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Ons tweede Qurentis magazine.   

 

In september 2018 ontving u ons eerste Qurentis magazine. In die editie vertelden wij u meer over onze organisatie, 

stelden we een aantal medewerkers aan u voor en las u meer over onze klanten, producten en diensten. We hebben 

veel positieve reacties op dit eerste magazine ontvangen, bedankt! Bovendien gaan de ontwikkelingen binnen 

Qurentis zo snel dat het nu, een halfjaar later, alweer tijd is voor de tweede editie van het Qurentis magazine! Hierin 

praten we u graag bij over alle nieuwtjes voor de komende tijd. 

 

Van 12 tot en met 14 maart 2019 staan wij op de Zorg & ICT beurs in Jaarbeurs Utrecht. Tijdens deze beurs lichten 

we drie van onze producten uit: Collabris, Carefriend en Qarebase. Op pagina 7 & 8 leest u meer over onze 

beursdeelname. Uiteraard bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen.  

 

Zowel ons product Collabris als ons product Carefriend maakte de afgelopen tijd de nodige ontwikkelingen door. 

Collabris draagt nog beter bij aan een verlaging van de administratieve last doordat we verregaande automatisering 

hebben toegepast. Bijvoorbeeld dankzij onze workflow module, waarmee processen veel meer geautomatiseerd 

plaatsvinden. Ook de ontwikkeling van ons nieuwe Elektronisch cliëntendossier ‘Carefriend’ stond zeker niet stil; 

hiervan wordt binnenkort een eerste versie gelanceerd. Deze demonstreren we graag op de beurs.  

 

Naast het uitlichten van al deze - en nog veel meer - ontwikkelingen binnen Qurentis, laten we een van onze klanten 

aan het woord over hun bijzondere organisatie en hun gebruik van onze software. Deze keer is het woord aan het 

Leger des Heils. Ook spraken we met twee boegbeelden van Rabobank de Kempen, die ons meer vertelden over 

hun visie op de zorgsector. 

 

Al met al kunnen we zeggen dat ook deze editie van het magazine weer vol staat met interessante artikelen die zowel 

medewerkers in de directe als in de indirecte zorg zullen aanspreken.  

 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit tweede Qurentis magazine!

Directie Qurentis B.V.

VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE

22. 
DE INTRODUCTIE 

VAN CAREFRIEND

 Zoals aangekondigd in 

ons vorige magazine, 

introduceren we dit jaar 

ons nieuwe Elektronisch 

cliëntendossier (ECD): 

Carefriend.
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om niet meer afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van de 

telefonische supportafdeling. Geen oplopende wachtrijen meer 

aan de telefoon én onze supportmedewerkers kunnen meer tijd 

besteden aan het oplossen van de binnenkomende tickets. Boven-

dien kunnen ze de tickets sneller oplossen dankzij de duidelijkere 

structuur in het ticketoverzicht. Zo staan de tickets gesorteerd 

op streefdatum, waardoor in één oogopslag de werkzaamheden 

duidelijk zijn. Dit zorgt er niet alleen voor dat onze klanten een beter 

overzicht hebben, maar dat geldt ook onze supportmedewerkers. 

Sinds het gebruik van dit serviceportaal heeft onze supportafdeling 

meer tijd voor proactieve acties, waardoor onze klanttevredenheid 

de afgelopen maanden aanzienlijk steeg.

Toekomstige mogelijkheden 

We werken nu bijna driekwart jaar met het nieuwe serviceportaal. 

Veel functionaliteiten hebben we direct geïmplementeerd en be-

nut. Maar natuurlijk is er nog veel meer mogelijk. Wanneer we deze 

nieuwe functionaliteiten oppakken, is afhankelijk van het gebruik 

van TOPdesk en van het werkproces van zowel onze klanten als van 

onszelf. Wij kijken er in ieder geval naar uit om in de toekomst nog 

meer verbeteringen en handige functionaliteiten door te voeren! 

Vlekkeloze pilotperiode

In juli 2018 ging het serviceportaal live. Voorafgaand vond een 

korte pilotperiode plaats die vlekkeloos verliep. Tijdens deze pilot 

heeft één van onze klanten een maand lang het nieuwe service-

portaal gebruikt. Op basis van diens terugkoppeling konden we het 

portaal optimaliseren en ervoor zorgen dat het serviceportaal díe 

onderdelen bevat die voor onze klanten belangrijk zijn. We kozen 

er bewust voor om de implementatie tijdens de zomermaanden 

uit te voeren, omdat dit de meest rustige periode op de Qurentis 

supportafdeling is. 

Mogelijkheden voor klanten

In het nieuwe serviceportaal kunnen klanten zelf tickets aanmaken. 

Ze loggen met hun eigen inloggegevens in op de beveiligde 

omgeving van TOPdesk. Via een ticket kunnen ze bijvoorbeeld 

wijzigingsverzoeken (Requests for Changes) doen, of eventuele 

bugs melden. Onze klanten maken veel gebruik van de mogelijk-

heid om zelfstandig tickets aan te maken. Daarnaast kunnen ze 

heel gemakkelijk de status van alle eigen aangemaakte tickets 

en de status van de wijzigingsverzoeken overzien, wat hen een 

veel duidelijker overzicht biedt. Ook kunnen onze klanten via het 

nieuwe serviceportaal formulieren raadplegen en downloaden. 

Contactpersonen kunnen hun eigen profiel met persoonlijke ge-

gevens bijhouden, waardoor Qurentis altijd beschikt over de juiste 

informatie en gegevens. 

De grootste voordelen 

In het vorige ticketsysteem misten we vooral het overzicht. Met de 

komst van het nieuwe servicemanagementsysteem is de terugkeer 

daarvan dan ook het allergrootste voordeel. Dat betekent namelijk 

dat tickets veel sneller afgehandeld kunnen worden. Ook merken 

we dat onze klanten eerder zelf tickets aanmaken en het fijn vinden  

MEER OVERZICHT EN 
SNELLERE SUPPORT 
DANKZIJ HET NIEUWE
SERVICEPORTAAL

Qurentis Software werkt al enige tijd met een nieuw servicemanagementsysteem. In dit systeem, genaamd 
TOPdesk, maakt onze supportafdeling alle supporttickets aan én behouden we het overzicht van alle binnen
gekomen supporttickets. Onze klanten hebben binnen de TOPdesk omgeving hun eigen serviceportaal waarin 
zij zelf tickets kunnen aanmaken. Voor Qurentis Software zorgde dit nieuwe systeem voor een flinke verbetering 
van de supportafdeling. 
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Eilandlocatie voor Qurentis Software 

Jaren geleden stonden we al op de Zorg & ICT beurs, in 

een kleine stand aan de rand van de jaarbeurs. Omdat 

onze organisatie, onze producten en dienstverlening zijn 

gegroeid én wij graag onze nieuwe en bestaande pro-

ducten willen tonen, hebben we deze editie een mooie 

eilandlocatie op de beurs. Onze stand van maar liefst 66m2 

vindt u in hal 10 direct bij de ingang. 

 

Wat kunt u van ons verwachten
op de Zorg & ICT beurs?

We zullen voornamelijk onze drie belangrijkste produc-

ten voor de zorgsector promoten. Vanzelfsprekend kunt 

u bij onze stand terecht voor meer informatie over onze 

uitgebreide declaratieoplossing ‘Collabris’, ons kwaliteits-

managementsysteem ‘Qarebase’ en ons nieuwste product: 

het Elektronisch cliëntendossier ‘Carefriend’. Voor elk van 

deze producten zijn specialisten aanwezig die u hier alles 

over kunnen vertellen, of u een korte demonstratie kunnen 

geven. Natuurlijk zijn wij ook beschikbaar om u meer te 

vertellen over onze andere producten en diensten, zoals 

Outcome, de Dashboards of onze dienstverlening in de 

vorm van advies of consultancy. Kortom; voor al uw vragen 

kunt u bij ons terecht op de beurs.

