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 Wie en wat is Woonzorggroep Samen
 Aanleiding voor project telefonie en zorgtechnologie
 Voorbereiding vernieuwing telefonie en zorgtechnologie
 Ontwikkelfase
 Realisatiefase
 Ontwikkelingen binnen de zorg
 Uitdagingen voor de toekomst

Programma



Woonzorggroep Samen

Ons werkgebied

Langdurige zorg Thuiszorg



Wat bieden wij?

Langdurige
zorg

Thuiszorg

Kleinschalig
Wonen

Revalidatie & 
Behandeling

Dag-
activiteiten

Hulp bij
huishouding

Maaltijd-
service



11 locaties intramuraal & 11 locaties extramuraal

Wat bieden wij?

Locaties in eigendom
Huurlocaties van wooncorporaties

650 bewoners
600 cliënten



Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen 
ander zijn wij lokaal verankerd.

Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze 
regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk 

professionele zorg wordt voorzien.

Missie



Organisatie

1800
medewerkers

800
vrijwilligers



Project telefonie 
en zorgtechnologie



 Elke locatie had eigen telefooncentrale van verschillende leveranciers
 Dect-telefoons voor de zorg  
 Vaste telefonie voor kantoorpersoneel
 Mobiele telefonie voor leidinggevenden

 Bemande receptie op elke intramurale locatie
 Papieren telefoonlijsten per locatie

 Elke intramurale locatie een eigen zorgalarmeringssysteem
 Standalone bewegingsmelders

Oorspronkelijke situatie



 Moderniseren techniek m.b.t. bereikbaarheid
 Eenduidig systeem binnen Samen
 Integreren vast en mobiel bellen
 Eén telefoonboek voor Samen; voor iedereen digitaal toegankelijk
 Uit-faseren fysieke recepties op locatie
 Gebruiksvriendelijk alarmeringssysteem
 Mogelijkheden tot uitbreiden zorgtechnologie/domotica

Behoefte bereikbaarheid binnen Samen



2017
- Start project onder verantwoording van Manager Facilitair
- Inventariseren wensen en mogelijkheden
- Externe expertise is noodzakelijk

 In kaart brengen huidige systemen
 D.m.v. interviews wensen en ideeën in kaart brengen

- Opstellen visie
- Vaststellen scope van het project
- Projectopdracht geformuleerd en projectaanpak vastgelegd

Start project



Visie

"Wij zijn altijd bereikbaar en 
als wij dat niet zijn bellen wij u 

terug"

Zorgtechnologie

"Onze cliënten en medewerkers
ervaren zorgtechnologie als

ondersteuning in hun dagelijkse
bezigheden"

Telefonie



2018
 Opstellen Plan van Eisen
 Aanbestedingstraject

• Gestart met 7 leveranciers
• Op basis van uitvraag hebben 3 partijen zich teruggetrokken
• Informatie uitwisseling op basis van PvE
• Presentaties
• Referentiebezoeken
• Keuze

Ontwikkelfase



 Voldoen aan vastgestelde PvE
 Scope: Telefonie: mobiel tenzij…..

Zorgtechnologie:  zorgalarmering, slimme sensoren, leefcirkels
 Integrale aanpak vernieuwing telefonie en zorgtechnologie
 Gebruiksvriendelijkheid systemen
 Bekend met ouderenzorg
 Bereidheid samen te werken met andere externe partijen
 “Klik” tussen leverancier en Samen
 In toekomst mogelijkheid tot uitbreiding functionaliteiten

Keuzecriteria



Definitieve keuze



Interactief ontbijt

Kick off – januari 2019

Gaaf 
project 

Telefonie!

Ja! En hoe maken 
we dit succesvol?

Ik heb 
een 

idee!

Wat dan?

Ik doe mee!



Werkgroep
(uitvoerend binnen de kaders)

Projectgroep
(projectvoortgang, go/no go 

beslissingen binnen de kaders)

Stuurgroep
(projectvoortgang, go/no go 

beslissingen buiten de kaders, 
financiële voortgang)

Manager Facilitair(Opdrachtgever)
Clustermanager 

Adviseur financiën
Projectleider organisatie
Projectleider Techniek

Projectleider Organisatie
(Projectleider Techniek

Teamleider  Zorg
Adviseur ICT

Adviseur P&O
Coördinator contractering & beheer

Adviseur Communicatie
Adviseur Kwaliteit

Technisch Medewerkers Kwaliteit Communicati
e

SCC

Technisch

Functioneel

Contracten

Opleiding

Reorganisatie

Projectstructuur 

BellHayes 
advies

TL 
zorglocatie 
(Zorg/WSD)

Intern

Extern

ZorgProces

Versie 29-11-18

Engineer 
Curatec

WerkProces

Training

SCC 
Organisatie



 Voice over Wifi of via 4G/5G

 Keuze telefoontoestel Android of IOS

 Planning realisatie
- Eerst volledig telefonie en vervolgens fasegewijs zorgtechnologie

of
- Per locatie integrale implementatie van telefonie en zorgtechnologie

Kritische keuzes



Eerste fase
 Telefonie voor heel Samen; fasegewijs implementeren
 Ontmantelen van recepties op locatie
 Oprichten Samen Contact Centrum (SCC)

Tweede fase
 Implementeren zorgtechnologie per locatie

Implementatie



Planning totale project



Implementatie telefonie

Nummerplan Technisch
ontwerp

Functioneel
ontwerp

Inrichten
telefoons Trainingen

Communica-
tie

Indoordek-
king 4G

Planning Livegang



1. Te ambitieuze planning implementatie project
2. Beschikbaarheid 4G met name in de locaties
3. Monopolistische opstelling van provider
4. Behoud van bestaande smartphones in relatie tot nieuwe telefonieplatform
5. Adoptie nieuwe telefonieomgeving door alle medewerkers
6. Beheer telefonie beleggen bij vernieuwede ICT-afdeling
7. Weerstand medewerkers overwinnen

Dilemma’s



1. Volledige implementatie van nieuwe telefonie-omgeving
2. Gebruiksgemak digitale telefonie
3. Goede samenwerking in het hele project 
4. Veel afstemming tussen betrokken partijen
5. Project durven bijstellen bij tegenslagen
6. Beheer telefonie is geïntegreerd in ICT-afdeling
7. Binnen begroting gebleven

Succesfactoren



 Technisch ontwerp
 Functioneel ontwerp
 Locaties voorzien van nieuwe bekabeling
 Medewerkers trainen
 Zorgtechnologie implementeren en direct livegang
 Afhankelijke installaties overzetten op nieuwe technologieomgeving

Implementatie zorgtechnologie



Realisatie

Telefonie : juni 2021
Zorgtechnologie : september 2022



Toenemende zorgvraag

Toenemende personeelsschaarste
Meer zorg verlenen met minder medewerkers

Ontwikkelingen binnen ouderenzorg

Scheiden wonen en zorg
Preventie
Zelfredzaamheid

Andere vormen van technologie



Uitdagingen toekomst

 Zorgtechnologie in relatie tot gespikkeld wonen

 Kwetsbaarheid 4G/5G-dekking i.r.t. kwaliteit van zorg

 Adoptie door medewerkers bij verwachte grote 
personeelswisselingen

 Zorg wordt steeds meer afhankelijk van technologische 
mogelijkheden

 Leveringsproblemen hardware
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