
KLANTREFERENTIESOFTWAREONTWIKKELING

GESTANDAARDISEERD INTERNETPLATFORM VOOR HET ONTWIKKELEN EN BEHEREN VAN WEBSITES

INFO SUPPORTS ONTWIKKELSTRAAT 
ENDEAVOUR FUNDAMENT VOOR
INTERNETFABRIEK COÖPERATIE VGZ

Met ruim 4 miljoen verzekerden en een omzet van meer dan 10 miljard euro is Coöperatie VGZ een 
van de grootste spelers op de zorgmarkt. Coöperatie VGZ brengt onder verschillende labels en 
collectiviteiten zorgverzekeringsproducten op de markt. Om de internetactiviteiten beheersbaar 
te houden wilde Coöperatie VGZ een gestandaardiseerd internetplatform, ondersteund door één 
backoffice. Info Support speelt met zijn ontwikkelstraat Endeavour een centrale rol.

Bert Veurink, manager afdeling Projecten en Ontwikkeling bij Coöperatie VGZ

Bert Veurink is als manager van de afdeling Projecten 
en Ontwikkeling van Coöperatie VGZ verantwoordelijk 
voor de ICT-verandering binnen de organisatie. “Een 
omvangrijk werkveld, waarbinnen we met ruim 100 
eigen mensen en inzet van verschillende leveranciers 
werken. Daar waar het kan werken we zoveel mogelijk 
fabrieksmatig. Standaardisatie is hierin belangrijk.”

Verschillende websites voor de labels: 
één geïntegreerde backoffi ce
De internetfabriek is het ‘solution centre’ voor alle inter-
netprojecten. Hier worden alle websites voor alle labels 
gebouwd en onderhouden. Naast de commerciële sites 
betreft het ook de ‘mijn’-omgevingen waar klanten hun 
gegevens kunnen raadplegen en wijzigen. “We willen 
de rol van onze klanten niet beperken tot het inleveren 
van bonnetjes,” vertelt Bert. “We willen ze de tools 
geven waarmee ze zelf zoveel mogelijk de regie over 

hun gezondheid kunnen voeren. We zullen ook steeds 
meer apps en mobiele applicaties in onze architectuur 
inbedden.”

“Een goede integratie met de backoffi ce is onontbeerlijk,” 
vervolgt Bert. Om de complexiteit van de koppelingen 
van de vele websites en de backoffi ce beter te kunnen 
beheersen besloot Coöperatie VGZ “de voorkant (de 
websites) zoveel mogelijk te standaardiseren en de 
backoffi ce op een eenduidige manier te ontsluiten.”

Beheersbaar houden betekent ook kwaliteit leveren als 
• een snelle time to market nodig is; 
• cliënten middels self service nieuwe internetmoge-

lijkheden wensen.
Kortom: VGZ wil haar klanten de beste internetservices 
leveren.
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Endeavour en Microsoft SharePoint als basis
Een generiek internetplatform, op basis van Microsoft 
SharePoint 2010, zou het tevens mogelijk maken 
opdrachten aan wisselende leveranciers te verstrekken. 
Bert hierover: “Daar waar het kan willen we zaken 
zoveel mogelijk kunnen hergebruiken over de verschil-
lende labels heen. Om dit mogelijk te maken is ook een 
gemeenschappelijke ontwikkelstraat noodzakelijk.”

Voor de implementatie van het platform viel de keuze op 
Info Support. “Ik ken ze al een aantal jaar,” vertelt Bert. 
“Zij hebben het IT-werk goed in de vingers. Ze hebben 
in de afgelopen jaren verschillende systemen voor ons 
ontwikkeld, zoals op het gebied van de AWBZ-zorgregis-
tratie.” Onder andere hierdoor was Bert bekend met Info 
Supports ontwikkelstraat Endeavour, die “we nu onder de 
internetfabriek geschoven hebben.”

Het probleem dat Endeavour wat betreft SharePoint niet 
erg was uitontwikkeld, werd direct in een nieuwe release 
opgelost. Het levert nu ook richtlijnen bij het ontwik-
kelen van ‘content driven websites’. “Een dergelijke snelle 
aanpassing, min of meer speciaal voor ons, zie ik bij grote 
bedrijven niet zo snel gebeuren,” zegt Bert.

Een robuust bedrijf met een duidelijke visie
“De planmatige aanpak en de hoge kwaliteit van de 
mensen” maken dat Bert erg tevreden is over Info 

Support. “Een robuust bedrijf, met zijn meer dan 25 jaar 
ervaring en een duidelijke visie. Ze denken écht mee en 
combineren dat met hun uitgebreide kennis van het 
zorgveld – die ze ook bij andere organisaties hebben 
opgedaan.”

Voor de inrichting van websites maakt de Coöperatie 
VGZ gebruik van, in de woorden van Bert, ‘creatieve 
leveranciers’. “Die krijgen voorgedefi nieerde pakketjes en 
moeten binnen de kaders van ons platform leveren. Door 
deze opzet zitten we niet in een vendor lock-in en bieden 
Info Support en Endeavour maximale toegevoegde 
waarde.”

Het beheer van het platform verzorgt Coöperatie VGZ 
samen met Info Support. Info Support houdt zich bezig 
met optimalisatie (“bijvoorbeeld het integreren van 
de kleinere labels op het platform”) en het doorvoeren 
van verbeterpunten. “Om Endeavour te leren maken we 
gebruik van door Info Support verzorgde boot camps. 
Dat die ook toegankelijk zijn voor andere leveranciers, 
verhoogt voor ons de toegevoegde waarde.”

Door zijn omvang kan Info Support de continuïteit van 
de dienstverlening garanderen, “die wordt gekenmerkt 
door hun planmatige aanpak en constant hoge kwaliteit 
van hun mensen – en daardoor van het werk,” rondt Bert 
het gesprek af. 