Voor wie is de zorg & ICT beurs geschikt?

De Zorg & ICT beurs is geschikt voor onder andere 

zorgprofessionals uit de welzijn- en ouderenzorg, zieken-

huiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, 

gehandicaptenzorg, gemeenten, ministeries en overige 

publieke organisaties. 

De beurs is met name interessant voor directie en manage-

ment, maar ook voor ICT’ers en professionals die werkzaam 

zijn bij een zorginstelling.

De Zorg & ICT beurs is al 

jaren een platform waar 

softwareleveranciers 

voor de zorgsector hun 

producten en innovaties 

tonen. Zorgprofessionals 

bezoeken de beurs om op 

de hoogte te blijven van de 

nieuwste ontwikkelingen 

op het gebied van ICT in de 

zorg. 

Daarnaast is de Zorg & 

ICT beurs een uitgelezen 

gelegenheid om te 

netwerken met vakgenoten 

of om inspiratie op te doen 

door de mogelijkheden 

op ICT gebied. De Zorg & 

ICT beurs draagt bij aan 

kwalitatieve zorg door 

mensen en organisaties 

met elkaar in contact te 

brengen en te inspireren.

QURENTIS OP DE ZORG & ICT BEURS!

Algemene informatie 

Jaarbeurs Utrecht 

Hal 10

Standnummer
10.B020

Dinsdag 12 tot en met 

donderdag 14 maart 2019

Van 09.30-16.30 uur

Afspraak maken 
Wilt u nu al een afspraak met ons maken om er zeker 

van te zijn dat we elkaar op de beurs kunnen ontmoeten? 

Neem dan gerust contact met ons op via het telefoon-

nummer +31 (0)40 201 00 40 en kies voor optie 2.
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN:
SOFTWAREONTWIKKELING BIJ QURENTIS 
‘Qurentis softwarestudio’; zo noemen wij onze ontwikkelafdeling. Dé plek waar ‘creatieve technisch kunstenaars’ werken 

aan moderne webapplicaties op basis van de nieuwste technologieën. In 2007 begon een kleine groep ontwikkelaars 

met de eerste software en vormde zo de bakermat voor huidige Qurentis oplossingen als Collabris en Carefriend. 

Inmiddels  werken we met een team van elf softwareontwikkelaars aan uiteenlopende softwareprojecten, waaronder 

onze standaard applicaties; Carefriend, Collabris & Qarebase, maar ook aan andere ontwikkelprojecten.  

“Dé plek waar al onze
app licaties tot stand komen”

Onze werkwijze

Het ontwikkelen van software is een complex proces bestaande 

uit een heleboel taken die nodig zijn voor het gewenste resultaat. 

Om die complexiteit te overzien en te beheersen, brengen we 

alles terug naar kleine overzichtelijke items; de backlog items. 

Per backlog item (zo klein en eenvoudig mogelijk) wordt een vast 

programma in gang gezet om de gevraagde functionaliteit uit te 

werken. De combinatie van traditioneel ontwerpen (functioneel en 

technisch) en herhaaldelijk snel wegwerken van taken levert een 

geweldig resultaat op, omdat we taken in één keer goed doen. 

Ons belangrijkste uitgangspunt - het realiseren van software op 

basis van fast and high quality software development - maken 

we hierdoor continu waar. We passen de projectmethode ‘scrum’ 

op onze eigen manier toe, waardoor we een optimaal rendement 

behalen voor onze opdrachtgevers. Dat zit ‘m niet alleen in de 

toepasbaarheid, maar ook in de kwaliteit, de doorlooptijd en de 

prijs van onze software. 

Onze softwarestudio

Onze softwarestudio is niet zomaar een ruimte met een 

paar computers en beeldschermen. Het is een complete 

ontwikkelomgeving met geavanceerde computers, technologieën 

en servers, maar ook met eenvoudige en traditionele gereed-

schappen. Daarnaast beschikken we over een speciaal 

ingerichte ontwikkelstraat, aangedreven door diverse teams van 

softwareontwikkelaars. Het ontwerpen van software gaat hand 

in hand met onze eigen hoogwaardige infrastructuur voor het 

testen en in productie brengen van de uiteindelijke services. Deze 

vorm van ontwikkelen noemen we ook wel DevOps (development 

en operations functioneren als één). We werken op basis van 

nauwe samenwerking tussen technologieën (programma code – 

virtualisatie en hardware) om het beste resultaat te blijven behalen.

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over onze werkwijzen? 

Neem dan contact met ons op via het e-mailadres 

info@qurentis.nl  of via het telefoonnummer

040 201 00 40.
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Eind 2018 riep Qurentis een klankbordgroep in het leven 

om gezamenlijk de lopende ontwikkelingen binnen 

Qurentis te bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd 

dat als we samen met onze klanten hun wensen 

bespreken, we dan zowel onze producten als onze 

dienstverlening kunnen optimaliseren. 

De eerste editie

De eerste klankbordgroep kwam 13 november op een mooie lo-

catie in Eindhoven bijeen. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we 

voornamelijk de ontwikkelkalender en de prioriteiten.

Samenwerken aan nog betere producten
en diensteverlening

Wij vinden het heel positief om samen met een aantal klanten onze 

eigen ontwikkelingen onder de loep te nemen, zodat we die nog 

beter kunnen afstemmen op de wensen van onze klanten. Ook de 

tweede bijeenkomst, die inmiddels plaatsvond, was een groot succes.

Op de hoogte blijven van de bevindingen?

De klankbordgroep komt voortaan ieder halfjaar samen om up-to-

date ontwikkelingen te bespreken. Via onze nieuwsbrief houden 

we klanten en andere geïnteresseerden op de hoogte van alle 

relevante bevindingen die uit de bijeenkomsten naar voren komen.

DE QURENTIS 
KLANKBORDGROEP
BIJEENKOMSTEN

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de bevindingen 

van onze klankbordgroep, maar ook van 

andere informatie over Qurentis en onze 

producten? Schrijf u dan in voor onze 

maandelijkse nieuwsbrief via onze website 

www.qurentis.nl. 

Door toenemende groei van zowel onze werkzaamheden als onze diensten kreeg onze 
organisatie steeds meer behoefte aan een extra vestiging. Daarom hebben wij een aantal 
maanden geleden een nieuw kantoor geopend in een prachtig gebouw in het midden van het 
land: De Huizerpoort in Huizen.

ONZE TWEEDE
VESTIGING IN HUIZEN

Qurentis
Huizen

Centraal in het land

De keuze voor deze tweede locatie is simpel. Veel 

klanten van Qurentis Software zijn gevestigd in 

het noorden of in het midden van het land. In onze 

nieuwe vestiging kunnen zij makkelijker een training 

volgen of een afspraak met onze consultants en 

commercieel adviseurs hebben. De locatie waar wij 

sinds 2007 gevestigd zijn, op het bedrijventerrein Den 

Dries in Valkenswaard, blijft de hoofd locatie waar al 

onze huidige medewerkers werkzaam zijn.

Onze partner Qarebase

De tweede reden voor deze specifieke locatie heeft 

te maken met het feit dat onze partner Qarebase 

hier ook gevestigd is. Daarmee is onze uitbreiding 

ook gunstig voor onszelf, opdat we beter kunnen 

schakelen met onze partner.

