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“Onze missie is dat mensen 
weer zo zelfstandig mogelijk 

in de maat schappij mee 
kunnen  draaien”

“Door Qurentis zijn wij 
altijd op de hoogte van 

de gemoedstoestand van 
onze cliënten”

Interview PGZ Nederweert Qurentis B.V. en de AVGInterview Zorgboerderij 't Schutje

“Wij hebben meerdere  
rollen als het gaat om 

onze relatie met 
klanten”

Uitgave #1 •  September 2018 

Kwaliteit en veiligheid
wordt voor

een steeds belangrijker onderwerp
zorgaanbieders

“
”
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18. 
INTERVIEW ZORGBOERDERIJ ̀ T SCHUTJE 

Zorgboerderij ̀ t Schutje is een zelfstandige Zorgboerderij en 

heeft overeenkomsten met de gemeente Cranendonck en de 

gemeente Eindhoven.

Met trots presenteren wij u ons 
eerste Qurentis magazine.   
 
 
Ons eerste magazine is in zekere zin weer een mijlpaal voor ons, 

maar tegelijkertijd ook een moment van reflectie. Een moment om 

de waan van de dag even los te laten: om even terug te blikken op 

de beginjaren van ons bedrijf, om even stil te staan bij de dag van 

vandaag, maar vooral ook om vooruit te kijken naar wat komen gaat. 

 

Toen we in 2007 met een klein team startten met de bouw van een 

innovatieve zorgadministratie oplossing, konden we niet bevroeden 

waar deze weg ons naartoe zou brengen: ons nieuwe concept 

voor kleinschalige zorgaanbieders destijds, is in de loop der jaren 

eveneens een perfecte oplossing voor zeer grote zorgaanbieders 

gebleken. 

 

Begin 2015 maakten we kennis met de dynamiek binnen de 

zorgsector. Dat de zorgsector continu in beweging is en dat 

zorgsoftware daarin moet meebewegen, bleek eens te meer 

op 1 januari van dat jaar met de drie decentralisaties in de zorg. 

Diversificatie van financieringsvormen, uitbreiding van het 

berichtenverkeer, complexe inkoop en declaratielogistiek en 

een uitgebreide vorm van verantwoording aan een brede groep 

stakeholders zorgden voor een enorme toename aan administratieve 

verplichtingen voor zorgaanbieders. We introduceerden daartoe 

onze oplossing ‘Collabris’ om zorgaanbieders hiermee op een goede 

manier te ondersteunen. 

 

Het verlagen van de administratieve last voor zorgaanbieders 

door de best mogelijke oplossing te bieden is wat ons anno 

2018 nog steeds drijft. Met een continu groeiend team van 

professionals zijn we dagelijks bezig om tools te ontwikkelen die 

voor u de zorgadministratie eenvoudiger maken. Graag delen 

we in dit magazine onze ideeën met u waaraan we werken om 

de zorgadministratie nóg eenvoudiger te maken: verregaande 

automatisering (‘robotisering’) is één van de belangrijkste speerpunten 

binnen onze applicatie ‘Collabris’. 

 

Veel data en te weinig informatie, dit is iets wat wij vaak horen van 

onze klanten. Wij kunnen helpen uw data om te zetten naar gewenste 

informatie. Dit doen wij met onze Business Intelligence (BI) service. 

In dit magazine leest u op welke manier u ‘het nieuwe werken’ kunt 

toepassen door gebruik te maken van onze Dashboards module. 

 

Ook dit jaar dienen zich weer nieuwe uitdagingen aan.  Op 25 mei 2018 

kreeg iedereen, van zorgaanbieder tot softwareleverancier, te maken 

met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg 

AVG (ook wel GDPR). 

Ook voor ons had dit de nodige impact. Graag nemen we u in dit 

magazine mee in de weg die wij als Qurentis B.V. hebben bewandeld 

om ervoor te zorgen dat onze organisatie én onze producten ‘AVG-

proof’ zijn en delen we graag met u onze ‘Lessons learned’.  

 

Kwaliteit en veiligheid wordt voor zorgaanbieders een steeds 

belangrijker onderwerp: vastlegging van procedures, registratie van 

incidenten en aantoonbaar kunnen werken met een kwaliteits- en 

veiligheidsmanagement-systeem worden in zorginkoop-trajecten 

in toenemende mate als harde eis gesteld. Verderop in dit magazine 

maakt u kennis met ‘Qarebase’, een unieke oplossing om u hierin te 

kunnen ondersteunen.  

 

In de aanloop naar 2019 zullen we een steeds groter deel van onze 

producten en diensten vanuit ‘de Cloud’ aan gaan bieden. Klanten 

hebben nu al de mogelijkheid om via onze eigen Qurentis Workspace 

een virtual desktop met alleen Collabris of Qurentis Care af te nemen. 

Deze manier van werken vormt de basis om in 2019 deze service 

verder uit te breiden naar de levering van een volledige Cloud Service 

voor al onze klanten. 

 

Last but not least, en met gepaste trots, kondigen we ons nieuwe 

zorgdossier aan: 'Carefriend'!  

Het zorgdossier van Qurentis B.V. wordt in 2019 ondergebracht in deze 

nieuwe applicatie. Carefriend gaat op den duur Qurentis Online en 

onder andere de module 'Dossier' in de desktopapplicatie vervangen. 

Carefriend wordt een volledige responsive en uiteraard veilige 

webapplicatie, die diverse portalen, zoals een medewerkersportaal 

en een cliëntportaal, gaat bieden. Benieuwd naar deze nieuwe 

applicatie? Op de pagina’s 11 & 12 lichten we een tipje van de sluier op! 

 

In de afgelopen 11 jaar hebben we vele mooie producten mogen 

bouwen. Maar ook in de komende jaren kunt u van ons weer de 

nodige innovaties verwachten. 

 

 

We wensen u veel leesplezier toe!

Directie Qurentis B.V.

VOORWOORDINHOUDSOPGAVE

22. 
QURENTIS B.V.  
EN DE AVG

Inmiddels is de 

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

al een tijdje van kracht. 

Binnen Qurentis 

B.V. hebben we hier 

het afgelopen jaar 

veel aandacht aan 

geschonken.
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Bulkverwerking

Sinds mei 2018 is het mogelijk om berichten in bulk af te handelen. 

Alle retourberichten kunt u automatisch verwerken. Onze software 

analyseert of de berichten direct verwerkt kunnen worden, of dat u 

hiervoor nog acties dient uit te voeren. Hierdoor hoeft u zich enkel 

nog te richten op de berichten waarvoor actie is vereist, hetgeen 

veel extra werk bespaart. Ook het verwerken van ‘301 (toewijzing)’-

berichten en het aanmaken van ‘303 (declaratie)’-berichten wordt 

geautomatiseerd, waardoor de aanmaak en afhandeling van deze 

berichten veel sneller verloopt. 

Werken vanuit de dashboards

Via onze module Dashboards is het mogelijk om te werken vanuit 

actielijsten. Op die manier ziet u direct welke acties er nog voor u 

open staan. Denk hierbij aan een overzicht van ‘nog te versturen 

MAZ berichten’. Vanuit dit overzicht klikt u direct verder naar de 

desbetreffende eenheid die u nog in zorg moet melden. Door van-

uit deze actielijsten te werken houdt u altijd een actueel overzicht 

van openstaande taken en maakt u uw werkproces efficiënter. 

Minder klikmomenten

Een ander belangrijk punt dat we gaan optimaliseren is het aantal 

klikmomenten. Wanneer de klikmomenten niet strikt noodzakelijk  

zijn gaan we deze steeds meer verwijderen, wat zorgt voor 

gebruiks vriendelijkere software. 

Daarnaast bouwen we op andere plekken juist enkele andere 

vensters in, die zorgen voor een verduidelijking van uw werkproces. 

Denk hierbij aan het direct tonen van de indicatie op momenten 

dat hiernaar wordt verwezen.

Robotisering door logica 

Daarnaast wordt het mogelijk om stappen binnen de software af 

te laten stemmen op uw werkproces. U geeft dan aan ons aan hoe 

de software in bepaalde situaties zou moeten handelen, afwijkend  

van de standaard. Een voorbeeld hiervan is het versturen van 

een ‘stop’-bericht zonder dat hier een ‘start’-bericht aan vooraf is 

gegaan. Ondanks dat dit niet de standaard werkwijze is, zijn er 

toch een aantal gemeenten die dit vereisen. In dat geval zorgen 

wij ervoor dat u op het inkoopcontract kunt instellen dat er bij het 

versturen van een ‘stop’-bericht automatisch een ‘start’- en ‘start-

retour’-bericht wordt gegenereerd. 

Door te automatiseren sluit onze software zoveel mogelijk aan op 

uw specifieke werkproces, waardoor dit ook in unieke situaties zo 

soepel mogelijk verloopt.

Minder administratieve last met slimme software

In onze visie moet software slim zijn: mensen helpen in plaats 

van tegenwerken. Slimme software kan de complexe wereld 

van de zorgadministratie reduceren tot iets dat overzichtelijk en 

behapbaar  wordt. Robotisering is één van de technologieën die we 

hiervoor inzetten. Ons doel is het realiseren van een uitgekiend sys-

teem dat alle zaken automatiseert en alleen daar waar menselijke  

input nodig is, vraagt om een actie van de gebruiker. Naar ons 

idee is dit de enige manier waarop een softwarepakket de zorg-

professional daadwerkelijk kan ondersteunen. Met stapsgewijze 

optimalisaties  werken we toe naar een systeem dat processen en 

zorg professionals ondersteunt, steeds minder van de gebruiker 

vraagt en tegelijkertijd de kans op menselijke fouten reduceert. 

