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Nieuwsbrief PE-online
Traditiegetrouw kijken we in de eerste nieuwsbrief van het jaar even terug. Ook 2017 was weer een jaar met groei. Zo
ging het aantal dossiers in PE-online voor het eerst over de grens van 400.000.
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De bovenstaande grafiek laat het aantal bezoekers per maand zien. De maand november was de drukste op PEonline met ruim 280.000 bezoekers. Vrijwel alle maanden waren er meer dan 200.000 bezoekers per maand, alleen in
de maanden juli en augustus daalde het aantal bezoekers onder de 200.000.

Bij al die bezoeken was de desktop nog steeds het meest gebruikte device met 78,4 procent. Toch is dit een kleine
daling van 2,4 procent. De stijging die vorig jaar al te zien was bij het gebruik van de mobiele telefoons heeft ook dit
jaar doorgezet. 14 procent van de bezoeken aan PE-online gebeurt nu met een mobiele telefoon.

Geografisch gezien zien weinig verschuivingen. PE-online wordt nog steeds het meest gebruikt in Amsterdam en
Utrecht.
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Accreditatieaanvragen
Het aantal accreditatieaanvragen dat per jaar ingediend wordt stijgt niet meer zo hard als de afgelopen jaren. Toch
zien we nog steeds een groei van 4% in 2017. Het totale aantal accreditatieaanvragen afgelopen jaar was 45.946.

Wat betreft het aantal accreditatieaanvragen per vereniging is er weinig gewijzigd. Net als vorig jaar heeft het
accreditatiebureau Kwaliteitsregiser V&V en Register Zorgprofessionals veruit de meeste aanvragen verwerkt.

Mede door het stijgende aantal accreditatieaanvragen gaat ook het totaalbedrag aan accreditatiegelden
omhoog. In 2017 steeg dit met 5% naar bijna 3,9 miljoen Euro.
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Scholingsactiviteiten
Het aantal scholingsactiviteiten steeg in 2017 met 4% naar 1,75 miljoen. Onder scholingsactiviteit wordt verstaan de
aanwezigheid geregistreerd door de professionals zelf of door de aanbieder op een presentielijst.

Als we kijken naar het aantal cursusactiviteiten per beroepsgroep dan zien we weinig grote veranderingen. Net als vorig
jaar verwerkten de verpleegkundigen de meeste activiteiten.

Dossiers
In 2017 steeg het aantal actieve dossiers naar 370.000. Ten opzichte van 2016 is dit een groei van 3%.

PAGINA 4

NIEUWSBRIEF PE-ONLINE

Logins
In PE-online wordt bijgehouden welke professionals inloggen en hoe vaak zij dit doen. Ook afgelopen jaar zagen we daar
weer een stijging van 13%.

Als we kijken naar de verschillende beroepsgroepen dan komt een groot deel van de logins voor de rekening van de
Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Vooruitblik
Ook in 2017 hebben we weer een groei gezien binnen PE-online. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen
doorgevoerd zoals het sterrensysteem in de cursusagenda. Ook het verbeteren van de pagina’s voor gebruik op
mobiele devices is al enige tijd gaande, dit zal ook in 2018 nog verder uitgevoerd worden.
In het eerste kwartaal van 2018 zal ook de PE-online app gelanceerd worden. Voor professionals wordt het met deze
app makkelijker op het dossier in te zien en te bewerken op een mobiele telefoon of tablet.
Het afgelopen jaar is er voor PE-online veelal de nadruk gelegd op beveiliging, continuïteit en performance. Wat
betreft de beveiliging is er een traject gestart dat moet leiden tot een ISO27001 certificering. Hiervoor is de
inventarisatie afgerond en wordt er nu voorbereid op de proefcertificering. Doel is om in 2018 volledig ISO27001
gecertificeerd te zijn. Voor de continuïteit van PE-online is er een escrowovereenkomst gesloten waarmee de
continuïteit wordt gewaarborgd. Alle huidige klanten zijn momenteel kosteloos aangesloten op deze regeling en
hiervan op de hoogte gesteld middels een brief en een certificaat van onze partner Escrow4All. Nieuwe klanten
worden ook automatisch aangesloten op deze dienst. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het verbeteren
van de pagina’s zodat deze goed bruikbaar zijn op mobiele apparaten.

Wilt u meer informatie of vraagt u zich af welke mogelijkheden PE-online uw organisatie kan bieden?
Neem contact op met onze projectmanagers, we denken graag met u mee.

