
Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt zorg-, woon- en welzijnsdiensten vanuit 
twaalf woonzorgcentra en bij cliënten thuis. Deze brede zorgdienst vraagt om 
een effectieve en efficiënte werkwijze. Daarom hecht de Zorggroep aan 
transparante communicatie, goedlopende werkprocessen en het op maat 
inzetten van medewerkers. 

Om dit te realiseren is het essentieel dat teamleden altijd toegang hebben tot de 
digitale informatie die ze nodig hebben. Tegelijkertijd is het belangrijk dat 
gegevens en data die onbevoegden niet onder ogen mogen komen, afgeschermd 
blijven. Deze tweedeling: toegang tot én afscherming van informatie, is mogelijk 
dankzij de Identity en Access Management oplossing van RealOpen IT.

ZNWV vindt balans tussen toegang 
en afscherming van informatie

OPLOSSINGEN DIE 
ERVOOR ZORGEN 
DAT IEDEREEN 
ALTIJD EN OVERAL 
ZORGELOOS KAN 
WERKEN
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Het zorgteam van ZNWV wordt 
ondersteund door de financiële-, 
administratieve- en 
managementafdeling. Samen 
werken de 1500 teamleden aan 
één doel: specialist te zijn in 
ouderenzorg. Met én voor elkaar.

>> Toegang tot de juiste 
informatie
Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt 
elke dag zorg aan ouderen, zieken en 
revaliderende cliënten die hulp op 
maat nodig hebben, vertelt Gerjan 
Stam, hoofd ICT bij ZNWV: “De 
zorggroep verzorgt duizenden mensen 
per jaar. Elke cliënt is uniek en vereist 
op maat gemaakte ondersteuning. 
Daarom moet ons zorgteam 24 uur per 
dag toegang hebben tot de juiste en 
actuele digitale informatie. 

Met behulp van de Identity & Access 
Management (IDM en AM)-oplossing 
van RealOpen IT zorgen we ervoor dat 
we automatisch kunnen bepalen wie 
er kan én mag werken met bepaalde 
dossiers of bedrijfsgegevens. We 
stellen ook vast welke apparaten 
toegang hebben tot de bedrijfs- of 
zorgapplicaties. Dit creëert een veilige 
werkomgeving waarbij onze 
teamleden hun functie goed kunnen 
uitvoeren.”

>> Uitbesteden bespaart tijd en 
levert kwaliteit
“Tot eind 2015 draaiden alle 
bedrijfssystemen lokaal. Het 
onderhouden van alle zorgapplicaties 
en het beheer van de servers nam 
echter veel tijd in beslag. Daarom 
besloten we over te stappen op 
webgebaseerde Software-as-a-Service 
(SaaS)-oplossingen zodat we ons niet 
meer bezig hoefden te houden met 
beheer en onderhoud. 

We kozen ervoor de IT-omgeving uit te 
besteden aan SaaS-specialist Multrix. 

Deze ICT-dienstverlener heeft de juiste 
kennis in huis en aantoonbare ervaring 
in de zorg.”
In november 2015 bracht de zorggroep 
haar zorgapplicaties, bedrijfsdata en 
werkplekken onder bij Multrix. De 
bedrijfskritische applicaties draaiden 
vanaf dat moment veilig bij Multrix en 
waren door alle zorgverleners vanaf 
elke benodigde locatie te benaderen. 

Bij het uitbesteden van onderhoud en 
beheer van de systemen werd vooraf 
één voorwaarde gemaakt: ook voor de 
SaaS-omgeving moest blijvend gebruik 
worden gemaakt van een IDM en 
AM-oplossing, om zo veilige inlog en 
toegang tot de zorginformatie te 
garanderen

Stam: “De zorggroep gebruikte al jaren 
naar volle tevredenheid de IDM en AM 
oplossing van RealOpen IT. Deze 
modulair opgebouwde IAM oplossing is 
ook geschikt voor SaaS-systemen en 
kon ondergebracht worden bij Multrix, 
dus dat kwam goed uit. Never change 
a winning team, nietwaar? Vandaar 
dat werd besloten ook in de nieuwe 
situatie verder te gaan met RealOpen 
IT en de migratie naar IDM en 
AM-modulair uit te voeren.”

IDM en AM modulair zijn 
webgebaseerde diensten van 

RealOpen IT en passen daarom 
naadloos in een SaaS-omgeving. IDM 
modulair koppelt alle informatie van 
de werknemers binnen de zorggroep 
aan elkaar. De ontsluiting, de 
koppeling en het centrale beheer van 
de informatie vindt vervolgens 
gecontroleerd en automatisch plaats. 

AM modulair zorgt ervoor dat de juiste 
medewerkers toegang krijgen tot de 
bedrijfs- en zorgapplicaties met de 
gewenste apparaten en vanaf elke 
toegestane locatie.