Als leverancier van software begrijpen wij dat digitalisering geen panacee is voor alle problemen. Sterker nog: soms is het medicijn erger dan de 

kwaal. Door complexe en steeds wijzigende regels ontstaan systemen die gebruikers belasten in plaats van ontlasten. Het kunnen wegwerken 

van de ontstane administratieve last vraagt om extra kennis van medewerkers. Vaak zijn extra FTE's nodig om het werk te kunnen verzetten. 

Door de bezuinigingen in de zorg is het echter vaak lastig om extra capaciteit te financieren.

ROBOTISERING
& AUTOMATISERING

Dat digitalisering geen synoniem hoeft te zijn voor slim en efficiënt werken is in de voorbije jaren wel gebleken 
in de zorgsector. Digitalisering vraagt om systemen die op hun beurt weer veel vragen van hun gebruikers. Tel 
daarbij op de drang naar verantwoording van geleverde zorg vanuit overheid en verzekeraars en een beeld van 

toenemende administratieve lasten, ‘registreren om het registreren’ en hoge werkdruk doemt op.

Welke optimalisaties kunt u de komende tijd 
verwachten in onze software?
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Wanneer gaat u de nieuwe huisstijl terugzien?

• 	 Het	‘infinity’	idee,	de	verschillende	elementen	samen	zorgen	

voor een optimaal geheel

•   Samenwerken met verschillende partijen in de zorg

•   De verschillende elementen in de software zorgen voor 

 een compleet pakket

•   In de ronde vormen is de C uit Collabris terug te zien

Hoe zijn we tot dit 
eindresultaat 
gekomen? 

Voordat we definitief voor deze variant 

kozen, zijn er verschillende versies de revue 

gepasseerd  waar we steeds verder op voort-

geborduurd hebben. 

Nieuwe huisstijl 
voor Collabris

In het najaar van 2017 zijn we druk bezig geweest met 
het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl voor ons 
Collabris pakket. We hebben veel overlegd en hierbij 
zijn vele meningen voorbij gekomen, maar begin 2018 
hebben we de knoop doorgehakt en een nieuwe huisstijl 
voor Collabris gekozen. Op de volgende pagina laten we 
zien hoe we tot dit eindresultaat zijn gekomen en wat de 

gedachte achter ons nieuwe logo is.

In 2019 gaan we de Collabris huisstijl op alle mogelijke wijzen inzetten. Vanaf dan gaat u de nieuwe huisstijl 
dan ook terugzien op op onze totaal vernieuwde Collabris-website.

COLLABRIS IS ONS ZORGADMINISTRATIEVE (FINANCIËLE) PAKKET 
EN QURENTIS CARE IS ONS ZORG INHOUDELIJKE PAKKET (ECD).

ONS NIEUWE BEELDMERK IS OPGEBOUWD UIT VERSCHILLENDE ELEMENTEN:
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Professionalisering 
Onafhankelijke toetsing van gecertificeerde partijen waarborgt de kwaliteit van onze dienstverlening. Een sprekend voorbeeld hiervan 

is het behalen van de NEN 7510 en de ISO 27001-certificering voor informatiebeveiliging in 2016, die sindsdien jaarlijks door Kiwa wordt 

getoetst. 

De professionalisering komt evenzeer tot uiting in de verschillende afdelingen binnen onze organisatie. Met de uitbreiding van ons 

Ontwikkelteam zijn we in staat een stabieler product neer te zetten. De Testafdeling is gegroeid en beschikt over een heuse teststraat, 

waardoor we nieuwe releases zorgvuldig kunnen testen voordat we deze aan u opleveren. Daarnaast is onze afdeling Verkoop versterkt 

met een consultancy-tak en een communicatie-tak. Hierdoor zijn we in staat om alle klantvraagstukken met betrekking tot inrichting, 

training , ondersteuning en implementatie van onze software zelf op te pakken.  

Ook onze servicedesk heeft extra mankracht gekregen, waardoor we telefonische vragen nog sneller kunnen beantwoorden. 

Wij ontmoeten onze klanten graag! 

Om zo goed mogelijk met onze software te kunnen werken, 

ondersteunen wij u niet alleen telefonisch, maar ook via training en 

consultancy. We vinden het leuk om onze klanten beter te leren 

kennen door middel van een persoonlijke aanpak. 

We verzorgen zowel trainingen bij u op locatie, als in een van 

onze trainingscentra in Huizen of in Valkenswaard. We ontvangen 

u graag in een van deze trainingscentra, waar we een gedegen 

training  over onze software kunnen geven.

Indien u liever een consultant bij u over de vloer heeft, dan behoort 

dat ook tot de mogelijkheden. Onze consultants reizen graag 

het land door om ondersteuning te bieden binnen uw eigen, 

vertrouwde  omgeving. We komen graag kijken hoe en waar u 

gevestigd bent! 

We blijven werken aan het professionaliseren en verbeteren van 

onze producten en diensten. Deze inspanningen hebben ervoor 

gezorgd dat we erin geslaagd zijn ook in tijden van groei een 

steeds completer en stabieler product te leveren. Wij zijn echter 

pas tevreden als we de verwachtingen van onze klanten overtref-

fen. Aan uw mening hechten wij dan ook veel waarde en we horen 

het graag van u als u verbeterpunten heeft om onze software nóg 

gebruiksvriendelijker te maken. 

De extra ruimte in ons nieuwe pand bleek geen over-

bodige luxe. Een snel groeiend klantenbestand en 

toenemende vraag naar onze dienstverlening leidde er 

toe dat het aantal personeelsleden meegroeide: van 8 

medewerkers in 2014 naar 25 medewerkers in 2018. Een 

enorme groei dus!

De fusie van Asiro en 

Montiva in 2007 mondde 

uit in de oprichting 

en start van Qurentis. 

De locatie in Eersel, 

waar het fundament 

van Qurentis is gelegd, 

bleek al snel te klein. 

De ambities en ideeën 

die we hadden vroegen 

om meer ruimte. Na 

een tussenstap op een 

andere locatie betrokken 

we in 2015 ons huidige 

kantoor op het mooie Den 

Dries bedrijventerrein  in 

Valkenswaard.







In	onze	filosofie	mag	groei	echter	nooit	een	doel	op	zich	zijn.	Het	leveren	van	

de best mogelijke service aan tevreden klanten is en blijft de belangrijkste 

doelstelling voor onze organisatie. Continue professionalisering van onze 

dienstverlening is een harde voorwaarde om dit voor elkaar te krijgen. 

De belangrijkste schakels hierin zijn onze medewerkers. Door opleiding 

en training zorgen we ervoor dat zij altijd op de hoogte zijn van nieuwe 

technologieën en van ontwikkelingen in het zorglandschap. 

GROEI VAN DE
ORGANISATIE

98



Kwaliteit, veiligheid & certificeren

Wat is Qarebase?

Wat biedt Qarebase?

Digitaal kwaliteitssysteem 

Koppeling met Qurentis

▪ Qarebase is partner van Qurentis

▪	 		Qarebase	adviseert	en	ondersteunt	organisaties	
bij	het	voldoen	aan	certificeringseisen	in	
kwaliteits- en veiligheidsmanagement en 
informatiebeveiliging/AVG	

▪	 Qarebase	heeft	jarenlange	ervaring	in	advies	
	 		en	certificeringstrajecten

▪ Een nulmeting bij de start van het kwaliteitstraject
▪ Het opstellen van procedures en richtlijnen (handboek)
▪ Handboek documentenbeoordeling
▪ Uitvoeren van een interne proefaudit
▪ Maatwerk workshops
▪ Interim (kwaliteits)management

Om u maximaal te ondersteunen en te ontzorgen hebben wij een modern model kwaliteitssysteem gemaakt in onze webapplicatie 
Qarebase. Een kwaliteitssysteem is veel meer dan alleen een handboek. Het aanmaken van meldingen van onder andere 
incidenten en klachten, of het inschatten van risico’s voor patiënten en cliënten zijn belangrijke onderdelen. 
Qarebase is een totaalpakket waarin alles aan bod komt. Zo kunt u overzicht houden en sturing geven aan uw organisatie. Het 
systeem is onder andere gebaseerd op de normen van ISO, HKZ en ZKN. Met behulp van Qarebase ontwikkelen wij samen met u 
een kwaliteitssysteem op maat. 

Qarebase is ontwikkeld door Qurentis, op basis van uitgebreide kennis en ervaring in de zorgsector. Organisaties die met zowel 
Qurentis Care of Collabris als Qarebase werken hebben het voordeel dat beide systemen met elkaar verbonden zijn. Zo werkt u 
altijd vanuit één digitaal platform en hoeft u geen onnodige dubbele handelingen (invoer) te verrichten. Qarebase krijgt ook een 
koppeling met Carefriend, onze nieuwe webapplicatie die we in 2019 lanceren (zie hiervoor de pagina's 16 en 17).

