
Zorgprofessionals 
zitten niet

De rol van architectuur in een werkplek traject



Over de sprekers

Wilbert Litjens
Portefeuillehouder Applicaties

Elise Veltman – van Reekum
Zelfstandig Enterprise Architect in de Zorg



Over De Zorggroep

• Actief in Noord- en Midden-
Limburg

• 5000+ medewerkers

• 2500+ vrijwilligers

• 4 Sectoren: Wonen, Thuis, 
Expertise en Ondersteunende 
Diensten



Dan pas met 

persoonlijke 

gegevens 

inloggen op:

1 keer 

inloggen met

persoonlijke 

gegevens 

Van:

Groepsaccount 

inloggen

Citrix desktops

Traditionele office omgeving

Veel mappen en gedoe met rechten

Verouderd intranet

Applicaties

Naar:

Windows 10 en mobiele 

apparatuur

Portaal werkplek met Office 365

90% online office en 10% lokaal

Gepersonaliseerde

portaal werkplek

Aanleiding



Versie 1.0 introductie AFAS en SSO

portaal

Zo weinig mogelijk moeten inloggen.

Altijd alle applicaties bij elkaar.

Op alle soorten apparatuur logische en dezelfde ervaring.

Altijd toegang tot de ‘oude werkplek’.

enzovoort...



Versie 2.0 introductie Sociaal intranet

portaal

applicaties Sociaal intranet
- chat

- nieuws

- wie is wie

In aanvulling op versie 1.0:

● steeds meer applicaties niet extra inloggen (Single Sign On)

● Sociale intranet mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en te blijven

● Invoering webbased Office365 implementatie De Zorggroep breed



versie 3.0 de Zorggroep portaal werkplek
Informatie ontsluiten in plaats van applicaties

dossier

Enterprise Service Bus 

portaal

Rooster Financieël

Sociaal 

intranetinformatie
applicaties



Dit wil De Zorggroep bereiken met versie 2.0

(A)
tijd voor
de cliënt.

(B)
kwaliteit van zorg 

verbeteren.

(C)
Werkplezier 

verhogen

(D)
Daadkrachtige 

medewerkers en 
Zorggroep



Nieuwe functies binnen het portaal met 2.0
nr Functie

1 Digitaal adresboek met integratie naar communicatiemiddelen.

Mensen vinden en met hen in contact komen.

2 Vraagbaak en kennisuitwisseling.

Van elkaar leren door uitwisseling van vragen en kennis ("kennispleinen").

3 Nieuws en successen delen.

Zowel zenden met oog voor de doelgroep (personaliseren) als zelf makkelijk vinden.

4 Veilig, eenvoudig en snel digitaal communiceren.

Video vergaderen, chatten; direct contact maken zonder fysiek bij elkaar in de buurt te hoeven zijn.

5 Documenten en informatie delen in groepen.

Goede integratie met de mail, agenda, documenten opslag en software voor documenten bewerken.

6 Service en ondersteuning toegankelijk maken.

Zowel via self-service als via snel eenvoudig contact met de ondersteunende diensten.



PSA en ontwerpen sturen de ontwikkeling

• Voor elke stap een nieuwe 
versie van de PSA gemaakt.

• In de PSA's ontwerpen met 
richtinggevende plaatjes.

• Telkens in project stappen 
terug grijpen op PSA en 
ontwerp.



Klankbord groep als spiegel en ruggensteun

De klankbordgroep: 
• spiegel voor de projectgroep
• testers voor nieuwe ontwikkelingen en als
• toekomstig adviesorgaan voor doorontwikkelingen

De leden van de klankbordgroep zijn 
uitdrukkelijk niet eigenaar van informatie 
op het portaal maar juist de 
vertegenwoordiging van alle medewerkers 
die op zoek zijn naar antwoorden.



Werkstijlen als referentie kader

De technologie van digitale 
werkplekken moeten passend zijn 
voor medewerkers, op een locatie.

De combinaties van deze drie 
specifiek voor de Zorggroep worden 
beschreven in werkstijlen.



Demo



Nieuwe functies binnen het portaal met 2.0
nr Functie Gerealiseerd

1 Digitaal adresboek met integratie naar communicatiemiddelen.

Mensen vinden en met hen in contact komen.

Mensen wordt aangeraden om het profiel te vullen zodat ze kunnen 

worden gevonden.

2 Vraagbaak en kennisuitwisseling.

Van elkaar leren door uitwisseling van vragen en kennis 

("kennispleinen").

Gerealiseerd door content eigenaren, content coördinatoren en 

inhoudsdeskundigen per onderwerp.

3 Nieuws en successen delen.

Zowel zenden met oog voor de doelgroep (personaliseren) als 

zelf makkelijk vinden.

Delen binnen de groep en nieuwsberichten is eenvoudig. Het vinden van 

de juiste doelgroep voor iets nieuws nog niet.

4 Veilig, eenvoudig en snel digitaal communiceren.

Video vergaderen, chatten; direct contact maken zonder fysiek bij 

elkaar in de buurt te hoeven zijn.

Kan middels Teams, de integratie kan nog beter.

5 Documenten en informatie delen in groepen.

Goede integratie met de mail, agenda, documenten opslag en 

software voor documenten bewerken.

Hier zijn we mee begonnen. Nu is de focus verlegd naar het beheer op de 

groepen.

6 Service en ondersteuning toegankelijk maken.

Zowel via self-service als via snel eenvoudig contact met de 

ondersteunende diensten.

Content is aan te maken in de vorm van FAQ’s en zoeken is de norm.

Door diversiteit in Chat programmatuur is eenvoudig contact nog niet 

gerealiseerd



Einde

Bedankt voor uw aandacht


