
Hallo, Ik ben Nettie. Ik ben een digitaal antwoord op de 
participatiemaatschappij en alle hervormingen in de zorg.

Even voorstellen: ik ben Nettie. Ik verbind en activeer sociale netwerken. Ik ben 
een nieuwe denker. Ik ga namelijk uit van de kracht van mensen. Mensen willen 
zelf doen en zelf regelen. Alleen of samen met hun familie en vrienden. En pas 
als het echt niet meer gaat, terugvallen op voorzieningen of zorg. Gemeenten en 
zorgorganisaties ondersteunen met mantelzorgsteunpunten, vrijwilligerscentral-
es, ontmoetingsplekken, sociale wijkteams en ouderenadviseurs. Ik help mensen 
met een makkelijke tool. Zorgorganisaties kunnen deze toevoegen aan hun 
voorzieningenpalet. 

Neef

Vrijwilliger

Zoon

Buurvrouw

“ We regelen 
het zelf ”

“Oma Veninga moet 
maandag naar de 

tandarts. Wie kan er 
met haar mee?”

?

Kleinzoon

#goedgeregeld
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Ik activeer het privénetwerk 

Ik geef cliënt en zijn netwerk de regie

Ik laat het privénetwerk en zorgprofessionals 

beter samenwerken

Met mij kunnen cliënten langer zelfstandig wonen 

Jawel, ik verlaag de zorgkosten

Directe toegang tot privénetwerk (afstemming)

Logo’s in app en op site (stukje PR)

Communicatiekanaal voor berichten en info

Ondersteuning bij  het netwerkbeleid  

(o.a via workshop NettieWorks)

De Nettie-communicatietoolkit

Wat doe ik voor cliënten: Deelnemende zorgorganisaties bied ik:

Hoe werk ik? 
Iedereen mag mij gratis gebruiken. 
Zorginstellingen die mij willen opnemen in 
hun aanbod, bied ik extra functionaliteiten 
en ondersteuning. Hiervoor betalen zij een 
jaarlijkse fee. 

Ik pas bij:
- Van zorgen voor naar zorgen dat
- Zelf regelen
- Dichtbij en betrokken
- Ondernemend en innovatief
- Profilering naar cliënten en gemeenten

Het netwerk van iemand die hulp nodig heeft, wordt steeds belangrijker. Als het netwerk effectief wordt ingezet, 

gaan de zorgkosten omlaag. Ik ben een regel-app, die als doel heeft organisaties concrete handvatten te bieden 

voor alle hervormingen in de zorg. Dit doe ik door uit te gaan van de kracht van mensen, die hun zaakjes zelf willen 

en kunnen regelen. Ik ben dus een echte regeltante!

Nettie b.v.
Michiel Wismans en Hans de Werd
Michiel: (06) 21 85 63 75, Hans: (06) 22 98 06 39
info@nettie.nu, www.nettie.nu

Waarom moet je mij hebben?

Nadelen Nettie

WeHelpen +

Zorgen Voor Elkaar
  Mensen zijn kwetsbaar en hulpbehoevend

  Mensen willen geen anonieme vrijwilligers

  PC-gericht

   Mensen zijn sterk

   Mensen vinden zelf vrijwilligers

   App + PC

CarenZorgt +

Familienet
  Mensen zijn kwetsbaar en hulpbehoevend 

  Mensen associëren zich niet met (mantel)zorg

  PC-gericht

   Mensen zijn sterk

   Mensen associëren zich wel met regelen

   App + PC

Whatsapp   Geen agendafunctie

  Geen koppeling privénetwerk – professional

   Overzichtelijke agenda

   Privénetwerk en professional versterken elkaar 

Lokale initiatieven   Geen implementatie- en marketingpower    Wel implementatie- en marketingpower
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