▪ QuickScan informatiebeveiliging bij u op locatie 
 en rapport met adviezen.

▪	 Volledige	proefaudit:	uitgevoerd	door	een	gecertificeerde	
NEN 7510 lead auditor.

▪ Een praktisch kader om uw informatiebeveiliging in te 
richten volgens de wettelijke eisen.

Advies en begeleiding in kwaliteits
managementsystemen:
We begeleiden organisaties bij het opzetten, invoeren en 
onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen. We 
werken daarbij met beproefde instrumenten die we op maat 
implementeren.	Denk	hierbij	aan:

Advies en begeleiding in 
informatiebeveiliging:
Heeft u maatregelen getroffen om beveiligingsincidenten en 
datalekken	te	voorkomen?	Bent	u	AVG-proof?	Qarebase	kan	u	
hier	op	de	volgende	manieren	in	ondersteunen:

▪	 Onderdeel van onze dienstverlening is 
vooruitstrevende	online	software	

▪	 De	online	applicatie	Qarebase	is	ontwikkeld	
en	wordt	onderhouden	door	Qurentis

▪	 Qarebase	en	Qurentis	werken	samen	op	
één	platform,	wat	zorgt	voor	maximaal	
gebruikersgemak

Zorgverzekeraars	en	de	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg	eisen	dat	u	aantoonbaar	een	
kwaliteitssysteem	heeft	ingevoerd.	Veelal	is	dat	een	belangrijke	eis	voor	contractering.	Ook	moet	u	als	
zorgorganisatie	voldoen	aan	NEN	7510	normen	voor	informatiebeveiliging.	Daarnaast	zorgt	de	nieuwe	
AVG-wetgeving	voor	nóg	strengere	eisen.	

Natuurlijk wilt u voldoen aan al deze eisen, maar u wilt zich vooral richten op uw primaire taak als 
zorgverlener om u te onderscheiden in de zorgmarkt. Qarebase kan u helpen om beide doelstellingen 
te realiseren. 

+31 (0)35 - 623 30 11  |  www.qarebase.nl   |  info@qarebase.nl 

Voor meer informatie neemt u contact op met Willy Limpens, Lisa Jonker of Kirsten Walraven
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1. Zorgen voor een optimale inrichting van alle basis-

gegevens in uw pakket

2. Het opleiden van uw medewerkers met behulp van 

workshops en trainingen 

3. Samen met u bepalen welke onderdelen van ons pakket 

het beste aansluiten op uw zorgprocessen

4. Samen met u komen tot de beste manier om onze soft-

ware te implementeren binnen uw organisatie 

5. Het verlagen van uw administratieve last, door de inzet 

van slimme en eenvoudige software

6. Het continu blijven door doorontwikkelen van uw systeem, 

op basis van uw wensen en veranderende wetgeving

7. Het adviseren bij zorginnovaties

8. Het ondersteunen bij inrichtingsvragen na de implementatie

9. Het geven van advies over beveiligingsvraag stukken  

in het kader van NEN 7510 & ISO 27001

TRAINING & CONSULTANCY

WAT KUNNEN ONZE CONSULTANTS CONCREET VOOR U BETEKENEN?

Bij Qurentis B.V. bieden we de complete dienstverlening rondom uw zorgadministratie aan. Met een team 
van deskundige consultants staan wij voor u klaar: zij helpen u met de optimale inrichting van onze soft
ware, afgestemd op uw organisatie. Niet alleen wanneer u pas bent begonnen met het werken met Quren
tis, maar ook als u al langer met Qurentis onderweg bent. Hieronder leest u wat onze consultants zoal voor 
u kunnen betekenen op het gebied van trainingen en advies.

Maatwerk

Consultancy is voor ons altijd maatwerk, waarbij we uitgaan 

van uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Op basis hier-

van komen we tot een gezamenlijke samenwerking met het 

voor u gewenste resultaat. Door gebruik te maken van onze 

diensten bent u verzekerd van een optimaal geïmplementeerd 

pakket, waarmee u en uw medewerkers prettig en onafhan-

kelijk kunnen werken. Uw doel realiseren is hetgeen waar 

wij ons op richten. Bij alles wat we doen houden we dan ook 

rekening met dat wat voor uw organisatie het belangrijkste is: 

het leveren van de beste zorg aan uw cliënten.

Ook voor u?

Werkt u al langer met Qurentis? Ook dan kunnen onze consul-

tants u van dienst zijn. Samen met u bekijken zij de mogelijk-

heden om onze software nog beter op uw werkprocessen te 

laten aansluiten. 

Heeft u moeite met de inrichting van een bepaald gedeelte van 

ons systeem? Ook dit kunnen onze consultants u uit handen 

nemen. Natuurlijk is het ook mogelijk om u te laten trainen door 

een van onze consultants. Het is natuurlijk wel zo gemakkelijk 

wanneer u alles in het vervolg zelf kunt!

Trainingen

Naast het aanbieden van consultancy oplossingen bieden wij ook verschillende trainingen aan, afgestemd op uw informatiebehoefte.

Naast de trainingsmogelijkheden in ons trainingscentrum kunt u ervoor kiezen om een training bij u op locatie te volgen. 

Bekijk onze website voor meer informatie of neem telefonisch contact met ons op.

Neem contact met ons op om erachter te komen wat onze consultants 

voor uw organisatie kunnen betekenen.

E info@qurentis.nlT +31 (0)40 201 00 40

Bent u benieuwd wie onze consultants zijn? Blader dan snel door naar pagina 26 t/m 28. 

TRAINING
'QURENTIS CARE BASIS'

TRAINING
 'COLLABRIS BASIS'

COMBINATIETRAINING 
QURENTIS CARE 

& COLLABRIS

De training ‘Qurentis Care Basis’ is 

een training die speciaal bedoeld is 

voor de zorgverlener en de cliënten-

administratie.

Na het volgen van deze training bezit u 

de basiskennis die nodig is om met de 

applicatie te werken. 

De training ‘Collabris Basis’ is een 

training die ingaat op het financiële 

gedeelte van de zorgadministratie. 

De training is met name bedoeld 

voor medewerkers van de financiële 

administratie  en medewerkers die 

verantwoordelijk zijn voor het inkoop-

beleid van de zorg.

De combinatietraining ‘Qurentis Care 

& Collabris’ is een training die speciaal 

bedoeld is voor de (kleine) zorg-

aanbieder die alle zorgad      ministratieve 

handelingen, van cliëntenadministratie 

tot declaratie, uitvoert.

In deze combinatietraining wordt de ba-

sis van het gehele zorgadministratieve  

proces uitgelegd. Hierbij gaan we 

minder diep op de onderwerpen in 

dan bij de Qurentis Care basis of de 

Collabris  basis training.

DE TRAININGEN IN ONS TRAININGSCENTRUM:
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CLOUD WORKSPACE
De vele voordelen die het werken met een cloudoplossing oplevert, zorgen ervoor dat steeds meer organisaties op deze 

manier gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld zijn door enkele programma’s in de Cloud te gebruiken of door de gehele ICT-

omgeving  in de Cloud onder te brengen. 

De voordelen van cloudoplossingen zijn evident: alle programma’s zijn vanuit een standaard browser toegankelijk waardoor 

kan worden volstaan met eenvoudigere en goedkopere hardware. Het is veiliger omdat er geen bestanden lokaal op de 

computer opgeslagen hoeven te worden en het vraagt om minder specialistische ICT-beheerkennis: updates hoeft u zelf niet 

meer uit te voeren, omdat dit automatisch ‘in de Cloud’ gebeurt. 

“UPDATES HOEFT U ZELF 
NIET MEER UIT TE VOEREN”

De Qurentis Care & Collabris Workspace  
Voor het gebruik van Qurentis Care en Collabris hebben wij een 

eigen Cloud-oplossing ontwikkeld: de ‘Qurentis Workspace’. Dit 

is een virtuele desktop die u direct via uw browser kunt bena-

deren vanaf zowel Windows-, als Mac OSX-, Android- en Linux-

apparaten . Onze desktop-applicaties Qurentis Care en Collabris in 

de ‘Qurentis Workspace’ werken daarmee volledig in de Cloud.

In de toekomst gaan we de Qurentis Workspace verder uitbouwen 

naar een complete Cloud Service, waar u ook andere programma’s 

op kunt draaien. 

Inloggen via een weblink

Inloggen in de Workspace is erg simpel en gaat snel door middel 

van een weblink. Nadat u hierop bent ingelogd verschijnt het bu-

reaublad waarop u Qurentis Care of Collabris ziet staan. Vanaf hier 

werkt het inloggen hetzelfde als wanneer u de desktopvariant van 

Qurentis Care of Collabris gebruikt. 

U klikt simpelweg op het applicatie-icoontje, voert uw inlog-

gegevens in en u bent klaar om de applicatie te gebruiken.

Identiek aan desktopversie

De functionaliteiten van de applicatie zijn in de Workspace exact het-

zelfde als in de desktopversie. De Workspace gebruikt dan ook precies 

dezelfde applicatie, maar binnen een andere omgeving. 

Wat kunt u wel en wat kunt u niet 
met de Workspace?

De Workspace is een virtuele desktop die puur bedoeld is voor het 

gebruik van Qurentis Care & Collabris. De Workspace is nog niet 

geschikt  als omgeving waarin ook andere programma's kunnen 

worden gebruikt.