Eerst trainingen, 
later ook andere activiteiten

In eerste instantie vinden op onze tweede locatie 

in de Huizerpoort opleidingen en trainingen plaats. 

Later willen we deze locatie ook gebruiken voor 

andere werkzaamheden.  

 

 “Uiteraard blijft
het ook mogelijk
dat wij een training 
bij u in huis
verzorgen!”

Het adres van onze 2e vestiging: 
Huizerpoort

Huizermaatweg 582

1276 LN Huizen • Noord-Holland
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Nieuwe slag slaan

Al jaren op rij blijkt uit de jaarlijkse audits dat onze 

informatiebeveiliging dik in orde is. Daarom leek het ons 

tijd om hiermee een nieuwe slag te slaan. Dit jaar gaan 

we ons voorbereiden op het behalen van een nieuw 

certificaat: de ISAE 3402. Omdat wij als serviceorganisatie 

applicaties aanbieden in de vorm van SaaS oplossingen, 

willen we dat deze zo goed mogelijk functioneren. Een 

verstoring in onze activiteiten kan een heel grote impact 

hebben op de organisaties waaraan wij onze services 

leveren. We vinden het belangrijk dat we kunnen aantonen 

hoe we bijvoorbeeld omgaan met risicomanagement, 

informatiebeveiliging en anti-fraude. Hoe wordt 

data opgeslagen? Hoe gaan we om met wetten en 

regelgevingen op het gebied van de AVG? Dat zijn enkele 

vragen die we inzichtelijk willen maken. Natuurlijk hebben 

we al zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt op bijvoorbeeld 

onze website en in ons kenniscentrum. We zien de 

implementatie van ISAE 3402 dan ook als een manier om 

dit proces een flinke upgrade te geven. Momenteel zitten 

we in de oriëntatiefase met betrekking tot het ISAE 3402 

certificaat. In de loop van 2019 kunt u hier meer informatie 

over verwachten.

Wat is de ISAE 3402?

Gebruikersorganisaties die zaken afnemen bij serviceorganisaties willen zicht hebben op hoe 

deze organisaties hun processen hebben ingericht. De gebruikersorganisatie blijft namelijk altijd 

eindverantwoordelijk voor de interne controle. ISAE 3402 maakt de processen van de service

organisatie inzichtelijk. 

UPGRADE VAN INFORMATIEBEVEILIGING:  
OP NAAR DE ISAE 3402!
Kwaliteit, veiligheid en informatiebeveiliging staan voorop binnen onze organisatie. Daarom zijn wij op dit moment gecerti

ficeerd volgens de ISO 27001 (informatiebeveiliging) en de NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg). Nieuwe medewerkers 

van Qurentis worden meteen meegenomen in het proces van informatiebeveiliging en ook tijdens hun verdere loopbaan 

binnen onze organisatie worden ze voorgelicht over het belang hiervan. Zo worden de veiligheidsnormen bij alle medewerkers 

binnen Qurentis heel bewust nageleefd. 

“Naast het oriënteren op de ISAE 3402 gaan wij 
de implementatie van de herziene norm NEN 
7510:2017 afronden.”

Ondersteuning lokale projecten

De Rabobank is als coöperatieve bank betrokken bij veel 

maatschappelijke thema’s, waaronder de zorg. René ver-

telt: “De zorg is al geruime tijd een aandachtsgebied dat 

wij als Rabobank de Kempen omarmd hebben omdat 

we in deze regio meer vergrijzing zien dan in de rest van 

Nederland.” Om een eigen steentje bij te dragen aan de 

zorg, kiest Rabobank de Kempen voor ondersteuning 

van een aantal belangrijke lokale projecten. René: “Wij 

zijn bijvoorbeeld mede-initiatiefnemer van het project 

Kempenlef, ter bevordering van mogelijkheden om 

ouderen  langer zelfstandig te laten wonen.” Saskia vult 

aan: “Binnen dit project is bijvoorbeeld een cursus op-

gezet om thuiszorgondersteuner te worden. Daarnaast 

krijgen ondernemers en medewerkers in winkelstraten 

een training om dementie te herkennen en te leren hoe 

ze hiermee om moeten gaan.” 

Al sinds de oprichting van Qurentis Software in 

2007 brengen wij al onze financiële activiteiten 

onder bij de Rabobank. Omdat de Rabobank een 

coöperatie is die veel zorggerelateerde projec-

ten ondersteunt, spreken wij René Coppens, 

directeur van Rabobank de Kempen, samen met 

zijn collega Saskia Neven, senior adviseur mar-

keting en communicatie. Zij vertellen over hun 

visie op de zorgsector en de rol als coöperatieve 

bank hierin. 

Lees verder op de volgende pagina

René Coppens, directeur

Saskia Neven, senior adviseur marketing en communicatie


VISIE OP DE ZORGSECTOR: 
RABOBANK DE KEMPEN

INTERVIEW
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Innovatieve technologische oplossingen

Een voorwaarde voor een oplossing zit volgens René in een 

vernieuwende denkwijze op technologisch gebied. “De hele 

zorgsector verandert. Tien tot twintig jaar geleden was er een heel 

andere wijze van zorgverlening. Zo zie je nu bijvoorbeeld al bijna 

geen bejaardenhuizen meer. De zorgcentra die er wel zijn, laten 

mensen niet meer zo gemakkelijk toe. Dat is logisch en zal in de 

toekomst ook niet veranderen. Dat mensen langer zelfstandig 

moeten blijven wonen, is ook een gegeven dat de komende jaren 

niet zal veranderen.” Naast deze veranderingen voorziet Rabobank 

de Kempen ook de nodige kenteringen in het zorgaanbod en 

digitalisering. René: “We zien de laatste tijd veel meer particuliere 

zorgverleners. Die ontwikkeling gaat nog wel even door. Straks 

moeten mensen zelf zorg inkopen en daar ook de middelen voor 

hebben. Daarnaast vraagt dit om innovatieve technologische 

oplossingen waar organisaties als Qurentis een bijdrage aan 

kunnen  leveren.”  

Sparen voor eigen zorg

De verschuivingen in de zorgsector hebben ook de nodige finan-

ciële gevolgen voor de mensen die hiermee te maken krijgen. 

Een groter deel van de zorg zal, vanwege de groei van de groep 

zorgbehoevenden, door de mensen zelf betaald moeten worden. 

“Wij voeren momenteel de campagne ‘Straks heb je het nodig’. Die 

hebben we in het leven geroepen om jongeren bewust te maken 

van het belang van sparen voor later. Een heel belangrijke compo-

nent hiervan is sparen voor de zorg. Dit wordt steeds belangrijker”, 

weet René. Binnen de babyboomgeneratie hebben veel mensen 

het financieel minder goed, waardoor het moeilijk is om geld 

opzij te zetten voor het zelf bekostigen van zorg. René: ”Maar 

er zijn ook veel mensen die toenemende waardestijgingen van 

woningen, goede  werkomstandigheden met stijgende salarissen 

en goede pensioenen hebben.” Volgens Saskia is het tweeledig: 

“Mensen moeten meer zelf gaan bijdragen, maar je kunt ook niet 

alles bij elkaar sparen. De zorg zal er over drie jaar heel anders 

uitzien dan nu.”

Toekomstbeeld

Ondanks de (financiële) uitdagingen binnen de zorg zien René en 

Saskia de toekomst positief tegemoet. René: “Ik verwacht grote 

ontwikkelingen op het gebied van technologie. De zorg gaat veel 

meer geautomatiseerd plaatsvinden.”

Een voorbeeld daarvan is volgens Saskia en René vergemakke-

lijking van het rapporteren en registeren door zorgmedewerkers. 

