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De laatste jaren is het aantal gebruikers explosief gegroeid en zijn de
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feedback en wensen van onze klanten. Onze dank voor al uw input en het

mogelijkheden van PE-Online steeds groter geworden. Een goed moment
om middels deze nieuwsbrief meer te vertellen over de geboekte resultaten
van de afgelopen 5 jaar met ons systeem.
De laatste jaren zijn er veel verbeteringen, veranderingen en uitbreidingen
doorgevoerd in PE-Online om ons systeem nog completer te maken. Al deze

vertrouwen dat in ons is gesteld. Het meedenken heeft er voor gezorgd dat
het met PE-Online erg goed gaat en dat we met het hele team keihard
kunnen blijven werken aan de verbeteringen van ons systeem.
Om u een voorstelling te geven van de groei die PE-Online heeft doorlopen,
willen wij een aantal getallen in deze brief de revue laten passeren.
Kijk met ons mee naar een overzicht van de afgelopen 5 jaar PE-Online…

Dossierfacturatie in
PE-Online is nog relatief
nieuw en explosief
gestegen het laatste
jaar. Zie hoofdstuk 5.
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Accreditatie aanvragen
Veel van onze klanten gebruiken de accreditatiemodule in PE-Online waar
aanbieders digitaal hun scholingsaanvraag kunnen indienen. Daarna kan
de accreditatie via PE-Online compleet digitaal afgehandeld worden.
De scholingsaanvraag kan worden uitgezet bij een beoordelingscommissie,
worden gefactureerd, worden voorzien van punten en in een publieke
nascholingsagenda worden geplaatst.

Aantal accreditatieaanvragen
De drukste dag in 2012
was 2 oktober met
totaal 198 aanvragen.
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Opvallend is dat aanbieders de meeste accreditatieaanvragen indienen in
de maanden september t/m december. Daarnaast worden op dinsdagen
en donderdagen de meeste aanvragen in PE-Online gezet.
Onderstaand vindt u nog een overzicht van de top 10 meeste aanvragen.

Top 10 meest ontvangen
aanvragen 2012
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzP
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing
(ABAN)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Accreditatiebureau Verpleegkundig
Specialisten Register
Het aantal accreditatieaanvragen
tussen 2011 en 2012 is met meer dan
30% gegroeid!.

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
ADAP (Accreditatie
Deskundigheidsbevorderende Activiteiten
Paramedici)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde
(AbSg)
Register Belastingadviseurs (RB)
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V
en Register Zorgprofessionals
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen,
specialisten ouderengeneeskunde en artsen
voor verstandelijk gehandicapten)
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Scholingsactiviteiten
Zodra een professional aanwezig is geweest bij een geaccrediteerde
cursus, wordt dit geregistreerd in PE-Online. Dit wordt vaak door de
aanbieders gedaan met behulp van presentielijsten.
Ook hier zien we nog steeds een stijgende lijn van het aantal
scholingsactiviteiten dat per jaar wordt ingevoerd.

Aantal scholingsactiviteiten
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Tussen 2011 en 2012 zien we
een groei van meer dan
25% in het aantal
scholingsactiviteiten.
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De beroepsgroepen die hier het grootste aandeel in hebben staan in
onderstaande grafiek.

Top 10 meeste cursusactiviteiten 2012
Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF)
Verpleegkundigen
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters…
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Openbare apothekers (OA)
Het Oranje Kruis
Kwaliteitsregister tandartsen (KRT)
Register Belastingadviseurs (RB)
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
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Aantal personen
In PE-Online wordt gewerkt met persoonlijke dossiers / portfolio’s.
Onderstaande grafiek laat zien hoeveel dossiers / portfolio’s er in PE-Online
staan.

Aantal dossiers
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We zien nog steeds een
stijging van 10% in het
aantal dossiers over het
afgelopen jaar.
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Logins professionals
In PE-Online houden we bij welke professionals inloggen en hoe vaak deze
inloggen. Onderstaande grafiek laat de groei zien in het aantal
professionals dat hun digitale portfolio in PE-Online benadert.

Aantal logins professionals
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De groepen met de meeste logins staan in onderstaande grafiek.

Top 10 meeste logins 2012
(Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt)
Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF)
Het Oranje Kruis
Logopedisten (NVLF)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Kwaliteitsregister tandartsen (KRT)
Openbare apothekers (OA)
Verpleegkundigen
Register Belastingadviseurs (RB)
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
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Het aantal logins is in
2012 met 50%
gestegen! Ook hier
gaan de maanden
oktober, november,
december ruim aan
kop. De meest geliefde
dagen om een blik te
werpen in het portfolio
zijn maandagen en
dinsdagen.
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Cursusfacturen
2012 is het eerste jaar
dat er meer dan 2
miljoen euro aan
cursusgelden via
PE-Online zijn
gefactureerd. Ook hier
is de groei in 2012 bijna
25%..

Ook de mogelijkheid om facturatie van cursusaanvragen compleet via PEOnline af te handelen wordt steeds meer gebruikt. Dit houdt tevens in dat er
steeds meer gelden via PE-Online worden gefactureerd. Onderstaande
grafiek laat de groei hierin zien (in €, ex. btw).

Gelden cursusfacturatie
€ 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€0
2008

2009

2010

2011

2012

Herregistratiefacturen
Naast het factureren van cursussen, biedt PE-Online ook de mogelijkheid het
financiële deel van de herregistratie af te handelen. Inmiddels zijn er al een
aantal klanten die hier gebruik van maken, en beginnen deze bedragen
ook aardig te stijgen (in €, ex. btw).:

We zien in 2012 een
zeer explosieve groei
van 700% in het gebruik
van facturatie voor
herregistratie via
PE-Online.

Gelden facturatie herregistratie
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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.