De voordelen


1. Volledig in de Cloud werken (web-

based) met Qurentis Care en Collabris

2. Bevordering in snelheid van 

het systeem

3. Het doorvoeren van updates kan achter 

de schermen gedaan worden

4. Altijd en overal toegang tot de 

 applicatie

5. Helpt u met het creëren van een veilige 

digitale werkomgeving (AVG)

Meer informatie? 
Wilt u overstappen op onze Workspace of wilt u meer 

informatie?  Neem dan contact op met onze Commer-

cieel Adviseur door te bellen naar het telefoonnummer 

+31(0)40 201 00 40 en dan te kiezen voor optie 2.
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IN 2019 INTRODUCEREN WIJ… ...CAREFRIEND!

Goede zorg leveren aan cliënten heeft voor zorgprofessionals de hoogste prioriteit. Het liefst besteedt u 
zo veel mogelijk van uw beschikbare tijd aan de cliënt en zo min mogelijk tijd aan administratieve taken als 
verslag legging en rapporteren.  Waarschijnlijk merkt u dat de realiteit er vaak toch anders uit ziet.  
Een gedeelte van de dagelijkse werkzaamheden gaat naar het registreren van de werkzaamheden en het 
maken van rapportages. Veel zorgorganisaties spreken dan ook hun onvrede uit en ook in de media wordt veel 
aandacht besteed aan de hoeveelheid administratie en de hoge werkdruk.

Deze hoge werkdruk wordt vaak nog eens versterkt door grote personeelstekorten, wat zorgt voor nog minder tijd voor zowel de directe 

zorg als voor het realiseren van een correcte zorgadministratie. Naast de inzet van meer personeel, helpt een gebruiksvriendelijk en een-

voudig systeem om een lagere werkdruk en meer werkplezier te bewerkstelligen.

Cliëntadministratie 
Gemakkelijk en snel 
een cliënt aanmaken, 
relevante gegevens 
vastleggen en aan-
passen. Een heldere 
cliëntenadministratie is 
de basis voor een goede 
verslaglegging. 

Zorgplannen 
In Carefriend maakt u een 
zorgplan aan op basis van 
sjablonen en rapporteert 
u indien gewenst direct 
op één of meerdere 
doelen. 

Rapporten 
Rapporteren doet u 
snel en gemakkelijk. De 
aangemaakte rapporten 
zijn voor alle betrokkenen 
met een paar muisklikken 
in te zien.

Cliëntenportaal 
Cliënten kunnen in de 
toekomst gemakkelijk 
inloggen in Carefriend, 
waardoor zij inzicht 
hebben in hun eigen 
zorgdossier. 

Agenda
Met de agendafunctiona-
liteit kunt u afspraken 
toevoegen en bewerken 
voor zowel cliënten als 
medewerkers. 

Teams 
In Carefriend is het 
mogelijk om met teams 
te werken. Binnen een 
team kunt u onder andere 
samenwerken, urenschrij-
ven, de agenda beheren 
en berichten versturen 
naar teamgenoten.

Wat kunt u verwachten?

In 2019 introduceren wij Carefriend. Deze volledig responsive 

webapplicatie richt zich geheel op het zorginhoudelijke aspect 

van uw zorgadministratie. Carefriend is voor iedereen gemakkelijk 

te gebruiken en bevat alle functionaliteiten waarmee u uw 

zorgadministratie op orde kunt houden. In de loop van 2018 

zullen we u steeds verder informeren over wat Carefriend 

allemaal voor u kan betekenen en welke functionaliteiten er zoal 

in de applicatie zitten. 

Voor medewerkers en cliënten

We vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen weten wat er 

speelt. Daarom is Carefriend bedoeld voor medewerkers, cliënten 

én hun contactpersonen. 

 

 “Een systeem dat een bijdrage levert aan het verlagen 
van de zorgadministratieve taken, zodat er meer tijd 
overblijft voor de directe zorg.” Dát is de missie van onze nieuwe

zorgapplicatie: Carefriend!

Online-applicatie, dus geen installatie en updates!

Carefriend is een volledig web-based applicatie en direct te starten vanuit een web browser. Geen ingewik-

kelde installaties of updates meer, maar gewoon 'klik-klak-start'. Of u nu werkt met Microsoft Windows of 

liever gebruik maakt van Apple, Android of misschien Linux: Carefriend draait op alle apparaten. Doordat 

de applicatie volledig responsive is gebouwd, maakt het niet uit of u Carefriend gebruikt op een desktop, 

tablet of smartphone: de applicatie past zich zonder moeite aan aan de grootte van het scherm. Doordat 

Carefriend een volledige online applicatie is, kunt u op elke locatie veilig inloggen met uw eigen gebuikers-

account. Multi-factor authenticatie (MFA) als extra beveiliging is standaard inbegrepen in Carefriend. 

 

Inzicht, eenvoudig en snel

Carefriend geeft u inzicht en zorgt voor een eenvoudige en snelle verslaglegging van de geleverde 

zorg. De online applicatie maakt het mogelijk om een cliëntendossier aan te maken, inclusief zaken als 

wachtlijsten, intake, zorgplannen en de bijbehorende rapportages. Daarnaast kunt u met Carefriend in 

teams werken, agenda’s onderhouden, uren boeken, productie schrijven en roosters aanmaken.  

Kortom: veel zaken die komen kijken bij zorgadministratie kunt u kwijt in Carefriend.

Qurentis Online 

Qurentis biedt natuurlijk al sinds lange tijd web-based functionaliteit in de vorm van 'Qurentis Online'. 

Qurentis Online kunt u zien als een ‘light versie’ van Qurentis waarmee u alle zorgadministratieve 

taken kunt uitvoeren. Carefriend gaat op den duur zowel Qurentis Online, als de module 'Dossier' in de 

desktop applicatie vervangen. Hierdoor zullen zowel ons ECD als onze financiële applicatie (Collabris) 

meer op zichzelf staan. 
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Interview met José Evers

van zorgboerderij ‘t Schutje

Zorgboerderij `t Schutje is een zelfstandige Zorgboerderij en heeft 

overeenkomsten met de gemeente Cranendonck en de gemeente Eindhoven.


“Door het gebruik van Qurentis zijn wij altijd op de 
hoogte van de gemoedstoestand van onze cliënten”

“Wij zijn blij met het 
gebruik van Qurentis”

OP BEZOEK BIJ 
ZORGBOERDERIJ ’T SCHUTJE 

Al vanaf de oprichting van Qurentis werkt 

Zorgboerderij ‘t Schutje met Qurentis Care. We 

gaan op bezoek bij deze knusse zorgboerderij 

en we spreken verpleegkundige José Evers. 

Zorgboerderij ‘t Schutje bestaat al twaalf jaar 

en is opgericht door Riny Winters. Zij heeft altijd 

als verpleegkundige in een verpleeghuis en als 

docent verpleegkunde op school gewerkt. In 

2006 heeft zij de boerderij waarin zij woonde 

uitgebreid naar een zorgboerderij. De rustige 

omgeving, de ruimte en haar kennis van de zorg 

hebben ervoor gezorgd dat cliënten zich op hun 

plek voelen bij ’t Schutje. 

Gemoedelijke sfeer

Als je binnenkomt bij zorgboerderij ’t Schutje valt de gemoede-

lijke sfeer die er hangt meteen op. Per dag komen er zo’n 14 

bezoekers, die gezellig helpen met het klaarmaken van het eten 

of het voeren van de dieren. Anderen zijn weer aan het knutselen 

of aan het uitrusten. 

José: ‘Onze doelgroep is erg uiteenlopend. Zo komen hier de-

menterenden, mensen met psychische klachten, of mensen met 

somatische problematiek. Wel merken wij dat de laatste jaren de 

zorgvraag steeds complexer is geworden en dat mensen langer 

thuis blijven wonen. Het werk van de zorgprofessional wordt hier-

door zwaarder. Wij bieden geen zorg met bijvoorbeeld een tillift, 

het moet voor ons nog wel hanteerbaar zijn.’ 

 

Niets moet, alles mag

Bij zorgboerderij ’t Schutje vinden ze een persoonlijke aanpak 

erg belangrijk. ’De cliënten worden ‘s ochtends opgehaald door 

de medewerkers van de zorgboerderij met een busje. Andere 

cliënten worden door ons met de auto opgehaald.’ vertelt José. 

‘Dit heeft als groot voordeel dat de cliënten altijd een bekend 

gezicht zien en wij al meteen iets mee krijgen van de thuissituatie. 

Als een cliënt bijvoorbeeld een slechte nacht heeft gehad dan 

zijn wij hier direct van op de hoogte.’

Bij ’t Schutje stimuleren ze de cliënten, maar mag iedereen uit-

eindelijk doen wat hij wil. ‘Als iemand altijd boer is geweest wordt 

vaak gedacht dat hij dan wel graag in de tuin zal willen werken, 

maar misschien wil hij juist wel schilderen omdat hij daar vroeger 

nooit tijd voor heeft gehad. Op onze zorgboerderij kan dat. Vaak 

gaat alles ook wat minder gemakkelijk dan vroeger en dan is het 

ook fijn als je ergens mee vooruit gaat, in plaats van achteruit. 