Saskia: “Zolang er maar handen aan het bed kunnen zijn. Ook 

toepassingen voor het verlenen van zorg op afstand zijn meer dan 

welkom. Ik hoop en verwacht dat organisaties als Qurentis daarin 

nog voor de nodige ontwikkelingen zullen zorgen.” René: “Als je vijf 

jaar terugdenkt, dan is er al een geweldige stap gemaakt. En ze 

zeggen altijd dat het in de toekomst nog sneller gaat. Volgens mij 

staat ons dan nog een heel mooie, interessante en inspirerende 

toekomst te wachten.”

Allerlei vormen

René noemt ook voorbeelden van projecten die Rabobank de 

Kempen in het verleden financieel ondersteunde. “Bijvoorbeeld 

het realiseren van een huiskamer voor mensen met dementie, een 

project om kankerpatiënten met elkaar in gesprek te brengen, 

of het bieden van dagopvang voor dementerenden in het dorp 

Riethoven. Ook zijn we samen met Interpolis initiatiefnemers van 

een digitaal portaal (www.ikwoonleefzorg.nl) waarop we mensen 

wegwijs maken in het zorglandschap. We ondersteunen eigenlijk 

allerlei projecten die zonder onze steun niet mogelijk zouden zijn, 

want daar gaat het ons om.” Die ondersteuning kent allerlei vor-

men. “Zo stelden we onze ruimte onlangs ter beschikking voor een 

lezing voor mantelzorgers. Inhoudelijk hebben we niet bijgedra-

gen aan de lezing, dat is ons vak niet, maar zo dragen we toch ons 

steentje bij”, aldus Saskia.

Mobiele adviseurs

Een ander voorbeeld van manieren waarop Rabobank de Kempen 

concrete ondersteuning biedt aan zorgbehoevenden, is door 

de inzet van ‘mobiele adviseurs’. René legt uit: “We zien onze 

kantoren in aantal afnemen, maar ook dat sommige mensen wel 

behoefte hebben aan bancaire dienstverlening. Daarom zetten 

we mobiele adviseurs in. Zij gaan naar de klant toe om allerlei 

financiële onderwerpen te bespreken; van grote tot kleine ban-

caire aangelegenheden.” Volgens Saskia zijn zulke diensten niet 

winstgevend. “Maar we doen het toch, omdat we ervoor willen 

zorgen dat mensen zo lang en gelukkig mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen hier in de regio. Sommige dingen doen we niet voor 

de welvaart van mensen, maar voor het welzijn. Bepaalde keuzes 

zijn bedrijfseconomisch misschien niet helemaal te verklaren, 

maar wel vanuit onze coöperatieve missie.” René: “Dat is ook het 

verschil tussen een coöperatie en een handelsbedrijf. Onze euro’s 

moeten in beginsel wel renderen, maar het mag iets langer duren. 

Terwijl het in een gewoon handelsbedrijf veel meer gaat om het 

maken van winst.” 

Uitdagingen in de zorg

Het zorgvraagstuk is een van de prioriteiten van Rabobank de 

Kempen. “In onze regio kunnen we niet om de vergrijzing heen”, 

verduidelijkt Saskia. “Daarom is het ondersteunen van de zorgsec-

tor een van onze prioriteiten. Maar dit maatschappelijke probleem 

kunnen wij natuurlijk nooit alleen oplossen. We zoeken altijd 

partners voor samenwerking. Dat is ook wat een coöperatie doet; 

samenwerken.” René: “Voor ons is de belangrijkste vraag; hoe 

houden we de zorg de komende dertig/veertig jaar bereikbaar en 

betaalbaar? Dat is een heel stevige uitdaging om diverse redenen. 

Bijvoorbeeld de dubbele vergrijzing; de babyboomgeneratie 

wordt nu zorgbehoevend en tegelijkertijd zien we een krimp van 

het aantal mensen die hulp kunnen verlenen.” 

“Er staat ons een heel mooie, 
interessante en inspirerende 
toekomst te wachten.”

“Wij ondersteunen initiatieven die 
zonder onze steun niet mogelijk zijn, 
daar gaat het ons om.”

“Straks moeten mensen zelf zorg 
inkopen en daar ook de middelen 
voor hebben.”
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KLANT AAN HET WOORD: 
HET LEGER DES HEILS

In het hoofdkantoor van het Leger des Heils in Almere spreken we met Marc Verberg, 

Directeur Centrum Informatievoorziening. Hij vertelt ons meer over hoe bijzonder zijn 

organisatie is en hoe hij en zijn collega’s Collabris ervaren als softwaresysteem om alle 

financieringsstromen in onder te brengen: “Als onze medewerkers ontlast worden door 

goede ICT-oplossingen, kunnen ze meer mensen helpen.”

“Als onze medewerkers 
ontlast worden door goede 
ICT-oplossingen, kunnen ze 
meer mensen helpen.”

Kracht en eenheid

Het Leger des Heils is naast een Kerkgenootschap, kledinginza-

melaar en fondsenwervende instelling ook een grote zorgor-

ganisatie in Nederland. Dat maakt de organisatie een belangrijke 

partner in het helpen van kwetsbare mensen binnen de samen-

leving. Marc Verberg: “Een van onze belangrijkste waarden is dat 

wij mensen altijd helpen vanuit de christelijke identiteit.” Dat zorgt 

voor een groot gevoel van saamhorigheid en een sterke identiteit; 

het fundament onder het grote succes van de organisatie. “Dat 

alle medewerkers dezelfde waarden onderschrijven, geeft een 

bepaalde kracht en eenheid. Samen hebben we dan ook het-

zelfde, juiste doel voor ogen; anderen helpen.” 

Pragmatisch ingesteld

Het imago van het Leger des Heils kenmerkt de organisatie: 

mensen die nergens meer terecht kunnen, vinden altijd nog 

een plek bij het Leger des Heils. Marc: “Cliënten hebben vaak 

vertrouwen in ons omdat wij hen anders benaderen. Wij zien 

ze namelijk als mens, niet als cliënt. We merken dat ze zich bij 

ons gezien en erkend voelen.” Het belangrijkste doel van het 

Leger des Heils is dat mensen die bij hen aankloppen voor hulp 

zo snel mogelijk weer hun draai vinden in het gewone leven, 

met een vaste woonplaats en een baan. Marc: “Wij zijn heel 

pragmatisch ingesteld, waardoor we heel normaal met mensen 

omgaan. We helpen met het vinden van een huis, werk en een 

netwerk met sociale contacten. Dat werkt het beste, bij ons ben 

je geen patiënt.”

Iedereen is gelijk

Een andere belangrijke waarde die de zorgzame organisatie nas-

treeft, is dat iedereen gelijk is. “Wij kijken niet naar wat iemand heeft, 

hoe hij of zij eruitziet of wat zijn of haar achtergrond is. Wij kijken echt 

naar mensen vanuit het oogpunt; hoe kunnen we jou helpen? Dat 

is de kern van onze aanpak”, aldus Marc. Het Leger des Heils staat 

verder bekend als een organisatie die veel dona ties ontvangt in 

de vorm van geld of kleding. “Er wordt ons heel veel gegund door 

verschillende mensen en instanties omdat ze weten dat wij iets 

goeds doen met hun donaties. We zijn een heel nuchtere en kritische 

organisatie, we behouden graag een goede naam en we geven nooit 

geld uit aan zaken die niet belangrijk zijn.”  

