Profportaal Zorg: leeroplossingen voor en door de zorg
10 redenen om lid te worden

U bent nog geen lid van Profportaal Zorg? Misschien neemt u al wel leermateriaal af van Profportaal
Zorg-Noordhoff Health? Het lidmaatschap biedt veel voordelen. We hebben er tien voor u op een rijtje
gezet.
1. Verbetering zorgprofessionals
Samen met u en Noordhoff Health bundelen we krachten en kennis. Daarmee ontwikkelt Profportaal
Zorg belangrijke leeroplossingen die zorgprofessionals in Nederland bevoegd en bekwaam houden.
Behalve het feit dat uw organisatie daarvan profiteert draagt u ook uw steentje bij aan de totale zorg in
Nederland.
2. Samen sterk
Profportaal Zorg omvat een enorm leernetwerk van grote zorgorganisaties in Nederland. Onze leden
zijn alert en leveren de belangrijkste input voor de ontwikkeling van onze producten. Als lid leert u veel
nieuwe mensen kennen, met wie u kennis en ervaring kunt delen, nieuwe kansen kunt onderzoeken en
initiatieven starten. We helpen elkaar waar mogelijk. Samen staan we sterk.
3. Invloed
Profportaal Zorg geeft, samen met partners, richting en vorm aan leermaterialen die ertoe doen.
Wanneer u lid bent, heeft u invloed op de inhoud van onze leeroplossingen en de totstandkoming ervan.
Dat doet u bijvoorbeeld door expertise te leveren aan nieuwe projecten of door uw stem te laten horen
in de Algemene Ledenvergadering. Die vindt tweemaal per jaar plaats.
4. Groei
Samen bereiken we meer dan alleen; een groeiend netwerk wordt krachtiger. Uw hulp, inspiratie,
kritisch oog en feedback zijn broodnodig. Hoe groter we worden, hoe beter we de belangen van het veld
kunnen behartigen.
5. Ontzorging
Hoewel u van harte wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren, bent u tot niets verplicht. Profportaal
Zorg-Noordhoff Health heeft leeroplossingen die u zelf niet meer hoeft te ontwikkelen of onderhouden.
Onze leermaterialen kunnen inhoudelijk elke toets doorstaan en zijn compatibel met alle bekende
leermanagementsystemen. Wij bieden daarnaast hulp bij rapportage en verantwoording van
opleidingsresultaten.
6. Innoveren
Profportaal Zorg bouwt proeftuinen waarin nieuwe leeroplossingen de kans krijgen. Ook hierbij is de
gezamenlijke investering en expertise in uw voordeel. Bovendien zijn de resultaten van collectieve
innovatieprojecten veel groter dan wanneer u deze doelen alléén probeert te realiseren.
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7. Voordelige ondersteuning
Profportaal Zorg heeft uitgebreide expertise op het gebied van leren in de praktijk. Ons expertpanel uit
de dagelijkse praktijk kan u, voor minder dan de helft van de gangbare markttarieven, ondersteunen.
Het panel biedt hulp bij uitdagingen op het gebied van leermanagement, verantwoording van
leerresultaten of het inzetten van taakondersteunende leeroplossingen.
8.Oplossingen delen
De ontwikkelingen gaan razendsnel. U wordt voortdurend geconfronteerd met complexe vraagstukken,
waarbij leren een rol speelt. Denk aan het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’ of
de leervragen voortvloeiend uit het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Het is niet nodig steeds zelf
opnieuw het wiel uit te vinden wanneer we oplossingen delen.
9. Samenwerking Noordhoff Health.
Profportaal Zorg heeft sinds 1 maart 2016 een strategische samenwerkingsrelatie met Noordhoff
Health. U profiteert daarmee van de expertise van de grootste (zorg)uitgever van Nederland én van hun
technologische kennis van leermanagement.
10. Financieel voordeel
Lidmaatschap van Profportaal Zorg levert u financieel voordeel op. We hanteren een staffelkorting op
de licentieprijs voor de bibliotheek van Profportaal Zorg -Noordhoff Health en u profiteert van speciale
kortingen, zoals een introductieprijs voor Health Visuals; hét multimediaplatform voor de zorgpraktijk.
Bent u geïnteresseerd of hebt u meer informatie nodig?
Onze regiomanagers zijn in hun dagelijks werk verbonden aan een zorgorganisatie en spreken uw taal.
Neem gerust contact op met:
Rob Peek
Regiomanager Midden
Zorggroep Apeldoorn en omstreken
rob.peek@zgapeldoorn.nl
055-5495153

Dian Webbink
Regiomanager Noord
Medisch Centrum Leeuwarden
dian.webbink@znb.nl
058-2867212

Of neem een kijkje op onze website (www.profportaalzorg.nl).

Bas Frederiks
Regiomanager Zuid
Jeroen Bosch Ziekenhuis
b.frederiks@jbz.nl
06-30215615