We zijn erg van het stimuleren en mensen iets actiefs te laten 

doen. Ook al is het maar een paar minuutjes naar buiten. 

Ons motto is dan ook ‘niets moet, alles mag’'. 

 

Gebruik van Qurentis

Het gebruik van Qurentis zorgt ervoor dat alle medewerkers op 

de zorgboerderij op de hoogte zijn van hoe het met de cliënten 

gaat. 

Men is dan ook erg tevreden over het gebruik van Qurentis. José 

vertelt: ‘Wij gebruiken Qurentis vooral om de rapportages in te 

zien en terug te lezen. Dat is erg handig als je er een paar dagen 

niet bent geweest en je wilt weten wat er allemaal met een 

bepaalde cliënt is gebeurd.’ 

De inrichting van het systeem wordt gedaan door Riny: ‘Riny 

verwerkt alle indicaties en zorgt ervoor dat alle cliënten in het 

systeem staan. Wij kunnen dan heel gemakkelijk in het program-

ma werken.’ 

Overzichtelijk systeem

Bij zorgboerderij ’t Schutje zien ze het als een groot voordeel dat 

ze alle gegevens van hun bezoekers gemakkelijk terug kunnen 

vinden. ‘Het is toch een stuk lastiger als je alles op papier zou 

doen en allemaal mappen hebt waar het in geschreven staat. 

Dat is ook niet meer van deze tijd. Nu kunnen we alles gemak-

kelijk terugvinden in het systeem. Ook maken wij gebruik van de 

module Documentbeheer binnen Qurentis Care. Hierin kunnen 

we veilig alle indicaties, registraties en dergelijke opslaan.’ 

José geeft aan dat ze niet alles van computers af weet. ‘Er zitten 

best wat onderdelen in het pakket die wij niet gebruiken. Het 

is een erg uitgebreid systeem. Toen ik begon met het werken 

in Qurentis was het daarom nog wel eens zoeken naar waar 

iets precies terug te vinden is, maar naarmate je meer met het 

programma  werkt wordt het steeds gemakkelijker.’

“Ons motto is: niets 
moet, alles mag”
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De organisatie PGZ

PGZ is een organisatie die zorg levert aan kinderen vanaf 2 jaar, 

jongeren en volwassenen. Bart: ‘Wij zijn gespecialiseerd in het 

begeleiden van mensen met een stoornis in het autismespectrum. 

Daarnaast begeleiden we mensen met andere problematieken 

die raakvlakken hebben met onze expertise, bijvoorbeeld mensen 

met een lichte verstandelijke beperking. Maar de hoofdtak is 

autisme.’  

 

Marie-Francée: ‘We leveren eigenlijk alle soorten zorg, van het 

stellen van een diagnose: tot wonen, begeleiding, behandeling en 

diagnostiek. Bij de behandeling van kinderen kan het doel bijvoor-

beeld zijn om de kinderen weer proberen te laten aansluiten bin-

nen het reguliere onderwijs.’ Bart: ‘We helpen de mensen met het 

aanbrengen van structuur in hun leven. Daarnaast leveren we ook 

intensieve gezinsbehandeling en praten we ook met de ouders  

thuis. We hebben ook woongroepen: Op dit moment een in 

Eindhoven en een in Tungelroy, daar zitten jongeren van een jaar 

of 5 tot een jaar of 18. Daarnaast hebben we wonen 18+, dat is een 

24-uurs woonvorm. Ook hebben we begeleid wonen voor mensen 

van 18 jaar en ouder. Deze mensen wonen in een setting waarin 

ze in appartementen wonen waarbij wij naar ze toe gaan. Naast 

het wonen hebben we nog een hele behandeltak. We leveren alle 

soorten zorg onder alle soorten financieringsvormen.’ 

PGZ heeft een duidelijke missie. Bart: ‘Wat we proberen is om ie-

mand, hoe jong ze ook zijn, te begeleiden totdat ze zo zelfstandig 

mogelijk in de maatschappij mee kunnen draaien.’ 

Marie-Francée vult aan: ‘Wij zijn uniek in de combinatie van be-

geleiding en behandeling.’ 

 

Systeem implementatie

Twee jaar geleden heeft PGZ de organisaties Nova en Coach-Ster 

overgenomen. We hebben ervoor gekozen om Coach-Ster ook 

met Qurentis te laten werken. 

Marie-Francée: ‘De implementatie hiervan is vlekkeloos verlo-

pen. Het heeft ons wel geholpen dat we al redelijk veel van het 

systeem  wisten. Maar we zijn snel bij elkaar gekomen en hadden 

meteen de juiste mensen te pakken, daardoor verliep alles zo 

goed. Bij zo’n implementatie beginnen we met een projectplan-

ning. Hierin hebben zowel wij als Qurentis onze eigen taken. Dat is 

echt feilloos verlopen, zo wil ik wel meer projecten draaien.’  

 

Werken met Qurentis 

Marie-Francée: 'Toen we begin 2015 op zoek waren naar een pak-

ket, zijn we begonnen door op internet te zoeken. We hebben toen 

een aantal partijen op bezoek gehad.’ Bart: ‘Wij vonden het een 

groot voordeel dat Qurentis regionaal was.’ Marie-Francée: ‘We 

wilden eigenlijk al onze financieringsvormen in het softwarepakket 

onderbrengen en we wilden het liefst een partij die niet helemaal 

in het noorden van het land zit.’ 

PGZ is in de opstartfase onderdeel geweest van de pilot voor de 

DBC financieringsvorm. ‘Dat was een moeilijk traject omdat het 

zo’n complexe financieringsvorm is. We hebben toen gezamenlijk 

alles uitgezocht.’ Bart: ‘We waren toen de enigen die ermee werk-

ten, wij liepen dan ook als eerste tegen problemen aan.’  

Bij PGZ gebruiken ze alle modules die Qurentis te bieden heeft. 

‘Alleen het zorgplan moeten we nog goed implementeren. We 

werken ook nog gedeeltelijk online, maar we willen alles in 

Qurentis versie 6 gaan doen. We zijn ook bezig met mobiel werken 

waarbij alle ambulante medewerkers een laptop krijgen, dan kan 

daar overal de nieuwste versie van Qurentis op. We kunnen dit nu 

bijna gaan uitrollen.’ 

Bart en Marie-Francée geven aan dat zij de afgelopen tijd veel 

verbeteringen hebben opgemerkt bij Qurentis: ‘Wat wij goed 

vinden is dat we de laatste tijd wat minder vaak allerlei kleine 

updates krijgen. Af en toe nog een aantal hotfixes, maar we zien 

wel dat wat de updates betreft, dit veel gestructureerder gebeurt. 

Ook staat er nu duidelijker in de updates en in de mails wat er 

geüpdatet is.’ 

 

Voordelen

Bart: ‘Wij werken met zoveel financieringsvormen, eigenlijk zit-

ten we overal in. Daarnaast werken we met 72 verschillende 

gemeentes. Voor ons is het dan ook belangrijk dat we met 

een softwarepakket werken dat hiermee overweg kan. De ene 

softwareleverancier is gespecialiseerd in DBC-trajecten en de 

andere in begeleidingstrajecten, maar Qurentis heeft voor ons het 

totaalpakket.’  Bart voegt nog toe dat Qurentis benaderbaar is: ‘Niet 

alleen qua afstand, maar ook in de gesprekken die we met jullie 

hebben.’ 

 

Grote groei periode

Marie-Francée: ‘Qurentis heeft een sterke groei periode meege-

maakt. Wij hebben dat ook wel gemerkt, dan was het bijvoorbeeld 

erg druk op de afdeling Support. Wij zijn heel blij met de consul-

tants, die hebben ons echt goed geholpen.’

Soms zijn er dingen die voor ons gemakkelijker ingericht zouden 

kunnen worden, alleen het is dan de vraag of dat ook voor de 

andere klanten geldt, dat is wel eens lastig voor ons. Maar we 

snappen ook dat je niet alles kunt doen wat iedere klant wil.’ 

We hebben het nog over de ontwikkelingen die wij de komende 

tijd van plan zijn door te gaan voeren. ‘Wij kijken uit naar de nieuwe 

functionaliteiten die Qurentis ons gaat bieden.’

“Qurentis heeft voor
ons het totaalpakket”

“Onze missie is dat mensen weer zo 
zelfstandig mogelijk in de maat
schappij mee kunnen draaien”

Begin mei gaan we op bezoek bij een andere klant 

van ons: PGZ in Nederweert. PGZ groep bestaat uit 

Zorgverlening-PGZ, Coach-ster en Nova.  De PGZ 

groep is al sinds januari 2015 klant bij Qurentis. Hoe 

zijn zij toen begonnen met het werken met Quren-

tis? En wat vinden zij eigenlijk van het gebruik van 

Qurentis? Ook al hebben we vaak contact, we heb-

ben genoeg dingen die we willen weten en die we 

te bespreken hebben. 

We spreken Marie-Francée van Oosterhout en Bart 

van Gijsel op hun PGZ locatie in Nederweert in 

Limburg. 

Marie-Francée van Oosterhout 

en Bart van Gijsel van PGZ

PGZ groep bestaat uit Zorgverlening-PGZ,

Coach-ster en Nova.