Complexe organisatie 

In de praktijk bestaat het Leger des Heils uit een aantal ver schillende 

entiteiten met een eigen verantwoordelijkheid. Deze entiteiten zijn 

individueel enorm gegroeid, voornamelijk de entiteit ‘Welzijn en 

Gezondheidszorg’. Hierdoor is logischerwijs de totale organisatie 

de laatste jaren ook gegroeid. Op operationeel gebied moet er wel 

worden samengewerkt tussen de entiteiten. “Dat is soms best wel 

een uitdaging”, erkent Marc. “We zijn niet alleen een grote organisatie, 

maar ook redelijk complex. Omdat wij nooit een zorgvraag weigeren, 

werken we inmiddels in acht sectoren en dus ook volgens acht 

verschillende cao’s.” Ook de financiering van de zorg die het Leger 

des Heils biedt, vormt een uitdaging. Marc: “Je levert zorg terwijl je 

niet altijd geld krijgt, dat kan lastig zijn. Maar wij zeggen nooit dat we 

iemand niet helpen, dat vinden we niet kunnen.”

“Wij zeggen nooit dat we iemand niet 
helpen, dat vinden we niet kunnen.”
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Qurentis Software

Het Leger des Heils registreert al zijn cliënten in een eigen 

Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Sinds september 2017 brengt 

de organisatie alle financieringsstromen onder in het software

systeem Collabris. Marc: “Daar kwamen we mee in aanraking toen 

we zochten naar een systeem voor onze facturatie. We hebben 

goed in kaart gebracht wat nodig was voor onze grote, com-

plexe organisatie met veel verschillende financierings stromen, 

contract vormen en manieren van registreren.” Al geruime tijd 

voordat het Leger des Heils met Collabris ging werken, was 

er intensief contact met Qurentis Software. “Toen we Qurentis 

benaderden, was het bedrijf eigenlijk nog een maatje te klein om 

alle benodigde  functionaliteiten te kunnen bieden. Toch vonden 

we het fijn om contact te houden en te zien wat we voor elkaar 

konden betekenen”, vertelt Marc.

Automatisering 

Tijdens maanden van intensief contact tussen het Leger des Heils 

en Qurentis werd het Collabris systeem uitgebreid zodat de organ-

isatie er echt goed mee kan werken. “Voor ons moet een systeem 

ervoor zorgen dat medewerkers zo min mogelijk werk hoeven te 

doen. Zodat ze ontlast worden door goede ICT oplossingen  en 

zo min mogelijk administratieve taken hebben”, licht Marc toe. 

De samen werking met Qurentis is vooral gericht op automatise-

ring van processen binnen de software. “Als Collabris allemaal 

taken auto matisch uitvoert waardoor we die niet meer handmatig 

hoeven in te voeren, kunnen we er met één druk op de knop voor 

zorgen dat bijvoorbeeld de tijdsregistratie goed in het systeem zit. 

Hoe meer er automatisch gebeurt, hoe meer onze medewerkers 

gewoon hulp kunnen verlenen. En dat is uiteindelijk waar ze het 

voor doen.” 

Miljoenen euro’s

De Dashboards-module in Collabris zorgt voor overzichten met 

managementinformatie. Hiermee zijn eventuele risico’s, zoals 

fouten in het declaratieproces, beter te signaleren én kan tijdig 

bijgestuurd worden. “Een voordeel van Collabris is dat het een sys-

teem is waarmee je kunt signaleren, maar ook goed kunt sturen op 

centraal niveau, waardoor je minder last hebt van risico’s”, vult Marc 

aan. Als grootste voordeel noemt hij het feit dat het een compleet 

systeem is: “Één softwaresysteem waar al onze declaratiestromen 

in ondergebracht zijn én dat is aangesloten op ons eigen ECD. 

Het declaratieproces is in een organisatie met een omvang als die 

van het Leger des Heils immers cruciaal. Als er niet goed wordt 

gedeclareerd , kan de afwijking bestaan uit miljoenen euro’s. Marc: 

“Ik blijf lachen, maar de enige reden waarom ik er ontspannen in 

sta, is omdat zowel wij als Qurentis in staat zijn om waar te maken 

wat we afspreken. Dat is essentieel in zo’n fase en zeker niet bij alle 

partijen zo. Dat heeft te maken met cultuur en flexibiliteit. Quren-

tis ziet het als een uitdaging als iemand zegt: ‘Kan dit niet beter?’ 

Ik denk dat daarmee de toon is gezet en dat wij elkaar op een 

bepaald niveau hebben gevonden. Dat ervaar ik als positief.”

Samenwerking en inspraak

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van zoeken naar de 

functionaliteiten die het Leger des Heils nodig heeft en hoe Quren-

tis deze het beste in de applicatie kan inbouwen.

“We werken dagelijks samen en we gaan het nieuwe jaar dan ook 

vol vertrouwen tegemoet. Omdat Qurentis een relatief klein bedrijf 

is, heeft dit voor ons als voordeel dat de organisatie flexibel is. 

Bij een grotere onderneming krijg je weliswaar een product dat 

helemaal af is, maar wij hebben graag inspraak in de systemen 

waarmee wij werken”, aldus Marc. Ook een goede samenwerking 

is van belang om de wensen van het Leger des Heils goed te 

verwerken in de software van Collabris. “We hebben een erg pret-

tige relatie met Qurentis. Dat komt omdat we hetzelfde doel voor 

ogen hebben. Wij willen allebei onze klanten blij maken. Samen 

willen we een goed werkend product neerzetten waar iedereen 

blij van wordt.”

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen binnen Collabris staan nog lang niet stil. Ook 

voor begin 2019 staan de nodige nieuwe functionaliteiten op de 

planning. Marc: “Ik denk dat het eerste en tweede kwartaal van het 

komende jaar nog in het teken staan van een groeifase. Daarna, als 

we daar goed doorheen zijn gekomen, hebben wij echt een be-

trouwbare partner in Qurentis voor onze declaratie- en facturatie-

stromen. En dat is wel een prestatie voor beide partijen.”

“Samen willen we een goed werkend product 
neerzetten waar iedereen blij van wordt.”

1918



KWALITEIT MANAGEN MET DE 
PLAN DO CHECK ACT-CYCLUS

Wanneer gebruikmaken van
een kwaliteitsmanagementsysteem?

Het onderwerp ‘kwaliteit en veiligheid’ wordt binnen organisa-

ties steeds belangrijker en ze raken zich hierdoor bewust van de 

voordelen van een goed kwaliteitsmanagementsysteem. Willy: 

“Qarebase Cloud is een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem 

dat organisaties helpt om de kwaliteit binnen hun organisatie goed 

te managen. Alle facetten die hieraan bijdragen, zijn geïntegreerd 

in het systeem.” Maar voor welke organisaties is een kwaliteits-

systeem eigenlijk geschikt? En is het implementeren van een 

kwaliteitsmanagementsysteem verplicht? “Simpel gezegd heeft 

iedere organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem nodig. Het 

is namelijk belangrijk voor de kwaliteit binnen je eigen organisatie 

om je processen vast te leggen zodat je beter en efficiënter gaat 

werken. Los daarvan is een kwaliteitsmanagementsysteem in de 

meeste sectoren verplicht; denk aan apotheken, GGZ-instellingen, 

de gehandicaptenzorg, noem maar op. Er zijn sectoren die een 

kwaliteitsmanagementsysteem niet verplichten, maar toch raden 

wij het gebruik ervan van harte aan. Je laat er wel mee zien dat je je 

zaken goed op orde hebt.”

Voor welke organisaties is
Qarebase Cloud geschikt?

Vanwege de zorgachtergrond van medewerkers van Qarebase 

werken veel zorginstellingen en andere organisaties in de zorg-

branche met Qarebase Cloud. Willy: “Wij hebben veel klanten in de 

zorgsector. Zowel grote als kleine klanten, want of je nu een kleine 

zorgboerderij bent, of een grote organisatie met achthonderd  

medewerkers, je hebt altijd  met alle facetten van kwaliteits-

management te maken.’’