 

Stichting Zorggroep 
Noordwest-Veluwe  levert zorg 
op maat aan ouderen en 
chronisch zieken die dat wensen 
en nodig hebben. 
ZNWV verleent ook hulp aan 
jongere cliënten, bijvoorbeeld 
revalidatiezorg en thuishulp. De 
Zorggroep staat voor warme, 
betrokken zorg, een zinvolle 
dagbesteding en goede 
huisvesting.

“EEN GOED 
FUNCTIONEREND ÉN 

VEILIG TOEGANKELIJK 
ICT-SYSTEEM IS 

DAARBIJ 
ONMISBAAR..”Gerjan Stam

Hoofd ICT, 
Zorggroep NoordWest Veluwe



>> Elektronisch cliëntendossier
Om goed bij te houden welke zorg een 
cliënt heeft ontvangen en wat de 
afspraken en ontwikkelingen zijn, 
gebruikt ZNWV elektronische 
cliëntendossiers (ECD). Deze bevatten 
bijvoorbeeld informatie over de 
zorg(leef)plannen, uitslagen van 
controles, relevante rapportages en 
het gebruik van medicatie. 

Om goede zorg te bieden is het van 
groot belang dat zorgspecialisten en 
ondersteunend personeel op het juiste 
moment bij de juiste dossiers kunnen. 

Tegelijkertijd mogen onbevoegden 
géén toegang krijgen tot de 
privacygevoelige informatie.

>> Voordelen van IDM en AM 
Modulair 
Hoewel de zorggroep ongeveer 1500 
werknemers in dienst heeft, hebben 
collega’s volgens Stam altijd op een 
veilige wijze de juiste toegang tot de 
juiste systemen en mappen. Het 
bronbestand voor de identiteiten van 
de medewerkers is Unit4Cura. Dit is 
een geïntegreerd informatiesysteem 
specifiek voor de zorg. 

De afdeling Human Resources (HR) 
meldt alle medewerkers aan door hun 
gegevens toe te voegen in dit systeem. 
Op basis van hun functie krijgen ze een 
‘identiteit’, en deze is gekoppeld aan 
de ‘rol’ die zij spelen binnen de 
organisatie. 

Voor deze functies en rollen gelden 
toegangsrechten voor bepaalde 
systemen. Stam heeft samen met zijn 
team deze matrix opgezet voor deze 
toegangsrechten. Vervolgens zorgde 
RealOpen IT ervoor dat deze in het 
systeem werden verwerkt. 

“Het belangrijkste voordeel is dat een 
nieuwe werknemer automatisch 
toegang krijgt tot de juiste 
applicaties,” weet Stam. “Hierdoor kan 
men direct aan de slag zonder te 
hoeven wachten op mijn collega’s. Dit 
geldt ook voor werknemers die er een 

rol bijkrijgen of van functie 
veranderen. Ook uit 
beveiligingsoogpunt werkt het 
systeem optimaal. Medewerkers die 
afscheid nemen van ZNWV hebben per 
direct geen toegangsrechten meer.”

Het beheerdersportaal van RealOpen 
IT’s IDM-oplossing is voor Stam een 
prettige verrassing. “Het oude portaal 
voor het beheer van de identiteiten 
was een beetje ‘techy’, het nieuwe 
portaal is overzichtelijker, logischer 
ingedeeld en dus gebruiksvriende- 
lijker. Een groot voordeel is ook dat we 
zelf aanpassingen kunnen maken. 

Een werknemer krijgt een rol op basis 
van functieomschrijving, maar de 
beheerder kan extra mogelijkheden 
toevoegen. Daarvoor hoeven we niet 
de volledige matrix aan te passen. 
Indien we bijvoorbeeld een map 
aanmaken, dan kunnen we eenvoudig 
aanvinken welke medewerkers 
toegang mogen hebben.”

>>Rust en duidelijkheid
De ICT-afdeling van de Zorggroep kan 
zich nu volledig richten op 
werkplekbeheer en eerstelijns 
helpdesk. Collega’s die een probleem 
hebben met hun desktop, printer of 
een gebruikersvraag hebben over een 
van de applicaties kunnen bij het team 
van Stam terecht. 

Er is meer rust en duidelijkheid op de 
ICT-afdeling, en mede hierdoor is de 
kwaliteit van dienstverlening 
toegenomen.

“Bijna al onze applicaties zitten 
achter één inlogportaal,” legt 
Stam uit. “Met de Single Sign 
On-oplossing van RealOpen IT 
krijgen werknemers beveiligde 
toegang tot vertrouwelijke 
cliënteninformatie en andere 
aangeboden diensten. 

We bepalen wie bij welke 
gegevens mogen komen, en wie 
niet. Er is geen gedeeld 
afdelingswachtwoord voor 
dossiers, elke persoon krijgt 
alleen toegang met zijn eigen 
inloggegevens. Zo wordt 
voorkomen dat privacygevoelige 
informatie toegankelijk wordt 
voor ongenode gasten.”