OP BEZOEK BIJ PGZ
IN NEDERWEERT
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Gebruik van Qurentis

De AVG is vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing 

geworden in alle lidstaten van de Europese Unie, waaronder 

dus ook in Nederland. Trudy: ‘De AVG vervangt daarmee de 

Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG 

is een Europese wet die de bescherming van het grondrecht 

‘De bescherming van persoonsgegevens’ regelt.’

Jan: ‘De overgang naar Europese wetgeving betekent dat 

er nu één gegevensbeschermingswet is met als doel om 

enerzijds de persoonsgegevens van mensen te beschermen 

en anderzijds om het vrije verkeer van persoonsgegevens 

binnen de EU via de wet te regelen.’

Mike geeft aan dat Qurentis een vertaalslag heeft moeten 

maken voor wat betreft de interne organisatie en de soft-

ware. ‘Wij hebben immers meerdere rollen als het gaat om 

onze relatie met klanten.’ 

 

De voorbereiding 

De AVG bracht de nodige veranderingen met zich mee die 

gevolgen hebben gehad voor zowel onze software als voor 

onze bedrijfsprocessen. Hoe hebben we ons hier op voor-

bereid? 

Mike: ‘We zijn begonnen met het samenstellen van een 

werkgroep. Trudy heeft een grote rol gespeeld in het 

uitzoeken van alle informatie met betrekking tot de AVG 

die beschikbaar kwam en het juridisch toetsen van deze 

informatie. Hiervoor heeft ze verschillende symposia bezocht 

en deelgenomen aan verschillende meetings.’

Trudy: ‘Vervolgens hebben we deze informatie beoordeeld 

in de bijeenkomsten met de werkgroep. Het bepalen 

van risico’s, de consequenties voor onze organisatie 

en noodzakelijke aanpassingen in de software werden 

in deze bijeen komsten besproken. De keuze voor de 

verschillende onderwerpen hebben we aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens overgelaten. We hebben de 

implementatiestappen gevolgd die zij voorstellen op de 

website.’

Qurentis B.V. en de AVG 

Tijdens het gehele implementatieproces heeft Qurentis de 

onderwerpen beoordeeld vanuit alle verschillende rollen en 

de verantwoordelijkheden die daar bij horen. Mike: ‘Daar-

naast hebben we ook steeds nagedacht over de plichten 

waar onze klanten vanuit de AVG aan moeten voldoen, zodat 

we konden bepalen hoe we hen hierin technisch konden 

ondersteunen.’

Trudy: ‘Nieuwe inzichten brachten ook nieuwe maatregelen 

met zich mee. Het instellen van een gelimiteerd aantal con-

tactpersonen bijvoorbeeld.’ Mike vult aan: ‘En nieuwe tools in 

de software, zoals de nieuwe functionaliteit die ervoor zorgt 

dat onze klanten gegevens kunnen anonimiseren.’ 

 

Voldoen aan de AVG 

Ver voor de komst van de AVG waren informatiebeveili ging 

en privacywetgeving al belangrijke thema’s bij Qurentis. 

Mike: ‘Wij als directie vinden gegevensbescherming enorm 

belang rijk. Aan de ene kant hoort het volgens ons bij goed 

ondernemerschap en aan de andere kant is het in dit geval 

ook iets wat door de wet wordt afgedwongen. Trudy: ‘Jan 

en Mike investeren veel tijd en middelen in informatie-

beveiliging. Ik denk dat dit mede bepalend is geweest voor 

het niveau dat we nu met elkaar gerealiseerd hebben. Ze 

hebben de implementatie van de AVG niet snel, maar vooral 

zo goed mogelijk vorm willen geven. Daarbij heb ik als 

Functionaris Gegevensbescherming de tijd gekregen om 

me de afgelopen periode te focussen op de AVG. Waar je bij 

veel andere organisaties nog wel eens ziet dat taken rondom 

veiligheid en kwaliteit er door iemand naast worden gedaan, 

hebben Jan en Mike er al sinds 2015 een functie van ge-

maakt. Daarnaast bleek tijdens het implementatieproces dat 

we onder de Wbp al veel onderwerpen goed geregeld had-

den. Dit zorgde ervoor dat de impact van de AVG bij Qurentis 

minder groot was dan bij andere organisaties.’

Jan: ‘Wij zijn sinds 2016 een NEN 7510 en ISO 27001 gecerti-

ficeerde organisatie. Voldoen aan wet- en regelgeving, waar-

onder de Wbp, is vanuit dat oogpunt dan ook een must. Hier-

door hadden we een grote voorsprong waardoor de overgang 

naar de AVG redelijk soepel verlopen is. Het belangrijkste is 

toch om je medewerkers goed te blijven trainen in het zelf 

naleven van de AVG en in het informeren van klanten over alle 

wijzigingen en toevoegingen die de AVG met zich meebrengt. 

Ik heb daar bij Qurentis alle vertrouwen in.’

Lees het artikel verder op de volgende pagina.

Inmiddels is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming al een tijdje van 

kracht. Binnen Qurentis B.V. hebben 

we het afgelopen jaar veel aandacht 

geschonken aan de voorbereidingen 

op het implementatieproces. We 

hebben informatie verzameld door 

onder andere meerdere symposia bij te 

wonen en over verschillende onderdelen 

juridisch advies in te winnen. Ook onze 

medewerkers hebben we regelmatig 

betrokken bij het totale proces. De 

uitvoering van de AVG blijft immers vooral 

mensenwerk. Aangezien het bewust 

omgaan met gevoelige gegevens reeds 

een aantal jaren verankerd is in al onze 

werkprocessen, hebben we hier met 

name op specifieke AVG-details het 

een en ander in aangescherpt. Op die 

manier hebben we ons bedrijf en onze 

software tijdig AVG-proof weten te maken 

en kunnen we nu terugkijken op een 

geslaagde implementatieperiode. In dit 

artikel blikken we terug op deze periode. 

In het artikel zijn onze directieleden 

Jan Bierings en Mike van Loon en onze 

Kwaliteitsmedewerkster en tevens 

Functionaris Gegevensbescherming Trudy 

Stoeldraaijers aan het woord. 



“Wij hebben meerdere 
rollen als het gaat om
onze relatie met klanten”

QURENTIS B.V. EN DE AVG

“Het belangrijkste is 
toch om je medewerkers 
goed te blijven trainen”
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7 tips die u kunnen 
helpen bij het succes

vol implementeren 
van de AVG:



1. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 

een duidelijke handleiding over de AVG 

geschreven. U kunt deze terugvinden op 

de website van de AP.  

2. In ons kenniscentrum leest u alles wat u 

moet weten over de AVG.  

3. Met JOEP of Qurentis Online laat u het 

inzage recht geautomatiseerd plaatsvin-

den. Meer informatie hierover vindt u op 

pagina 30 & 31.

4. Het pseudonimiseren van persoonsge-

gevens kan u helpen om het recht op 

verwijdering op een privacyvriendelijke 

wijze vorm te geven.

5. Het jaarlijks uitvoeren van een risicoanal-

yse is een goede basis voor een Privacy 

Impact Assessment (PIA).

6. Een Functionaris Gegevensbescherming 

(FG) hoeft niet bij u in dienst te zijn maar 

kunt u ook extern inhuren.  

7. Het anonimiseren van persoons   gegevens 

zelf is een verwerkingshandeling. 

Voor meer informatie over Qurentis en de AVG 

kijkt u in ons kenniscentrum op de pagina 

‘Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG)’ of neemt u contact met ons op via: 

kwaliteit@qurentis.nl.

De grootste veranderingen na de AVG 

Eén van de verschillen die klanten hebben gemerkt met het in werking 

treden van de AVG is de verwerkersovereenkomst. Trudy: ‘Een klein 

gedeelte van onze klanten was al in het bezit van een bewerkersover-

eenkomst. Deze klanten hebben intussen een aanvulling ontvangen. 

Voor alle andere klanten is er een verwerkersovereenkomst beschik-

baar in het kenniscentrum.’

Naast deze verandering zijn er ook in de software zelf de nodige aan-

passingen gedaan om deze AVG-proof te maken. Mike: ‘De uitgebreide 

logging-functionaliteit is er hier één van. Hiermee kunnen klanten 

informatie uit het systeem halen waarin zij precies zien wie, wat heeft 

gedaan en op welk moment. De tweede aanpassing is een oplossing 

voor het recht op verwijdering. Een nieuwe functionaliteit maakt dat 

klanten ervoor kunnen kiezen om cliënt- en of medewerkersgegevens 

in het systeem te anonimiseren.'

Volgens Trudy is het daarbij belangrijk dat klanten consequent geen 

namen van cliënten en medewerkers opnemen in bijvoorbeeld rap-

portages. Jan: ‘Het gaan dan vooral om verslagen uit de groepsbe-

geleiding. Als daar meerdere namen in voorkomen wordt het lastig om 

gegevens op een later tijdstip te verwijderen. Die bewustwording bij 

onze klanten is net zo belangrijk als de aanpassingen die wij doen in 

onze software.’

 

Qarebase 

Mike: ‘Om onze interne processen met betrekking tot de AVG vast 

te leggen gebruiken wij, net als voor ons totale Information Security 

Manage ment System, het informatiemanagementsysteem Qarebase. 

Zowel in het handboek alsook in de risicoanalyse komt de AVG aan bod.’