Wat is de PDCA-cyclus?

Een goed kwaliteitssysteem bestaat uit vier pijlers: namelijk de Plan, 

Do, Check en Act. Willy vertelt wat deze pijlers inhouden en waarom 

ze zo belangrijk zijn als basis van een goed kwaliteitsmanagement-

systeem. “Binnen het onderdeel ‘Plan’ staan de vragen ‘waar staan 

we voor’, ‘wat vinden we belangrijk’ en ‘op welke thema’s richten we 

ons’ centraal. Het onderdeel ‘Do’ gaat over hoe je alle zaken binnen 

de organisatie hebt geregeld, bijvoorbeeld hoe je de intake doet of 

hoe je omgaat met bepaalde bijzondere omstandigheden. Bij het 

onderdeel ‘Check’ controleer je of iets inderdaad werkt zoals je had 

bedacht. Tot slot voer je eventuele verbeteringen door binnen het 

onderdeel ‘Act’.” Bij Qarebase Cloud is deze cyclus verweven in het 

systeem. Je bent dus niet bewust bezig met het doorlopen van de 

cyclus, dat gebeurt automatisch. Willy: “Op die manier heb je altijd 

zicht op de kwaliteit en weet je altijd welke zaken er nog uitstaan, 

wat wel en wat niet werkt en of er nog iets bijgesteld moet worden. 

Dat is heel belangrijk voor een kwaliteitssysteem in het algemeen 

en voor certificering in het bijzonder.”

 

Welke vernieuwingen kreeg het systeem?

De afgelopen maanden zijn de nodige ontwikkelingen in 

Qarebase  Cloud doorgevoerd. Die hebben vooral betrekking op 

een beter én volledig overzicht van verbetermanagement. Dat 

is namelijk het meest belangrijke onderdeel van een kwaliteits-

managementsysteem. Willy: “Je overziet alle activiteiten in één 

grid en kunt hier direct in werken. Daarnaast maakt de koppel-

ing met Qurentis Care (straks met Carefriend) Qarebase voor 

zorgorganisaties die met dit ECD werken extra handig. “Stel dat 

iemand teveel medicatie heeft gehad, dan moet de begeleider 

dit vastleggen in een ECD zoals Qurentis Care, maar het moet 

óók in het kwaliteitssysteem staan. Want daar hoort het thuis op 

organisatieniveau. Voor zulke zaken is de koppeling tussen beide 

systemen erg gemakkelijk. Je meldt het incident in Qurentis Care 

en door middel van de koppeling staat de melding ook direct in 

Qarebase”, aldus Willy.

Welke toekomstige ontwikkelingen staan op de 
planning?

Hoewel de afgelopen maanden al veel ontwikkelingen zijn doorge-

voerd, voor de toekomst staan nog de nodige mooie ontwikkelin-

gen gepland. Willy licht toe: “We zijn bezig met een audit module 

die helpt inzichtelijk te maken of je als organisatie wel aan bepaalde 

normen voldoet. Het is mogelijk om een onbeperkt aantal normen 

in te voeren binnen de module.” Deze nieuwe module is heel goed 

te gebruiken ter voorbereiding op een audit, zowel een externe 

audit als een interne audit die je zelf doet. “Je ziet meteen of je alles 

wat je voor een audit geregeld wilt hebben, goed hebt gedaan.” 

Daarnaast zijn er plannen om een Qarebase Cloud app te ontwik-

kelen, puur bedoeld om meldingen mee te kunnen doen. Willy: 

“Je doet een melding via de app, waarna deze melding ook direct 

in Qarebase staat. Als je dan later tijd hebt, kan de melding op de 

computer verder aangevuld worden. Je hoeft enkel aan te geven 

wat voor soort melding het is, bijvoorbeeld een klacht, je vult een 

korte omschrijving in, je klikt op verstuur en je gaat weer verder met 

je werk. Op een ander moment pakt degene die verantwoordelijk 

is voor de afhandeling, bijvoorbeeld een kwaliteitscoördinator, de 

melding verder op. Hij kijkt dan naar wat er precies is gebeurd, wie 

erbij betrokken waren, wat de oorzaken waren en wat er nu moet 

gebeuren.” 

De app is voornamelijk handig voor mensen die veel buiten kantoor 

werken of vaak kleine meldingen moeten doen. Willy: “Bijvoorbeeld 

voor ambulante zorgverleners. Als er iets is, willen zij dat gewoon 

even snel melden en meteen weer verder gaan met het werk. Met 

de introductie van de app voegen we een extra handigheid toe aan 

ons complete kwaliteitsmanagementsysteem.”

Wilt u meer weten over de PDCA cyclus in Qarebase of over 

de toekomstige ontwikkelingen, of wilt u gewoon meer infor-

matie over Qarebase? Neem dan contact op met 

Qarebase via het telefoonnummer +31 (0)35 – 6233011.

De Plan, Do, Check, Act, oftewel ‘PDCA-cyclus’, is een bekende term in de wereld van kwaliteit 

en veiligheid. Maar wat betekent het eigenlijk en waarom is het zo belangrijk voor een 

organisatie om te werken volgens deze cyclus? Daarover spreken we Willy Limpens, oprichter 

van Qarebase. Ook vertelt hij ons meer over de verbeteringen die de laatste maanden zijn 

doorgevoerd in Qarebase en welke ontwikkelingen er met het oog op de toekomst zoal op 

de planning staan. Tipje van de sluier; de koppeling met Qurentis Care (straks met Carefriend) 

maakt Qarebase voor zorgorganisaties extra handig.

De website van Qarebase is kort-

geleden helemaal vernieuwd. Neem 

eens een kijkje voor meer informatie 

over de dienstverlening en de produc-

ten van Qarebase: www.qarebase.nl. 

Nieuwe website de Zorg & ICT beurs Qarebase Cloud

De specialisten van Qarebase zijn aan-

wezig op de stand van Qurentis op de 

Zorg & ICT beurs van 12 tot en met 14 

maart 2019. Kom voor meer informatie 

eens een kijkje nemen op de beurs. 

‘Qarebase Cloud’ is het 

kwaliteitsmanagementsysteem van 

Qarebase. De diensten van Qarebase 

heten ‘Qarebase People’ en omvatten 

bijvoorbeeld het geven van advies en 

begeleiding in certificeringstrajecten. 
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DE INTRODUCTIE VAN CAREFRIEND!

Zoals aangekondigd in ons vorige magazine, introduceren we dit jaar ons nieuwe Elektronisch cliëntendossier 
(ECD): Carefriend. De ontwikkelingen zijn nog in volle gang, maar we kunnen wel zeggen dat we nu al heel trots 
zijn op dit veelbelovende, volledig te personaliseren product dat uw organisatie veel tijd en moeite zal bespa
ren. Op de Zorg & ICT beurs van 12 tot en met 14 maart in de jaarbeurs Utrecht bent u van harte welkom om een 
eerste demonstratie van Carefriend te bekijken.

Responsive 
Carefriend is een volledige responsive 

applicatie, die op die op elke computer 

en op elk mobiel apparaat toegankelijk is.

Declaratie
Dankzij een koppeling met onze 

declaratiesoftware ‘Collabris’ kunt u 

geleverde zorg direct omzetten naar een 

declaratie.

Personalisatie
Geheel naar wens samen te stellen 

door gebruik van uw eigen huisstijl en 

Careblocks.

Zorgadministratie
Mogelijkheden om uw zorgadministratie 

compleet bij te houden.

Agenda
Toevoegen van afspraken in uw agenda.

