas / 

Ziekenhuizen
Tergooi / UMC Utrecht / Spaarne / VU / Jeroen Bosch

Ministerie(s) / Koepels en Verenigingen

potentiële founders, partners en supporters



Core team
community management

redactie
social media & marketing

relaties & verbindingen
eventmanagement

 Founders / Inner Circle
10 community partners/founders

10k per jaar (ex 3k eenmalige setup)
vast team, commitment voor 3 jaar

create the system
geef vorm aan learning communities

participeer in de Zorgincubator

Partners
20 community supporters

5k per jaar
kan wisselen, content gedreven

support the system
neem deel aan learning communities

Kennispartners
Hogescholen
Universiteiten

Onderzoeksinstituten



10 artikelen met extra promotie
Uitgelichte publicaties op zorgcommunity.com, promotie via onze socialmedia-kanalen en gegarandeerde nieuwsbrief-items.

Contentworkshop voor tien medewerkers
Breng uw boodschap over op het web. Samen actief aan de slag voor unieke, pakkende content. Een doe-workshop waarna 
uw medewerkers met resultaat naar huis gaan. Blogs of vlogs voor intern gebruik, op Zorgcommunity.com of elders.

(Video)interview/vlog met bestuurder
'Take the spotlight' en vertel de wereld over de missie en visie van jullie organisatie. Wij assisteren bij script en opname.

Publicatie in een Zorgcommunity eMagazine
Vier maal per jaar brengen wij een vlammend, sprankelend inhoudelijk e-zine uit, met artikelen en een selectie video's, boeken 
en events. Als (founding)partner wordt een artikel vanuit uw organisatie, net als het (video)interview met de bestuurder.

Meet-up op jullie locatie (max vier, wie het eerst komt...)
Zet uw organisatie op de kaart: gepassioneerde zorgprofessionals gaan bij jullie in gesprek over een trending topics in de zorg.

Vacatures
U plaatst onbeperkt vacatures op Zorgcommunity.com.

Logo op zorgcommunity.com
Laat uw organisatie ook met visuals zien als ‘innovatie booster! Wij koppelen de content, vacatures en cases en promoten 
deze via onze socialmedia-kanalen.

VOOR PARTNERS
Als u met uw zorginstelling een van de 30 partners van Zorgcommunity wordt, helpt u niet alleen de zorg vooruit, maar 
profiteert uw organisatie ook van onderstaand aanbod. Als u zelfs ‘founding partner’ wordt, denkt en doet u ook mee in de 
opzet en ontwikkeling van onze Zorgincubator

/

/

/

/

/

/

/



Deskundigheid
vergroot de deskundigheid van uw medewerkers

Innovatie
haal kennis en inzichten van buiten naar binnen

Personeel
kom onder de aandacht bij (latent) werkzoekenden

Trots
gun uw medewerkers de spotlights

MVO
draag actief bij aan verbetering van de zorg in Nederland

Nieuw organiseren
word onderdeel van een community en experimenteer met nieuw 
organiseren. Halen, brengen, co-creëren en innovatie versnellen 

WAAROM
MEEDOEN

Wellicht kunnen we van Zorgcommunity zelfs een flexibele schil 
maken!

GAAT U DE UITDAGING AAN!?



Founding partners hebben een extra voordeel 
ten opzichte van anderen. Zij denken en doen 

mee in de vormgeving en opzet van de 
Zorgincubator. En hebben natuurlijk het eerste 

recht hier in te stappen

Op 1 september 2019 start de Zorgincubator, 
voorafgegaan door drie design summits

Meer over de Zorgincubator verschijnt 
binnenkort op deze slide en de website .

Zorgincubator



2020

Upgrade portal. Extra 
personele inzet. Acties en 

extra services. Onderzoek en 
awards. Lancering van de 

Zorgincubator

Q3 en Q4 2019

Tweede en derde design 
summit Zorgincubator, 

aansluiting van een 
onderzoekspartner en drie 

founding partners, uitbreiding 
schrijverspool, één meetup 

en een magazine

Q2 2019

Eerste Design summit 
Zorgincubator, één meetup, een 

magazine, aansluiting vier 
contentpartners

Q1 2019

Groei social accounts, 
aansluiting drie founding 

partners, één meetup

2018

Blog-workshop, drie 
meet-ups, twee magazines, 
partnership Health & Care 

Day, lancering portal. 
Aansluiting eerste drie 

founding partners

planning
Nummer 1 in bekendheid en 

bezoek



plannen en ideeën...

★ Awards / verpleegkundige en meest cliëntvriendelijke instelling van het jaar

★ Onderzoek / zorgbarometer

★ Vraag van vandaag / een vaste en een wisselende vraag, iedere dag

★ Nationale Zorg Index

★ Helpdesk / Online

★ Verbinding met HRcommunity, Onderwijscommunity en Wellbeingcommunity



/  any time, any device
/  waar jij wil, wanneer jij wil
/  live en online
/  halen en brengen
/  micro leren en prestatie-ondersteuning



Wie is...

Zorgcommunity is een initiatief van The Community 
Building Group. TCBG bouwt en onderhoudt 
communities. Al vanaf 2012 zijn wij daar uitermate 
succesvol in. In een community delen de leden kennis en 
inzichten. Zij halen en brengen en helpen elkaar verder. 
Wat een community tot een goed schaalbare manier 
van organiseren maakt. De communities van TCBG 
maken gebruik van software in eigen beheer en van 
community managers.

Voor individuen is een community een prettige, 
toegankelijke en betaalbare manier om bij te blijven, te 
leren en te groeien. Voor organisaties is aansluiting bij 
een community een unieke kans om zich te profileren, 
maar ook een innovatiebooster bij uitstek!

Voor contentpartners is een community een uitgelezen 
mogelijkheid zich te profileren als thought leader en om 
contacten op te doen of te onderhouden.

HR
community

Zorg
community

Onderwijs
community

Wellbeing
community

HR Incubator

The Community Building Group

Zorg Incubator



HRcommunity

Zorgcommunity

The Community Building Group

Onderwijscommunity

Wellbeingcommunity

2012

2016

2018

2019

2019

XXXcommunity? 2020

/ TIMELINE
/ ROADMAP

CONNECTED 
COMMUNITIES!



Technologie

De top vijf meest waardevolle merken 
en snelste groeiers zijn allemaal 
techbedrijven. Zeven van de tien 
topbedrijven van de wereld werken 
met een platform-gebaseerd 
businessmodel.

Sociaal kapitaal

de sociale netwerken van 
individuen en al de hulpbronnen 
die ze via deze netwerken kunnen 
mobiliseren. Uit onderzoek blijkt 
dat 75% van de innovatie 
voortkomt uit sociale innovatie.

Innovatie Booster

Het bundelen van de krachten, 
maximaal benutten van sociaal 
kapitaal en het optimaal inzetten 
van technologie leidt tot een 
versneller van innovatie die geen 
weerga kent



DOET U MEE?
voor vragen kunt u contact opnemen met

Remco Mostertman
rmostertman@zorgcommunity.com
06-135 94 876 / @remcomostertman
www.zorgcommunity.com

mailto:rmostertman@zorgcommunity.com
http://www.zorgcommunity.com
https://www.linkedin.com/company/zorgcommunity/
https://www.facebook.com/Zorgcommunity/
https://twitter.com/Zorgcommunity
https://www.instagram.com/zorgcommunity/?hl=en

