Zorginkaart
Wij brengen de medische zorg en het sociaal domein in kaart

Professionals

Ook medewerkers van
organisaties zijn vindbaar.

In de buurt

Hoe krijg ik zicht op al die organisaties?

Wilt u weten welke
organisaties er bij u in de
buurt zijn? Kijk op de
kaart.

Zorginkaart is uw partner in de informatiesamenleving.
Samen brengen wij de medische zorg en het sociaal
domein digitaal in kaart.
Hoe kan de informatiesamenleving bijdragen aan goede en

Zoeken

betaalbare zorg voor iedereen? Zorginkaart biedt een oplossing.

Er zijn verschillende
zoekmanieren. Zo vindt u
makkelijk en snel wat u
zoekt.

Zorginkaart is een jong bedrijf dat zich richt op het digitaal in kaart
brengen van het sociaal domein en de medische zorg. Zorginkaart
biedt niet alleen een algemeen toegankelijk deel, maar ook een
beveiligde omgeving voor professionals.
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Opgeleverde producten

socialekaartgroningen.nl

INVENTARISEREN

INRICHTEN

OPLEVEREN

Samen met u maken
we een overzicht

Wij richten in en
stemmen met u af

De kaart gaat live en
organisaties gaan
(aan)vullen

jeugdhulpgroningen.nl
gezondgo.nl

Diverse mogelijkheden die Zorginkaart al voor opdrachtgevers in kaart brengt:
‣ Alle algemene voorzieningen in uw postcodegebied (getransformeerd en
kostenbewust)
‣ Alle gecontracteerde zorgaanbieders Wmo en Jeugd (compleet aanbod)
‣ Medische voorzieningen (koppeling sociaal-medisch)
‣ Eenvoudig zoeken op producten en specificaties (keuzehulp)
‣ Gepersonaliseerde nieuwsberichten sturen naar gebruikers en via social media
(nieuwsvoorziening)
‣ Kostprijs per product (kostprijsbewust)
‣ Doelgroep per product (keuzehulp)
‣ Aantal beschikbare plekken voor cliënten (wachtlijstbeheer)
‣ Verwijzers en zorgaanbieders in een gezamenlijk “smoelenboek” (samenwerking
en direct de juiste persoon)
‣ Vind professionals op expertise (kwaliteit)
‣ Zorgaanbieders inclusief locaties in de regio (zorg dichtbij)
‣ Netwerken van sociale teams en samenwerkingsverbanden (samenwerken)
‣ Zicht op PGB zorgaanbieders, inclusief tarieven (breed aanbod)
‣ Beschikbaar op alle apparaten (smartphone, tablet en PC)
‣ Onderaannemers (breed aanbod)
‣ Zorginkaart bouwt de infrastructuur, gebruikers houden zelf hun informatie
actueel (betaalbaar)
‣ Altijd actuele informatie, omdat de gebruiker belang heeft bij het up-to-date
houden van de informatie (betrouwbaar)

MAATWERK
Ontbreekt er een functionaliteit of sluit het platform niet aan bij hoe in uw gemeente wordt
gewerkt? Geen probleem. Wij leveren maatwerk en sluiten aan bij uw wensen.

MEER WETEN?
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten?
Kijk op www.zorginkaart.nu en neem contact
met ons op.
Mark Bokhove

06-24389279

Joran Meijering 06-22821317

