
Carante Groep is een samenwerkingsverband van tien zelfstandige zorg-

aanbieders. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid 

over Nederland. Carante Groep biedt met 18.000 medewerkers zorg, 

begeleiding en ondersteuning op maat aan 20.000 cliënten. Carante 

Groep is actief in de zorg en dienstverlening aan mensen met een 

lichamelijke en/ of verstandelijke beperking, de psychiatrie, ouderenzorg, 

welzijn en jeugdhulpverlening.

Eind 2006 is ASVZ ZuidWest, één van de organisaties binnen Carante 

Groep, gestart met de eerste stappen op het gebied van Business Process 

Management (BPM). Omdat Carante Groep in een eerder stadium haar 

processen vanwege een certificering al had beschreven met de process 

management software van Perceptive Software, was de stap naar 

Perceptive’s BPMone snel gemaakt. De inzet van BPMone bij Carante 

Groep moet leiden tot meer handen aan het bed en de garantie van een 

optimale dienstverlening. Het leveren van kwaliteit wordt immers steeds 

belangrijker.

Wettelijke eisen informatiebeveiliging

In de gezondheidszorg worden de eisen en regelgeving voor informatie-

beveiliging steeds strenger. Denk aan de norm of de regelgeving van 

NEN 7510. Voorheen kon in het geval van ASVZ ZuidWest worden 

volstaan met de registratie van patiëntgegevens per woongroep. Straks 

moet de informatie worden vastgelegd op werknemersniveau. Wie welke 

informatie mag beheren en/of goedkeuren is afhankelijk van de functie 

van die persoon. Voorheen was er per woongroep, één gebruikersaccount 

waar iedereen mee werkte. Straks heeft elke medewerker een eigen 

account. “Met name vanwege NEN 7510 kunnen we geen groepsaccount 

meer gebruiken”, zegt Edward Hubbers, Workflow-ontwikkelaar bij 

Carante Groep. “We moeten exact weten welke persoon, welke mutatie 

heeft gemaakt. Dat betekent dat ons beheer met een factor x zal toenemen, 

omdat we alle medewerkers moeten voorzien van een gebruikersaccount”. 

Van papier naar digitaal

Voor de betrokkenen in de organisatie was deze nieuwe werkwijze een 

grote verandering. Papieren formulieren werden, terwijl de cliënt zat te 

eten, aan de keukentafel ingevuld. Nu zijn de begeleiders steeds meer 

afhankelijk van een pc die in een apart kantoor staat waardoor ze niet bij 

hun cliënten kunnen zijn. “In het begin was er dan ook een behoorlijke 

aversie tegen de nieuwe manier van werken. De angst was namelijk dat 

het allemaal ten koste van de aandacht voor de cliënt zou gaan. Voor het 

creëren van de nodige draagvlak is er veel tijd besteed aan de mensen 

die met de systemen moeten gaan werken. Samen moeten we tot een 

efficiëntere en kwalitatief betere organisatie van de zorg zien te komen”.  
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Kostenbesparing door business 
process management

De eerste resultaten van BPMone zijn positief 

onthaald binnen Carante Groep. Uit TNO-

onderzoek blijkt de invoer van het geautomatiseer-

de ‘Registratieproces van Incidenten’ bij ASVZ 

ZuidWest, goed te zijn voor een kostenbesparing 

van € 44.000,- per jaar. Verder blijkt dat de 

bespaarde tijd voornamelijk ten gunste komt aan 

preventiemedewerkers en teamleiders. Het 

geautomatiseerd registreren van incidenten wordt 

de komende periode uitgerold over de andere 

organisaties binnen Carante Groep. Tevens wordt 

er gewerkt aan de optimalisatie van processen 

rondom personeelsmanagement. Het vinden én 

houden van goede mensen is van groot belang 

voor de toekomst. Er zal daarom een uitbreiding 

plaatsvinden in het aantal toepassingen van 

BPMone en het aantal organisaties dat ermee 

werkt. Met als uiteindelijk doel om meer handen 

aan het bed te krijgen met een constante kwaliteit 

aan dienstverlening!
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Feiten & Cijfers

 ~ Wie: Carante Groep

 ~ Waar: Nederland

 ~ Aantal medewerkers: 18.000

 ~ Aantal  cliënten: 20.000

 ~ Opdracht: Implementatie BPMone

Uitdagingen
 �   Creëren draagvlak

 � Onveranderd goede zorgaandacht bieden

 � Daadwerkelijk realiseren foutreductie

Resultaat

 � Incident Registratie Systeem ontwikkeld

 � BPMone geïmplementeerd

 � Realisatie kostenbesparing € 44.000,- op   

jaarbasis

www.percept ivesoftware.nl

Uniformiteit in gegevensmanagement

In 2006 werd de eerste stap voor de invoering van 

Business Process Management genomen toen er 

voor identity management (IDM) werd gekozen. 

Een methodiek die zorgt dat informatie uit 

verschillende systemen wordt gekoppeld en op 

uniforme wijze wordt opgeslagen. De volgende 

stap is het koppelen van workflow en processen; 

bijvoorbeeld per type functionaris. Gestart werd 

met het registratieproces van incidenten. 

Behandelfouten, (bijna)ongevallen, medicijnfouten, 

ongewenst gedrag en agressie. Bij ASVZ ZuidWest 

gaat het om bijna achtduizend formulieren per 

jaar. Hierbij gaat het in de helft van de gevallen om 

meldingen waar medewerkers bij betrokken zijn 

terwijl het  in de andere helft meldingen van/bij 

cliënten betreft. De automatiseringsafdeling van 

Carante Groep heeft de invoering van dit traject 

begeleid. 

Het intranet centraal

De formulieren zijn beschikbaar via het intranet 

van de organisatie. De applicatie kent vele 

voordelen ten opzichte van het papieren formulier. 

Het is nu niet meer nodig dat preventiemedewerkers 

informatie uit het formulier overtypen in een eigen 

Excel systeem. Bovendien maakt de applicatie de 

informatie zichtbaar voor alle betrokkenen. Een 

manager kan nu zien hoe ze ervoor staat wat voor 

betreft incidenten en de opvolging daarvan. 

Hubbers: “Daarnaast wordt het voor IT-beheer 

een stuk gemakkelijker. Mensen kunnen zonder 

tussenkomst van personen aanvragen doen. Het 

verkrijgen van autorisaties om toegang tot 

bepaalde applicaties te krijgen, is hier een goed 

voorbeeld van. Dit proces kan nu met BPMone 

automatisch worden afgehandeld”. De voordelen 

zijn evident. Naast het gebruikersgemak en 

foutreductie zorgt het ook voor een forse tijdwinst. 

“Ondanks de aanzienlijke toename van het aantal 

gebruikers bij organisaties, hoeven we onze 

afdeling ICT niet uit te breiden”.
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