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De komst van internet, sociale media, mobiele telefoons en 
apps heeft de Nederlandse gezondheidszorg flink opgeschud. 
Mensen klikken, liken, posten en reageren met hun pc, laptop of 
smartphone dat het een lieve lust is. De digitale zorgconsument 
is niet meer weg te denken en heeft nog steviger de touwtjes 
in handen. De dialoog en samenwerking tussen mensen en 
organisaties is de afgelopen jaren volledig veranderd.

Daarnaast kunnen we met nieuwe technologieën de zorg beter, 
goedkoper en klantgerichter maken. We praten over de kansen 
van digitale zorg, e-health en personalized healthcare om aan 
te geven dat de gezondheidszorg voor grote veranderingen staat. 
Cocreatie en open innovatie zijn de toverwoorden van vandaag.

In dit tweede boek van Power to the people over online marketing 
in de zorg staat de digitale zorgconsument centraal en hoe Pluryn
daarop inspeelt. Daarmee delen we graag onze kennis en 
ervaring over de digitalisering van de zorg en het online 
marketingproces bij Pluryn. Power to the people staat boorde-
vol praktische inzichten, praktijkvoorbeelden, concepten, 
ontwerpen en tips. Het vormt een uitstekend hulpmiddel voor 
iedereen die zich wil oriënteren op online marketing in de 
zorg of zich bezighoudt met het uitstippelen van het online 
marketingbeleid.

Het eerste deel van Power to the people over marketing in 
de zorg beschrijft hoe je als zorgorganisatie markt- en klant-
gerichter wordt en hoe je marketing als nieuwe discipline invoert 
in de zorg. Het boek beschrijft hoe Pluryn dit heeft aangepakt 
en wat daarbij de belangrijkste lessons learned zijn geweest.
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Wat?

Iemand die net als jij moeite heeft met werk vinden

Ik weet niet?! Wat gebeurt er dan als ik me rot voel, of kwaad word?

Mooi man, doe ik morgen wel.

Oh!?          Ook voor iemand als mij? Met verstandelijke beperking?😳😳

Er zijn mensen die je dan helpen. 
Die gasten, op Facebook, je moet toch ff kijken

Ja, ze hebben eigen opleidingen bij bedrijven. 
Ook voor wat jij leuk vindt. Koken.🍳🍳

Nee hoeft niet. Je kunt chatten of bellen 💬💬📞📞

Ga nou meteen ff chatten, kijken wat er kan💨💨💬💬

Chill man!!<+

He, ik heb wat gezien op Facebook!🤓🤓

Okay, wel leuk filmpje
Maar wat nu. Moet ik dat allemaal lezen?

'👀👀

;
Aardige dame volgens mij, we kunnen een 

afspraak maken. Deze jongen gaat aan de bak!

3



Handig om te weten
In dit boek worden begrippen als klant, patiënt, cliënt, 

zorgvrager, zorgconsument, verwijzer en zorginkoper 

door elkaar gebruikt. In alle gevallen gaat het om personen 

of organisaties in de rol van afnemer en/of gebruiker van 

(online) zorgproducten en zorgdiensten. Over online 

marketing zijn al veel boeken geschreven, maar nog 

weinig gericht op de zorg. Wij hebben ervoor gekozen 

om enkele leerzame onderwerpen er uit te lichten 

 waarmee Pluryn de afgelopen jaren aan de slag is gegaan. 

We hanteren daarbij graag een brede blik. Vandaar dat u 

in dit boek ook onderwerpen tegenkomt als digitale zorg, 

interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie. 

Voor medewerker kunt u ook vrijwilliger lezen.

Besturen is innoveren geworden en ruimte 
geven voor verbeelding. Omarm dat verandering 
inzicht vraagt en waarde toevoegt.
Rob de Jong | Voorzi� er Raad van Bestuur Pluryn en Intermetzo
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Voor u ligt het tweede boek van Power to the people. 

Hierin staat de digitale zorgconsument centraal en hoe 

 Pluryn daarop inspeelt. Door het virtuele werkveld waarin 

wij bewegen, is de dialoog en samenwerking tussen mensen 

en organisaties volledig veranderd. Iedereen praat met 

iedereen. Alles is transparant. Mensen klikken, liken, posten 

en reageren met hun pc, laptop of smartphone dat het een 

lieve lust is en dat heeft ook voor zorgorganisaties grote 

consequenties. Daarnaast kunnen we met nieuwe technolo-

gieën de zorg beter, klantgerichter en goedkoper maken.

Het eerste boek van Power to the people beschrijft hoe 

Pluryn de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan het 

marketingproces en de omslag naar meer marktgericht-

heid, klantgerichtheid en ondernemerschap. Dit boek 

werd enthousiast ontvangen. Daarbij kregen we steeds 

vaker de vraag hoe Pluryn omgaat met online marketing 

en digitale zorg. 

Vandaar dat er nu een tweede boek is van Power 

to the people met de toepasselijke subtitel Online marketing 

in de zorg. Daarmee delen we graag onze kennis en 

ervaring over de digitalisering van de zorg en het online 

marketingproces bij Pluryn. Volop gesteund door de 

 bestuurders van Pluryn, Rob de Jong (vz) en Monique 

Kavelaars, die als innovators pur sang het belang van 

deze ontwikkeling inzien. Net als in het eerste boek treft 

u ook in dit boek geen uitgebreide marketingtheorieën 

aan, maar wel een reeks praktische inzichten en tips.  

Onze speciale dank gaat uit naar de volgende mede-

werkers van Pluryn die graag hun kennis en ervaring 

delen via dit boek: Robert Peters (digital marketeer), 

Jos van de Gruiter (content marketeer), Sanneke Langendoen 

(innovatiemanager) en Albert van der Meer en Petra van der 

Weijde-Dam (managers HR). 

Wij hopen dat u dit boek kunt gebruiken bij het 

 uitstippelen van uw eigen (online) marketingbeleid. Maar 

natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw ervaringen, leer-

momenten en tips, dus schroom niet om die te laten horen. 

Ik wens u veel leesplezier en succes met uw online 

 marketinguitdaging.

Marian Draaisma, Marketing Director Pluryn

De aftrap
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