
Dé netwerktool 
voor leden van het  

PraktijkmanagersNetwerk



WAT IS MO PLEK?
MO Plek is de nieuwe netwerktool voor leden van het 

PraktijkmanagersNetwerk, waarin je alles vindt wat je zoekt: nieuws, 

documenten én elkaar! Gemakkelijk te gebruiken, razendsnel, slim en veilig. 

MO Plek helpt praktijkmanagers met elkaar 
in contact te komen en biedt tips & tricks,  
handige documenten, een overzichtelijke 
agenda en vakkennis binnen  
handbereik. Het verandert hoe 
mensen verbinden, communiceren 
en delen. Op kantoor en onderweg, 
op desktop of via de 
complete Android- 
en iOS-apps op tablet 
en mobiel.

GEPERSONALISEERDE HOMEPAGE
Op MO Plek heeft iedere gebruiker een gepersonaliseerde homepage. 
Hier vind je de laatste updates in kanalen en groepen waarvan je lid 
bent, plus de agenda. In de mobiele app zie je voor jou relevant 
nieuws en updates in een makkelijke tijdlijn en krijg je notificaties 
van belangrijkste berichten. 

NIEUWS EN BERICHTEN
Vanaf de homepage (of in de app  
bovenaan je tijdlijn) deel je direct  
berichten. Van tips, links, foto’s,  
video’s, documenten en formulieren 
tot prangende vragen in het 
“Durf te vragen” kanaal. Reageer 
op geplaatste berichten of geef een 
“like”. Wil je iemand wijzen op een 
update of iets vragen? Tag hem/
haar dan met @. 

CHAT 1-OP-1 OF  
IN GROEPEN

Voor snelle afstemming chat je  
op MO Plek veilig met collega- 
praktijkmanagers, experts, of met 
ons- inclusief bijlagen, emoji’s en 
GIF’s. Chatten kan op desktop 
en mobiel, één-op-één en in  
groepen. Je kunt chatten 
in bestaande groepen 
maar je kunt ook zelf een 
chatgroep aanmaken. 

GROEPEN EN  
SAMENWERKEN

MO Plek biedt groepen voor 
bijv. de regio’s, type praktijken,  

starters, strategen en veelbesproken  
onderwerpen, zoals Personeelszaken. Je 

kunt ook zelf een groep maken en kiezen 
wat deze nodig heeft, zoals een agenda,  

documenten en chatten. Ook kun je bepalen 
wie de groep en de inhoud ervan kan zien. Als 

je lid bent van een groep verschijnt deze op je 
homepage en in je mobiele tijdlijn. 

SIMPEL EN 
SNEL ZOEKEN
Je kunt alle informatie en 
documenten in MO Plek in 
één keer doorzoeken met 
de krachtige zoekmachine. 
Zo vind je gemakkelijk 
collega’s, berichten en  
andere content. 

NOTIFICATIES EN  
ACTIVATIE
MO Plek houdt je op de hoogte met  
notificaties, via een pop-up in de 
mobiele of desktop-app of via e-mail. 
Je kunt zelf instellen welke notificaties 
je wilt ontvangen, dus je hoeft niet bang 
te zijn voor een teveel aan notificaties.  
Bovendien kun je ook de 
vakantiemodus inschakelen: 
je ontvangt dan tijdelijk geen  
notificaties.

AGENDA 
EN  
EVENEMENTEN
In de agenda vind je alle bijeenkomsten en 
congressen van het PraktijkmanagersNetwerk. Je 
kunt ook zelf een evenement aanmaken in een groep.  
Organiseer regiosessies vanaf nu nog makkelijker! Zo 
ben je af van alle mails of Whatsappgroepen en kun je  
gemakkelijk agendapunten of eventuele notulen 
delen. 

DOCUMENTEN DELEN
In MO Plek kun je documenten en andere bestanden heel  

gemakkelijk delen - én razendsnel terugvinden met de  
full-text zoekmachine - ook op mobiel. Je kunt ook filteren  

op verschillende categorieën, zoals personeel, 
vacatures, wet- en regelgeving en meer.



Als lid van het PraktijkmanagersNetwerk 

ontvang je een welkomstmail waarmee je  

binnen 24 uur je account kunt activeren door 

een e-mailadres en wachtwoord op te geven. 

Vul nu je profiel aan met een foto en gegevens, zoals 

functie, praktijknaam en regio. 

Sluit je aan bij groepen die voor jou  

interessant zijn,  zoals type praktijk, regio en  

andere interessegebieden. 

Zoek naar Plek in de Play Store of App Store en 

download de app.

Ga naar instellingen (in de app ga je naar 

meer en dan naar instellingen) en beheer je  

notificaties, zodat je altijd op de hoogte  

bent van hetgeen dat voor jou relevant is. 

In 5 stappen klaar om  
MO Plek te gebruiken
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Je kunt aan de slag! 
Heb je prangende vragen, goede 

tips of een handige checklist?  
Deel het in MO Plek.

www.mo.plek.co

MO Plek is exclusief voor leden van het PraktijkmanagersNetwerk. 

Als lid  ontvang je automatisch een welkomstmail om je account te  

activeren. Is je activatielink verlopen? Mail mirjam@medischondernemen.nl  

en ontvang een nieuwe mail. 

Nog geen lid van het PraktijkmanagersNetwerk? Bekijk de voordelen  

en meld je aan via www.medischondernemen.nl/wordpmlid

Vind alles wat je zoekt:  
nieuws, documenten  
én elkaar!

Staan de beoordelingsgesprekken weer op de planning en wil je 
weten hoe je deze het beste  kunt voeren?

Heb je een disfunctionerende medewerker en wil je graag sparren 
met collega’s?

Dit en meer doe je in MO Plek.

Wil je binnenkort een regiosessie organiseren of bijwonen?

Heb je een handig document dat je wilt  delen met  
collega-praktijkmanagers?

Heb je een vraag die je  graag aan een van de PM experts 
wil voorleggen bijv. over ziekteverzuim, personeel of wet- en 
regelgeving?