Meer weten over alle ontwikkelingen met betrekking

tot Carefriend? Via de website www.carefriend.nl 

houden wij u op de hoogte. 

Kom naar de Zorg & ICT beurs van 12 tot en met 14 

maart voor een eerste demonstratie van Carefriend. 

Bekijk pagina 7 & 8 van dit magazine voor meer infor-

matie over onze deelname aan deze beurs. 

Wat is Carefriend? 

Carefriend is onze nieuwste webapplicatie waarmee 

zorgprofessionals veel kostbare tijd besparen die zij aan 

de beste zorg voor cliënten kunnen besteden. Carefriend 

bespaart naast tijd ook een heleboel rompslomp die normaal 

gesproken gepaard gaat met het doen van zorgadministratieve 

taken als registreren, rapporteren en het onderhouden van 

cliëntgegevens. Dit alles gaat met behulp van Carefriend veel 

gemakkelijker, sneller en efficiënter. Het werken in Carefriend 

is zo vanzelfsprekend en gebruiksvriendelijk dat lange 

implementatietrajecten en trainingen overbodig zijn, waardoor 

Carefriend zorgt voor een fikse kostenbesparing ten opzichte 

van andere ECD’s.

Werken met Careblocks

Wat Carefriend uniek maakt, is de mogelijkheid om te werken 

met ‘Careblocks’. Deze losse onderdelen bepalen de interface 

van uw applicatie. Medewerkers slepen zelf de juiste onderdelen 

naar de pagina's en bepalen op die manier welke onderdelen en 

overzichten het belangrijkst zijn om direct in beeld te hebben. 

Zo wil de ene organisatie of medewerker graag direct zien 

welke rapportages er het laatst zijn aangemaakt, terwijl een 

ander vooral moet weten welke registraties er normaliter op 

bijvoorbeeld een maandag moeten gebeuren. Door te werken 

met Careblocks zien de pagina's van Carefriend er voor iedereen 

anders uit en passen deze helemaal bij de doelstellingen en 

werkwijzen van uw organisatie. 

“Het werken in Carefriend is zo vanzelfsprekend en 
gebruiksvriendelijk dat lange implementatietrajecten 

en trainingen overbodig zijn.”

Uw eigen identiteit in Carefriend 

Naast de Careblocks bevat de applicatie nog een element dat ervoor zorgt dat u Carefriend helemaal kunt personaliseren. Het is namelijk mo-

gelijk om de gehele lay-out van Carefriend aan te passen naar uw eigen huisstijl. Zo wordt Carefriend écht uw eigen systeem en herkenbaar voor 

al uw medewerkers.

Wat worden andere functionaliteiten die
Carefriend gaat bevatten? 

Carefriend is de moderne opvolger van het oude Qurentis Online. 

Alle functio naliteiten uit Qurentis Online zijn overgenomen in Carefriend. 

De komende maanden worden er steeds meer functionaliteiten aan 

Carefriend toegevoegd: 

Slimme applicatie

Carefriend wordt op den duur een slimme applicatie die met u meedenkt. 

De applicatie onthoudt relevante informatie, bijvoorbeeld op basis van 

agenda afspraken, en toont aan de hand hiervan informatie op maat. Dit 

zorgt ervoor dat u een groot deel van het denkwerk aan Carefriend kunt 

overlaten.

Combineren mogelijk

Door Carefriend met onze declaratiesoftware Collabris te koppelen, kunt 

u gebruikmaken van het gehele pakket; van het registreren van de zorg 

tot het versturen en verwerken van de declaratie. Het wordt ook mogelijk 

om Carefriend te koppelen met Qarebase, zodat u direct vanuit Carefriend 

meldingen kunt doen in Qarebase. 

Welke functionaliteiten bevat Carefriend?

Meer weten?

de Zorg & ICT Beurs
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ONZE SERVICE: OUTCOME 
LEVERT EEN GROTE BIJDRAGE 
AAN ZORGRESULTATEN
Al ruim een halfjaar bieden wij een dienstverlening aan die het mogelijk maakt om metingen en vragenlijsten uit te 

zetten. Deze service noemen wij ‘Outcome’. Enerzijds handig omdat veel zorginstellingen verplicht zijn om indicatoren 

aan te leveren bij ketenpartners, zoals gemeenten en het CBS. Anderzijds maakt Outcome het mogelijk om vragenlijsten 

af te nemen die omgezet worden in waardevolle en direct bruikbare managementinformatie.

Waarom is Outcome een essentieel onderdeel 
van een complete zorgadministratie?

Outcome biedt de mogelijkheid om zowel gestandaardiseerde 

als geavanceerde vragenlijsten af te nemen en voor te leggen 

aan klanten, leveranciers, medewerkers of andere relaties. Door 

middel van Collabris of Carefriend neemt u bijvoorbeeld vragen-

lijsten bij cliënten af om de tevredenheid over of de kwaliteit van 

de geleverde zorg te meten. Het kwaliteitsniveau van de zorg 

wordt vergroot doordat zowel voor, tijdens als na de behande-

ling    inzichtelijk is hoe de cliënt in de behandeling staat. Daar-

naast sturen gemeenten en andere ketenpartners steeds meer 

op maatschappelijk resultaat, bijvoorbeeld door het voeren van 

kwaliteitsgesprekken. Outcome-indicatoren kunnen deze gesprek-

ken ondersteunen. Ook hebben gemeenten steeds vaker te maken 

met budgettekorten. Doordat Outcome-indicatoren de mate van 

doelgericht werken inzichtelijk maken, levert Outcome een grote 

bijdrage aan zorgresultaten.

Wat kan ik met Outcome?

Outcome is speciaal ontwikkeld voor de Jeugdwet en de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. Gecombineerd met data uit 

Carefriend of Collabris levert Outcome overzichtelijke tabellen voor 

ketenpartners of intern gebruik. Voorbeelden van mogelijke vragen-

lijsten zijn de landelijke basisset voor de Jw of de zelfredzaamheids-

matrix voor de Wmo. Maar ook licentiegebonden vragen lijsten -zoals 

de SDQ- kunnen ingebouwd worden in Outcome.

Hoe wordt data verzameld?

De data die als basis dient voor Outcome kan afkomstig zijn uit 

verschillende bronnen, bijvoorbeeld gegevens in Carefriend 

of Collabris  zoals geboortedata, geslacht, woonplaats of regio. 

Daarnaast worden gegevens beschikbaar door het afnemen 

van vragenlijsten of metingen en deze aan te vullen met de 

benodigde  data. 

Hoe werkt het Outcome proces?

Het Outcome proces begint met het afnemen van een vragenlijst. Dat kunnen 

ook maatwerk vragenlijsten zijn die in samenspraak met u zijn ontwikkeld. 

Vragen lijsten kunnen op basis van een cliënt of een traject worden 

afgenomen. Vervolgens leiden de afgenomen vragen lijsten tot statistieken

en tabellen over alle cliënten.

Functionaliteiten

De outcome van metingen wordt gevisualiseerd in overzichtelijke tabellen. 

Daarnaast is de outcome te exporteren naar bijvoorbeeld Excel waardoor u 

de meting ook in dit bestand kunt aanleveren bij uw ketenpartners. 

Business intelligence met de Outcome 

Doordat met behulp van Outcome veel gegevens worden verzameld 

en gebundeld, is Outcome uitermate geschikt voor het verzamelen van 

management informatie.  Met Outcome haalt u informatie op en toont u deze 

in overzichtelijke visualisaties. 

