
UW BEROEP ONDER DE AANDACHT BIJ  
6 MILJOEN NEDERLANDERS (PER MAAND!) 

Martine Rooth, CEO solvo 



Even kort voorstellen….

martine@solvo.nl  

mailto:martine@solvo.nl


Even kort voorstellen….

   

● Opgeleid als fysiotherapeut 

● Country director van Physitrack 

● Oprichter en verkoop eHealth88 

● CEO en aandeelhouder solvo Groep 

● solvo Groep: solvo, gezondheidsplein.nl, ziekenhuis.nl, 

doktersdokter.nl 

mailto:martine@solvo.nl
http://gezondheidsplein.nl
http://ziekenhuis.nl
http://doktersdokter.nl


Wat kan je van deze sessie verwachten?

• Wat voor verschillende platformen zijn er 
• Welke Nederlandse platformen zijn er 
• Wat hebben platformen gemeen 
• Hoe werkt het solvo platform



Wie gebruikt er wel eens een digitaal platform?



Verschillende typen platformen; 
De voor- en nadelen









Nederlandse marktplatformen





Wat valt op?



Het meest populaire media platform maakt zelf geen content



’s Werelds grootste taxi bedrijf heeft geen eigen taxi’s 



De grootste accommodatie provider heeft geen eigen locaties



Het meest waardevolle fotobedrijf verkoopt geen camera's 



Het snelst groeiende televisienetwerk legt geen kabels 



De meest waardevolle winkel heeft geen inventaris



De deler

• 20 jaar geleden bestonden deze platformen nog niet 
• De platformen vervullen een wens van de consument 
• De platformen zijn disruptief in hun eigen (nieuwe) markt



DISRUPTIE IN DE ZORG







De werking van het solvo platform



Ons netwerk aan websites











De werking van het solvo platform









De werking van het solvo platform



De werking van het solvo platform



Profiel vullen













Tips en trucs

• Goede foto’s 
• Maak gebruik van het maximaal aantal specialisaties 
• Een goed gevuld profiel heeft minimaal 800 karakters 
• Herkenbaarheid van jouw praktijk/profiel en DNA in het solvo profiel 
• Professioneel doch persoonlijk 
• Focus op lokale autoriteit 



www.join.solvo.nl

http://www.join.solvo.nl


Nog even resumé...

● Platformen vervullen behoeftes van consumenten 

● Probeer het uit en… 

● kom onder de aandacht bij 6 miljoen Nederlanders 

per maand!



“Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat 

ik het wel kan”

Take home message: 



Vragen? Reacties? Suggesties?

Mail mij: martine@solvo.nl  

mailto:martine@solvo.nl