Jan: ‘Qurentis is met dit systeem gaan werken sinds we gekozen 

hebben om ons te certificeren voor NEN 7510 en ISO 27001. We 

wilden graag alle onderdelen in één systeem onderbrengen, waarbij 

gebruiks gemak en aantoonbaarheid belangrijke criteria waren.’ 

Trudy: ‘Alle noodzakelijke registers vanuit de AVG hebben wij ook 

opgenomen in Qarebase. Het daarvan afgeleide overzicht voor klanten, 

waarin we onder andere de aard en grondslag van onze gegevensver-

werking vermelden, kunnen klanten vinden in het kenniscentrum.’

Degene van wie een organisatie persoonsgegevens verwerkt. 

Dit is dus degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. 

Een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke 

de gegevensverwerking heeft uitbesteed. 

Een persoon of een organisatie die het doel van en de middelen voor het 

gebruik van persoonsgegevens bepaalt. De verantwoordelijke kan dit 

alleen doen, of samen met anderen.

De betrokkene 

De verwerker 

De verwerkingsverantwoordelijke 

Vervolg artikel ' Qurentis B.V. en de AVG'

Het nieuwe werken

U kunt de dashboards gebruiken voor extra inzicht en 

overzicht, maar u kunt deze nog intensiever gebruiken 

door vanuit de dashboards te werken. 

Het werken vanuit de dashboards is een andere en nieuwe 

manier van werken. Dit vergt een wat andere denkwijze, 

maar is wel erg effectief. 

Uw normale werkproces is bijvoorbeeld: u schrijft 

productie op verschillende cliënten en declareert 

vervolgens de gehele maand of periode 

bij uw debiteur. Wanneer u vanuit 

de dashboards werkt, draait u het 

werkproces als het ware om. U begint 

dan bij de module dashboards, waarin 

u direct ziet welke taken er nog voor 

u open staan. Denk hierbij aan ‘te 

declareren declaraties’, 'te versturen 

MAZ berichten' of ‘te verwerken 

retourberichten’.  Met behulp van deze 

actielijsten in uw dashboards ziet 

u in een oogopslag waar nog acties open staan. Is de 

actielijst leeg? Dan bent u er meteen zeker van dat u al uw 

openstaande taken in het systeem heeft uitgevoerd. 

Maatwerk

Veel soorten widgets zitten standaard in de module, maar 

omdat iedere organisatie anders is, kan het zo zijn dat u 

een specifieke wens heeft voor een dashboard. Wilt u een 

dashboard op maat? Dan kunnen onze consultants dit 

voor u ontwikkelen. In een gesprek bekijken we samen 

uw wensen en komen we gezamenlijk tot de beste 

oplossing om uw processen zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen. Denk bijvoorbeeld aan specifieke productie-

verantwoordingsoverzichten of aan outcome indicatoren.

Het is afhankelijk van uw eigen werkproces welke soorten 

dashboards voor u interessant kunnen zijn. Wilt u zeker 

weten dat u de Dashboards module zo optimaal mogelijk 

gebruikt voor uw organisatie? Neem dan contact op met 

onze Commercieel Adviseur via het telefoonnummer 

+ 31 (0)40 201 00 40.

DASHBOARDS MODULE: 
INZICHT EN INFORMATIE
Onze Dashboards module is bij steeds meer van onze klanten bekend. Deze module geeft u inzicht 
in allerlei processen binnen uw organisatie. Denk aan productieoverzichten, declaratieoverzichten 
of overzichten van uw berichtenproces. 

De overzichten in de module Dashboards worden getoond op ‘widgets’. Er bestaan drie soorten widgets: een grafiek-, KPI- en 

een tabelwidget. De tabel kan tevens weergegeven worden als draaitabel, waardoor er nog meer inzicht uit te halen valt. Door 

gebruik te maken van filters stelt u precies in welke management informatie u wilt zien. Binnen uw organisatie zijn bepaalde 

personen aangewezen die de widgets en dashboards kunnen instellen, dit zijn de administrators. 
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ONZE CONSULTANTS
STELLEN ZICH VOOR

Luc 
Mijn naam is Luc Kierkels en ik werk binnen Qurentis als Commercieel 

Adviseur. In deze functie verzorg ik het eerste klantcontact met nieuwe klanten 

en onderhoud ik het klantcontact met onze bestaande klanten. Ook ben ik 

verantwoordelijk voor het geven van presentaties van ons systeem, waarbij 

ik mensen een eerste indruk van Qurentis Care of Collabris geef. Verder ben 

ik dagelijks administratief bezig met offertes, contracten, uitbreidingen van 

modules of consultancy-aanvragen van onze klanten.

Ik ben inmiddels anderhalf jaar  werkzaam bij Qurentis in deze functie en 

het bevalt me nog steeds erg goed. Ik heb het geluk dat ik in een jong team 

ben beland waar veel collega’s dezelfde interesses hebben, dat werkt heel 

prettig. Ik probeer in mijn werkzaamheden de klanten zo goed mogelijk te 

woord te staan en mezelf altijd behulpzaam op te stellen. Natuurlijk zijn er 

vraagstukken die ik niet kan oplossen: die zet ik dan zo duidelijk mogelijk 

door naar de betreffende collega die het wel op kan lossen. Zo is er altijd 

een oplossing mogelijk.

Een van mijn belangrijkste doelen is dat ik een nieuwe klant goed kennis 

laat maken met ons bedrijf en onze ICT-oplossingen. We kunnen namelijk in 

ontzettend veel processen ondersteunen. De klant informeren doe ik door 

een duidelijke demo te geven en hen te adviseren over de modules die ze 

nodig hebben om hun processen digitaal te maken. Vervolgens zorg ik dat 

de klant door onze consultants de basis binnen ons systeem leert kennen 

en zodoende zelfstandig met het systeem kan werken. Zodra een klant 

volledig zelfstandig kan werken en tevreden is, ben ik ook tevreden.

Jeroen
Ik ben Jeroen Duijf en ik ben alweer ruim anderhalf jaar werkzaam 

bij Qurentis als Business Consultant. Ik begeleid en adviseer onze 

klanten gedurende het hele implementatieproces van Qurentis Care 

of Collabris. Ik vind het erg leuk om onze klanten echt te helpen en 

ervoor te zorgen dat zij gemakkelijk gebruik kunnen maken van onze 

software. Ik haal dan ook veel energie uit het helpen van klanten en 

uit het nog gemakkelijker maken van onze software. 

De afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in de 

technische gezondheidzorg. Techniek in de zorg is dan ook echt 

een passie van mij. Vandaar dan ook dat ik mijn opleiding op dit 

gebied heb gedaan. Er verandert veel in de e-health en de vraag 

naar slimme IT-oplossingen neemt alsmaar toe. 

Wel denk ik dat er nog veel te verbeteren en te optimaliseren valt, 

hier draag ik dan ook graag mijn steentje aan bij!

Een van de leukste dingen aan het werken bij Qurentis vind ik ons 

team. We zetten met zijn allen met veel passie een mooi product 

neer en ik ben blij dat ik daar een onderdeel van ben. Verder houd 

ik in mijn vrije tijd van reizen, sporten en gezelligheid.

Tim
Ik ben Tim van Limpt. Momenteel ben ik een jaar werkzaam 

bij Qurentis als Business Consultant. Tijdens mijn dagelijkse 

werkzaamheden ligt de focus op het adviseren en ondersteunen 

van onze klanten. Deze ondersteuning varieert van algemene 

basistrainingen tot verdiepingstrainingen over bijvoorbeeld het 

optimale gebruik van onze dashboard module om zo de juiste 

sturingsinformatie uit het systeem te krijgen.

Tijdens de ondersteuning probeer ik eerst te kijken wat het huidige 

proces van de klant is en hoe onze software hier zo goed mogelijk 

op aan kan sluiten. Ik probeer echter ook altijd kritisch te kijken of 

een huidig proces niet geoptimaliseerd kan worden met behulp 

van onze software. Uiteindelijk proberen we natuurlijk altijd te 

streven naar lastenverlichting. Belangrijk in mijn werk vind ik dat 

ik de klant met een tevreden gevoel achterlaat en dat ze na de 

consultancy sessie zelf de controle hebben over hun proces.

Binnen Qurentis heb ik echt mijn plek gevonden. Het bedrijf heeft 

een warme sfeer, leuke collega’s en een enthousiast en gedreven 

team! De functie van middenman tussen Zorg en ICT sluit volledig 

aan bij mijn interesses en zorgt er ook voor dat ik altijd met veel 

plezier naar kantoor en naar onze klanten ga.

Naast het werk houd ik er ook erg van om in het weekend en in 

de avonden lekker even te volleyballen, naar het terras te gaan of 

muziek te maken zodat ik de volgende dag weer ontspannen aan 

het werk kan beginnen!

Lees het artikel verder op de volgende pagina.
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Yvonne
Ik ben Yvonne van de Langenberg en sinds 15 mei 2018 in dienst bij 

Qurentis als Business Consultant. Sinds 2000 werk ik in de zorgsector, 

waarbij ik vooral ervaring heb opgedaan in de huisartsenzorg en waar 

ik ook trainingen voor een softwarepakket heb gegeven. 

