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Maarten Klapwijk nieuwe directeur De ZorgCentrale.nl en ATA Personenalarmering 

 

Met ingang van dinsdag 1 juni is Maarten Klapwijk aangesteld als nieuwe directeur 

van De Zorgcentrale.nl en ATA Personenalarmering (beiden onderdeel van Incluzio). 

Met zijn kennis en ervaring gaat hij een belangrijke bijdrage leveren in de 

transformatie van klassieke zorgcentrales naar cruciaal schakelpunt tussen techniek 

en zorg. 

 

De afgelopen jaren heeft Klapwijk in diverse functies, bij onder meer Hogeschool Rotterdam, 

zijn sporen verdiend op het gebied van marketing, ICT en innovatie. ‘Mijn ambitie is om de 

zorgcentrales naar een leidende positie te brengen. Door zorg op afstand en andere slimme 

e-Health oplossingen te faciliteren en mogelijk te maken vanuit onze zorgcentrales creëren 

we samen met onze klanten en samenwerkingspartners  steeds meer toegevoegde waarde. 

Mensen in een kwetsbare situatie worden op die manier effectiever ondersteund en kunnen 

langer naar vermogen mee blijven doen in de maatschappij’, vertelt Maarten Klapwijk.  

 

Gamechanger op het gebied van Zorg en ICT in Nederland 

‘Met ruim 55.000 alarmaansluitingen zijn wij nu al de grootste van het land. Ik kijk ernaar uit 

om samen met mijn uitstekend opgeleide collega’s vanuit de sterke basis te werken aan 

vernieuwing en innovaties op het gebied van zorg en ICT in Nederland’, besluit Maarten. 

 
Noot voor de redactie: 

 
Over De ZorgCentrale.nl 
De ZorgCentrale.nl is een innovatieve dienstverlener die voor én samen met de zorgmarkt, een integraal aanbod van diensten 
op het gebied van zorg op afstand ontwikkelt. Juist door alle technologische en organisatorische ontwikkelingen, staat 
vernieuwing daarbij centraal. Wij ondersteunen met onze diensten diverse professionals in de zorg en borgen de processen en 
de contactmomenten tussen zorgvragers en -verleners. De ZorgCentrale.nl is onderdeel van Incluzio.  
 
ATA Personenalarmering 
Stichting ATA levert diensten en producten aan senioren die hen in staat stellen om zo lang mogelijk veilig in de eigen 
omgeving te blijven wonen. ATA heeft haar wortels in de regio Amsterdam en is in heel Nederland actief, voornamelijk op de 
consumentenmarkt. Daarnaast levert ATA bereikbaarheidsdiensten aan professionals in de zorgmarkt, zoals bijvoorbeeld 
thuiszorgorganisaties, verloskundigen en huisartsen. ATA is onderdeel van Incluzio 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
De ZorgCentrale.nl 
Babette Sarlet, manager corporate communicatie 
Mobiel: 06-11393024 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 