Toekomstige functionaliteiten

Outcome is al een volledige service. Toch worden er in de toekomst nog 

de nodige functionaliteiten aan toegevoegd. Momenteel is Outcome een 

dienst die u afneemt, waarbij de technische onderdelen in de applicaties 

Collabris en Carefriend ingebouwd zijn. Op termijn wordt Outcome een op 

zichzelf staande webapplicatie die het mogelijk maakt om alle vragenlijsten 

en metingen gemakkelijk online af te nemen en direct via e-mail te delen 

met cliënten. Daarnaast kunnen straks automatisch of handmatig reminders 

verstuurd worden en komt de mogelijkheid om op basis van vooraf ingevulde 

vragenlijsten diverse rapportages samen te stellen. Ook kan straks toegang 

tot Outcome verleend worden aan ketenpartners (CBS, gemeenten) voor 

inzage. Kortom; Outcome is op termijn nóg makkelijker in te zetten voor zowel 

grote als kleine zorgorganisaties. Outcome specialist

Yvonne is onze Outcome specialist die u graag 

meer vertelt over de mogelijkheden. Ze geeft u 

graag vrijblijvend een demo om Outcome verder 

toe te lichten. Neem contact op via: 040 201 00 40 

of info@qurentis.nl.

De kenmerken en 
functionaliteiten op een rij:

• Afnemen van standaard en maatwerk  
 vragenlijsten.

• Ook licentie gebonden vragenlijsten   
 kunnen ingebouwd worden.

• Combineren met bestaande data uit   
 Collabris en Carefriend.

• Al uw resultaten in een overzicht.

• Gemakkelijk exporteren naar Excel.

Via onze website www.qurentis.nl

houden wij u op de hoogte van de 

ontwikkelingen van onze Outcome.

Ingevulde/afgenomen vragenlijsten leiden tot 
enerzijds statistiek/geaggregeerde outcome en 

anderzijds tot meting van alle clienten.

Vragenlijst afnemen
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De workflow module

Processen verder geautomatiseerd en gepersonaliseerd

Iedere zorgorganisatie richt zorgprocessen op een eigen manier in. 

U wilt de processen binnen uw organisatie lean houden en uw ap-

plicatie moet hier een onderdeel van zijn. Daarnaast wilt u een sys-

teem dat zich aanpast aan uw specifieke zorgprocessen. Met onze 

nieuwe workflow module laat u het systeem taakgericht werken en 

worden vaste opdrachten uitgezet met de benodigde logica om 

administratieve taken te automatiseren.

Bijvoorbeeld: voor cliënten die binnenkomen vanuit een bepaalde 

regio moet altijd automatisch een traject worden aangemaakt. Of: 

wanneer een bepaald bedrag bereikt is, moet automatisch een 

declaratie worden verstuurd. Op die manier werkt Collabris nog 

verder geautomatiseerd en meer afgestemd op uw specifieke 

zorgproces. Wij verwachten de workflow module medio 2019 klaar 

te hebben. 

Bijdrage aan de liquiditeit van de organisatie

Onze workflow module kunt u zien als een zeer geavanceerde 

machine. De machine is opgebouwd uit verschillende onderdelen 

zoals; inkoopcontracten, de declaratiemodule, de facturatie-

module en slimme software die al deze technieken samenbrengt. 

U stelt de machine zelf in door aan te geven hoe u wilt dat deze 

zijn werk doet. De machine begint te draaien wanneer er geleverde 

zorg (ongestructureerde productie) wordt ingevoerd, in de vorm 

van eigen producten en/of registratie componenten. Het geheel 

geautomatiseerde proces begint, waarna de machine een declara-

tie, facturatie, of managementinformatie oplevert. Afhankelijk van 

de betreffende taken die u het systeem heeft gegeven.

Het koppelvlak

Het koppelen van productie uit uw eigen ECD in Collabris

Wanneer u gebruikmaakt van een eigen zorgregistratiesysteem 

kunt u het koppelvlak gebruiken om geregistreerde zorgproductie 

te declareren via onder andere het berichtenverkeer. Het kop-

pelvlak werkt heel eenvoudig; u biedt uw zorgproductie aan op 

basis van eigen codes. Uw productcodes kunt u zelf bepalen en ze 

hoeven niet gelijk te zijn met de declaratiecodes die voldoen aan 

uw inkoopafspraken en het berichtenverkeer. 

Foutloze en geautomatiseerde productie (minder administratieve 

last en kosten)

Alle geleverde zorg wordt automatisch vertaald naar ‘onderhan-

den werk’ en daarna omgezet in één of meerdere declaraties. De 

declaratie is foutloos en kan vervolgens via het berichtenverkeer 

verzonden worden naar ketenpartijen zoals gemeenten, zorgkan-

toren en zorgverzekeraars.

Verrijken van data 

Slimme technologie in het koppelvlak ziet zelf of het nodig is om 

geïmporteerde data verder te verrijken. Na mogelijke verrijking van 

de data wordt deze verwerkt in de declaratiemodule van Collabris, 

waardoor de gegevens in het systeem altijd kloppen. 

NIEUWE WEBSITES
VOOR QURENTIS SOFTWARE,
COLLABRIS, CAREFRIEND
EN QAREBASE

ONZE HUIDIGE WEBSITES KUNT U BEKIJKEN VIA:

•  www.qurentis.nl

•  www.collabris.nl

•  www.carefriend.nl

Klanten die al langer met Collabris & Carefriend werken kennen hem vast en zeker; de oude website van 

Qurentis. Deze heeft plaatsgemaakt voor een compleet nieuwe en moderne corporate website die past bij 

onze uitstraling, aangevuld met verschillende (ver)nieuw(d)e productwebsites.

De corporate website

De website van Qurentis is onze ‘corporate website’. Op 

deze website is alle informatie over het bedrijf Qurentis te 

lezen. Bijvoorbeeld wie wij zijn en waar we voor staan, of 

de branches waarvoor we werken, maar ook de carrière-

mogelijkheden bij Qurentis vind je op deze geheel ver-

nieuwde website. Daarnaast staan op de nieuwe corporate 

site links naar de verschillende productwebsites. 

De productwebsites

Naast de corporate website van Qurentis hebben we 

aparte productwebsites ontworpen om onze verschillende 

producten uit te lichten. Zo zijn de websites van Collabris 

en Qarebase volledig vernieuwd en is voor Carefriend 

een heel nieuwe website opgezet. Alle websites zijn in 

dezelfde Qurentis stijl opgemaakt, maar behouden ook 

hun eigen identiteit.

•  www.mijnjoep.nl

•  www.qarebase.nl

ONZE
NIEUWE
WORKFLOW
MODULE
EN HET
KOPPELVLAK
NÓG MEER PROCESSEN IN
COLLABRIS GEAUTOMATISEERD

Neem voor meer informatie over zowel onze workflow 

module  als ons koppelvlak contact op met onze 

commercieel adviseur via het telefoonnummer 

040 - 201 00 40 of stuur een e-mail naar info@qurentis.nl. 

2726



Eindredactie
Laura Medo & Letterlijk 
Langelaan tekstbureau
T  31 (0)6 - 394 449 96
E anke@letterlijklangelaan.nl 
W www.letterlijklangelaan.nl

Tekst
Laura Medo 
T +31 (0)40 201 00 40
E laura.medo@qurentis.nl
W www.qurentis.nl

Vormgeving
Bram&deVlam
T +31 40 - 737 02 55
E info@bramendevlam.nl
W www.bramendevlam.nl

Fotografie
Vermeer fotografie
T +31 (0)6 - 171 455 69
E	 igor@vermeerfotografie.nl
W	www.vermeerfotografie.nl

A Den Dries 7 • 5552 CL Valkenswaard E info@qurentis.nl

W www.qurentis.nlT +31 (0)40 201 00 40