RealOpen IT Modulair Identity  Management

“HET OUDE PORTAAL  
WAS EEN BEETJE ‘TECHY’, 
HET NIEUWE PORTAAL IS 

OVERZICHTELIJKER, 
LOGISCHER INGEDEELD 

EN DUS GEBRUIKS- 
VRIENDELIJKER.”

 “ELKE CLIËNT IS UNIEK 
EN DAAROM MOET ONS 
ZORGTEAM 24 UUR PER 
DAG TOEGANG HEBBEN 
TOT DE JUISTE, BIJGE- 
WERKTE DIGITALE 
INFORMATIE.”

015 - 256 89 69 
facebook.com/realopenit

info@realopenit.nl
www.realopenit.nl
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>> Audits en overzicht
Zorginstellingen hebben naast het 
leveren van goede zorg een 
bijkomende, belangrijke taak: het 
borgen van informatiebeveiliging. De 
norm voor informatiebeveiliging in de 
zorg (de zogenoemde NEN 7510) is 
duidelijk; de directie is niet alleen op 
papier verantwoordelijk, maar moet 
ook het beleid actief monitoren, 
aanscherpen en goedkeuren. 
Stichting Zorgroep Noordwest-Veluwe 
onderschrijft dit streven en werkt 
nauw samen met de ICT-afdeling om 
de informatiebeveiliging op 

verschillende niveaus goed in te 
regelen. De IDM en AM-oplossing van 
RealOpen IT neemt een gedeelte van 
de benodigde beveiliging voor zijn 
rekening.

Eens per jaar krijgt de Zorggroep een 
IT-audit van de accountantsgroep BDO. 
Tijdens de IT-audit wordt beoordeeld 
of de integriteit en vertrouwelijkheid 
van de gegevens in de beschikbaarheid 
van de IT-systemen voldoende zijn 
gewaarborgd. Stam: “Het is goed dat 
een externe partij kritisch meekijkt 
naar de gang van zaken, helemaal 
omdat het gaat om zulke 
belangwekkende processen. 

Tijdens een audit is het handig om snel 
een overzichtelijke rapportage te 
hebben die inzicht geeft in wie er 
exact toegang heeft tot welke 
applicaties. Samen met RealOpen IT 
wordt hieraan gewerkt, volgend jaar 
hopen we zo’n rapport met één druk 
op de knop op te leveren.”

>>Veilig afronden
“De afgelopen jaren hebben we 
ervaren dat RealOpen IT een 
betrouwbare partij is om mee samen 
te werken. Het is een platte 

organisatie die duidelijk is in wat ze 
kunnen en altijd snel antwoord geven. 
Ze staan open voor suggesties over 
specifieke zorg- gerelateerde 
probleemstukken, wat dat betreft zijn 
we ook sparringpartners. 

Het streven is dat volgend jaar álle 
applicaties achter het inlogportaal 
zitten, dat is natuurlijk het meest 
veilig. Het is een fijn gevoel dat dan 
alle applicaties op één plek beheerd 
worden en toegankelijk zijn via één 
portaal. Ook deze laatste stappen doen 
we graag met RealOpen IT.

>> Waarom  RealOpen IT?
RealOpen IT levert sinds 2005 
IT-oplossingen en IT-ondersteuning 
aan een brede klantenkring en is 
gespecialiseerd in oplossingen waarbij 
de identiteit van gebruikers centraal 
staat. Een belangrijke specialisatie is 
die in Identity en Access Management 
(IAM) oplossingen.

Centraal hierbij staat de visie dat deze 
IAM oplossingen standaard elementen 
moeten bevatten, modulair uitbrei-
dbaar en toekomstbestendig moeten 
zijn. Binnen de klantenkring van 

RealOpen IT speelt de overgang van 
beheer naar regie, van bezit naar 
gebruik en betalen naar gebruik een 
steeds grotere rol, dit is de reden 
waarom RealOpen IT Identity & Access 
management „As-A-Service” aanbiedt. 
Dit bestaat uit twee, onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, onderdelen. Dit 
zijn het product Identity manager en 
de dienstverlening RSD totaal.

Deze 'IDM en AM Modulair' oplossingen 
worden ontwikkeld door RealOpen IT 
en geïmplementeerd bij middelgrote 
en grote organisaties binnen, met 
name, het onderwijs, de zorg en lokale 
overheden. Met ruim 20 zeer ervaren 
consultants onderscheidt RealOpen IT 
zich van andere IT-dienstverleners 
door de duidelijke keuze om jaren-
lange ervaring en diepgaande kennis 
te delen in de vorm van standaard 
modules gebaseerd op best practices.
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Kijk op www.realopenit.nl voor 
meer informatie, we helpen u graag!

“TIJDENS EEN AUDIT IS 
HET HANDIG OM SNEL 
INZICHT TE HEBBEN IN 

WIE ER EXACT TOEGANG 
HEEFT TOT WELKE 

APPLICATIES.”

“HET IS NU VEEL 
DUIDELIJKER WAT HET 
SYSTEEM DOET EN WE 
HEBBEN DAAR ZELF 
INVLOED EN GRIP OP..”