Erg leuk om mij nu te mogen verdiepen in de care sector. Contact 

met klanten en hen verder op weg helpen geeft mij plezier in 

mijn werk. Ik ben onder de indruk van de mogelijkheden en 

professionaliteit van Qurentis Care en Collabris.  Als Consultant 

draag ik graag bij aan optimale software om daarmee de 

zorgverlener te ontlasten en de zorg voor de cliënt te kunnen 

optimaliseren. 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Daarbuiten 

besteed ik veel tijd aan hockey, omdat ik mijn beide dochters coach 

en train en ook in de jeugdcommissie zit van de Veldhovense 

hockeyclub. Maar ook fietsen, hardlopen, skiën en golfen doe ik 

graag. Uit eten of een terrasje met vriendinnen zijn aan mij ook 

besteed. Het zal nog even duren voordat ik volledig ben ingewerkt, 

maar wellicht al spoedig tot ziens bij een eerste kennismaking.

Ik heb er zin in!

Mark
Mijn naam is Mark Sweegers en ik ben sinds 1 mei 2018 werkzaam als 

Business Consultant bij Qurentis. Voordat ik bij Qurentis ben komen 

werken heb ik al de nodige ervaring opgebouwd bij verschillende 

organisaties in de ICT-branche, voornamelijk op het gebied van 

marketing. Bij Qurentis heb ik mijn eerste echte stappen gezet in de 

Zorgsector én in de rol van Consultant. Een hoop nieuwe termen, 

kreten en activiteiten, maar hartstikke leuk om mezelf hier in te 

graven. Ik ben een dienstverlener pur sang en klanttevredenheid staat 

bij mij hoog in het vaandel. 

De mogelijkheden van Qurentis Care en Collabris zijn eindeloos 

en iedere klant gebruikt onze software op zijn eigen manier. Ik zie 

het als mijn verantwoordelijkheid om het zorg- en administratieve 

proces voor onze klanten optimaal in te richten en hierbij maximaal 

te ondersteunen. Een goedwerkende softwareoplossing is immers 

meer dan alleen de functionaliteit.

Ik ervaar Qurentis als een warme organisatie met bekwame en 

behulpzame mensen. De afgelopen periode heb ik veel stappen 

gezet zodat ik u zo snel mogelijk van dienst kan zijn. Daar doe ik 

mijn uiterste best voor.

In mijn vrije tijd sta ik op het voetbalveld of in de sportschool en ik 

ben een echte liefhebber van films en series. Op zijn tijd nuttig ik 

ook graag een hapje of een drankje met mijn familie en vrienden. 

Gezelligheid kent dan geen tijd. Ik kijk ernaar uit om op korte 

termijn kennis met u te maken!

Mogelijkheden

Denk aan vragenlijsten met betrekking tot verantwoording, 

tevredenheid, mobiliteit, kwaliteit en effectiviteit van de 

geleverde zorg of CBS Outcome. Alle soorten vragenlijsten 

of metingen zijn mogelijk. U maakt uw wensen kenbaar 

aan een van onze consultants, op basis waarvan zij de 

juiste vragenlijsten voor u bouwen. Daarnaast is het 

mogelijk om de uitkomsten van vragenlijsten of metingen 

te visualiseren in grafieken en rapportages (effectmeting), 

zodat u de resultaten van uw metingen in één oogopslag 

in beeld hebt. In de toekomst wordt het ook mogelijk 

om vragenlijsten vanuit het systeem direct via de mail te 

verspreiden. 

Inzicht in uw zorgresultaten

De module Outcome kan ook gebruikt worden om 

medewerkers te bevragen en om stakeholders te 

voorzien van juiste en kwalitatieve informatie. Met de 

uitkomsten van de vragenlijsten krijgt u meer inzicht in 

uw zorgresultaten en stuurt u uw processen gemakkelijk 

bij wanneer dit nodig is. Meetbare en aantoonbare 

zorguitkomsten creëren stuurinformatie en een goed 

beeld van de output van bepaalde processen binnen uw 

organisatie. Daarnaast maken deze (zorg) uitkomsten uw 

kwaliteit als organisatie bij potentiële cliënten of andere 

betrokkenen inzichtelijk. 

EHealth

De Outcome module is in de toekomst 

ook inzetbaar als eHealth oplossing. 

Vragenlijsten aanreiken als hulpmiddel 

om vooraf aan een intakegesprek of 

evaluatie gericht vragen te stellen. 

Dit alles om de cliënt, ouder of 

vertegenwoordiger te helpen met het 

invullen van de juiste zorgvraag en de 

beoordeling hiervan. 

ONZE NIEUWSTE SERVICE:
QURENTIS OUTCOME MONITORING & REPORTING

Onlangs zijn wij gestart met een nieuwe dienst die het mogelijk maakt om zowel standaard als 
geavanceerde vragenlijsten af te nemen. Met deze nieuwe softwaretool, geïntegreerd in onze 
applicatie , i s het mogelijk om uw cliënten vóór, tijdens en na een begeleidings en of behandel
traject te bevragen over verschillende onderwerpen.  
 
Hierdoor kunnen wij u ook op dit moment van het zorgproces ondersteunen, wat het kwaliteits
niveau van uw geleverde zorg ten goede komt.

Voor meer informatie neemt u contact op met

onze Commercieel Adviseur. 

E info@qurentis.nlT +31 (0)40 201 00 40
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Een andere manier om het inzagerecht geautomatiseerd plaats 

te laten vinden, is door gebruik te maken van ons pakket JOEP. 

Hiermee kunnen de cliënt en zijn of haar contactpersonen 

gemakkelijk in het eigen dossier inloggen.  

JOEP. is een gebruiksvriendelijke en veilige applicatie die volledig 

voldoet aan de nieuwe eisen van de AVG. Het voordeel van JOEP. is 

dat deze handige functionaliteiten bevat die u meer inzicht geven in 

uw zorgproces. Denk aan:

• Een beveiligde chatfunctie

• Inzicht in de gemoedstoestand van de cliënt

• Het toevoegen en delen van documenten

Zorgmedewerkers kunnen direct in JOEP. rapporteren. De koppeling 

met Qurentis zorgt ervoor dat alle gegevens weer zichtbaar 

worden in Qurentis. Verder zit er een agendafunctionaliteit in JOEP. 

waarmee u gemakkelijk afspraken kunt plaatsen. 

Door gebruik te maken van JOEP. heeft uw cliënt meer inzicht en 

een betere kwaliteitsbeleving. 

HET RECHT OP INZAGE: HOE KUNT U DIT VORMGEVEN? 
Binnen de AVG is het recht op inzage een van de nieuwe uitgebreide rechten die betrokkenen krijgen. 
Als u kijkt naar uw rol als verwerkingsverantwoordelijke van gegevens van bijvoorbeeld uw cliënten, dan kunt u 
als verwerkingsverantwoordelijke door betrokkenen gevraagd worden om hen inzage te geven in hun persoonlijk 
dossier. Hoe deze inzage concreet vorm wordt gegeven is iets waar u als organisatie over na moet denken.

Bij Qurentis B.V. hebben wij diverse mogelijkheden om dit voor uw cliënten te realiseren. In dit artikel laten we de 
verschillende mogelijkheden aan u zien. 

QURENTIS ONLINE
Een manier om cliënten inzage te geven in hun eigen dossier is 

door gebruik te maken van Qurentis Online. Via de browser heeft 

u gemakkelijk toegang tot deze beveiligde omgeving, die geheel 

voldoet aan de nieuwe eisen van de AVG. Inloggen gebeurt met een 

wachtwoord en een pincode, wat zorgt voor een dubbel beveiligde 

omgeving. De cliënt ziet alle gegevens waarvan u instelt dat hij 

deze mag zien. Op die manier kan het niet voorkomen dat andere 

cliënten zichtbaar worden voor een cliënt die u inzage wilt geven.

Hoe werkt het?

U maakt simpelweg een nieuwe gebruikersnaam en een 

wachtwoord voor de cliënt aan, waardoor deze kan inloggen en 

te allen tijde zijn of haar eigen dossier kan raadplegen. Ook is het 

mogelijk om bevoegde familieleden of andere contactpersonen 

toegang te geven tot het dossier. 

MET DE CLIËNT AAN TAFEL
Natuurlijk is er nog een andere mogelijkheid en dat is om het inzage-

recht vorm te geven door met de cliënt rond de tafel te gaan zitten en 

samen met hem of haar het dossier te openen. Een nadeel hiervan is 

dat er fysiek met elkaar afgesproken dient te worden en dat de cliënt 

niet zelfstandig in het dossier kan kijken. 

WIJ ADVISEREN U GRAAG
We denken graag mee over uw specifieke situatie. Er zijn ook andere 

manieren waarop wij u kunnen ondersteunen om vorm te geven aan 

het recht op inzage. Ook voor advies en vragen rondom andere punten 

met betrekking tot de AVG kunnen wij u adviseren. Neem hiervoor 

contact met ons op via kwaliteit@qurentis.nl.

We hebben in ons Kenniscentrum een instructie beschikbaar 

gemaakt waarin u leest hoe u uw cliënt inzage geeft in 

Qurentis Online. 

Wanneer u interesse hebt in onze applicatie JOEP, kunt u contact 

opnemen met onze Commercieel Adviseur door te bellen naar het 

telefoonnummer +31(0)40 201 00 40
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