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Nieuwsbrief PE-online
2018 ligt alweer even achter ons, maar we willen deze nieuwsbrief toch even gebruiken voor een terugblik op het
afgelopen jaar. Daarnaast blikken we ook even vooruit op het komende jaar. Voor het afgelopen jaar constateren
we weer dat PE-online verder gegroeid is. Zo stijgt het aantal accreditatieaanvragen langzaam richting de 50.000 en
gaat het aantal actieve gebruikers richting de 400.000. Verder hebben we Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk
Verzorgers (SKGV), Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), Nederlandse Vereniging voor Toxicologie
(NVT), Kentalis en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) kunnen verwelkomen als nieuwe klanten in PEonline. Ook hebben diverse bestaande klanten nieuwe registers geopend in PE-online.

Algemene statistieken
In 2018 lag het gebruik van PE-online vrijwel iedere week hoger dan in het voorgaande jaar.

De bovenstaande grafiek laat het aantal bezoekers per week zien. Met name de laatste maanden van 2018
(blauwe lijn) lag het aantal bezoeken iedere week weer hoger dan in 2017.

De desktop is altijd al het meest gebruikte device om te werken met PE-online. Maar met name bij het gebruik op de
mobiele telefoon zien we het afgelopen jaar een behoorlijke stijging. Dit valt te verklaren door de introductie van de
PE-online app. Op onderstaande afbeelding is het mobiele gebruik per week te zien. De PE-online app is eind 2018
geïntroduceerd en in de periode na de introductie zien we ook het verschil met het mobiele gebruik ten opzichte
van 2017 groter worden.
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Accreditatieaanvragen
Het aantal accreditatieaanvragen steeg in 2018 met 5,4% naar 48.326. Dit zijn 2490 aanvragen meer dan in 2017. Blijft
het aantal aanvragen ook dit jaar in hetzelfde tempo doorgroeien dan zullen we in 2019 de grens van 50.000 aanvragen
overschrijden.

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. Het
Keurmerk Fysiotherapie is nieuw in deze top 10. Zij komen in het eerste jaar dat zijn PE-online gebruiken voor
accreditatieaanvragen op de achtste plaats terecht.

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 2018 met 6% naar 1,86 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 2018 steeg het aantal actieve dossiers naar 391.219. Ten opzichte van 2017 is dit een groei van 6%.
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Logins
In PE-online wordt bijgehouden welke professionals inloggen en hoe vaak zij dit doen. Afgelopen jaar werd daarbij de grens
van 2 miljoen gehaald. In 2017 bleef de teller steken op 1,93 miljoen. In 2018 groeide dit aantal met 7,6% naar 2,08 miljoen.

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

Vooruitblik
Afgelopen jaar zijn er vele ontwikkelingen geweest binnen PE-online, zoals:
Diverse pagina’s zijn geoptimaliseerd voor gecombineerd gebruik op zowel de pc als mobiele devices.
Makkelijk exporteren en delen van zelf geselecteerde informatie door de professional.
Enquêtes en vragenlijsten die zowel op een PC als op een mobiel device zijn in te vullen.
De PE-online App is gelanceerd en gecommuniceerd naar onze klanten.
Verbetering van de snelheid van diverse pagina’s.
Aanpassingen waardoor PE-online voor onze klanten als software voldoet aan de AVG regels.
Diverse nieuwe rapportages.
In 2018 is ook hard gewerkt aan de kwaliteit wat geresulteerd heeft in een ISO27001 certificaat waar we best
trots op zijn. Het komende jaar zullen er weer veel kleine en grote zaken ontwikkeld worden waarmee PE-online
technisch en ook functioneel weer helemaal up-to-date moet blijven. Enkele zaken zijn:
Uitbreiding en onderhoud van de PE-online App.
Beter overzicht van de eisen voor een professional.
Proef om de aanwezigheid van een nascholing door de professional zelf te laten scannen.
Het verbeteren van de kwaliteit blijft een continue proces en ook in 2019 streven wij er naar om alles
weer beter gaan doen.

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.

