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Themanummer Integratie

KETENINTEGRATIE

Volgens de online encyclopedie Encyclo.nl is ketenintegratie: 
Samenwerking binnen en tussen de opeenvolgende schakels binnen een organisatie- of bedrijfskolom, van leveranciers tot aan 
de klant. Alle organisaties en afdelingen in de keten die achtereenvolgens een rol spelen in het productie- of dienstverlenings-
proces werken zo met elkaar samen.  

Info Support heeft een duidelijke visie op ketenintegratie. Voordat we die uitschrijven in een droge defi nitie, zullen we die 
visie echter eerst projecteren op de praktijk middels een voorbeeld. Een voorbeeld uit de zorgmarkt, waarin Info Support zich 
zeer actief samen met opdrachtgevers en branchebelangenorganisaties begeeft. 

Het thema van deze derde Info Support nieuwsbrief is integratie. Het zal niemand verbazen dat we het niet over de 
politieke invulling van het woord willen hebben. Wat misschien wel verrast, is dat we het niet alleen over technische 
applicatie-integratie willen hebben, maar met name ook over ketenintegratie. Voor sommigen wellicht bekend, maar voor 
anderen nog steeds een goed bewaard geheim dat Info Support zich ook op een niveau hoger in integratie verdiept, namelijk 
integratie tussen verschillende ketens in een bedrijfskolom. Niet zonder reden. Want diverse factoren vereisen ‘bedrijfsmuren 
overschrijdende software’. Uiteraard komt ook de techniek in deze uitgave aan bod, dat is tenslotte de stevige basis waarmee 
Info Support zijn sporen heeft verdiend. Maar eerst nemen we u graag mee voor een blik op het grotere plaatje. 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) is voor velen welbekend. Dankzij 
deze wet hebben alle Nederlanders automa-
tisch een verzekering voor het geval zij door 
ziekte of een handicap afhankelijk worden 
van langdurige zorg.

Die zorg kan thuis of in een zorginstelling worden geboden. Onderdeel van deze 
wet is de levering van hulpmiddelen, zoals een rolstoel.  

Een fi ctieve patiënt als voorbeeld: mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen heeft haar 
heup gebroken en revalideert in een verzorgingshuis. Zij is door haar ongeluk zeer 
slecht ter been en aan haar bed gekluisterd.

De zorginstelling, het verzorgingshuis, stuurt daarom een aanvraag voor een 
rolstoel naar het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, die hier goedkeuring voor 
verleent. De rolstoel wordt besteld bij de fabrikant, die de rolstoel na enige tijd 
levert aan het verzorgingshuis. Mevrouw Jansen kan haar geluk niet op. Zij bridget 
nu elke middag gezellig met haar nieuwe vriendinnen in de recreatieruimte van 
het verzorgingshuis. 



 

Dit voorbeeld klinkt heel simpel. Er dienen echter heel wat systemen te worden geraadpleegd alvorens 
een dergelijk hulpmiddel daadwerkelijk op het juiste tijdstip op de juiste plek belandt. Er wordt een 
controle op Verzekeringsrecht uitgevoerd om na te gaan of mevrouw Jansen wel verzekerd is. Er moet 
een machtiging door de verzekeraar worden uitgegeven. Er wordt gecontroleerd door de leverancier of de 
zorgverzekeraar inderdaad een machtiging heeft afgegeven alvorens er wordt geproduceerd. En uiteraard 
dient er te worden gefactureerd. 
Door je te verdiepen in het proces en de stappen die moeten worden doorlopen, kan er veel tijd en geld 
worden bespaard. Automatisering en systemen die goed met elkaar communiceren, maken het proces 

effi ciënter en overzichtelijker. Een voordeel voor mevrouw Jansen, die door een gestroomlijnd proces een week eerder naar haar 
bridgeclub kan, voor de zorgverzekeraar die graag de kosten in de hand houdt en voor het verzorgingshuis omdat zij veel minder 
tijd kwijt zijn aan het bestelproces.

Drie ontwikkelingen hebben invloed op de behoefte aan ketenintegratie, binnen de zorg, maar ook daarbuiten:
- Wetgeving Prijsstijgingen in de AWBZ en maatschappelijke veranderingen leidden in 2003 tot grote wijzigingen in de wet. De 
zorgvrager diende centraal te worden gesteld en de aanbiedersmarkt te worden verruimd, onder andere door marktwerking te 
introduceren. De overheid heeft de AWBZ als het ware opgeknipt in twee delen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
ervan bij twee partijen belegd: bij de gemeenten (Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo) en bij de zorgverzekeraars.

- Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing zorgen voor een groeiende zorgvraag, waardoor kosten steeds meer
onder druk komen te staan. Zorgverlening komt tegenwoordig ook vanuit heel andere hoek dan vroeger, burgerinitiatieven
spelen een steeds grotere rol. Gemeenten krijgen ineens te maken met zorg gerelateerde processen. Zorgverzekeraars krijgen 
plotseling te maken met een veel diverser aanbod van zorgleveranciers dan vroeger.

- Technologische innovatie is een belangrijke enabler, maar maakt het niet per defi nitie minder complex. Binnen één en hetzelfde 
bedrijf is het al lastig om gegevens tussen verschillende applicaties uit te wisselen. Over de bedrijfsmuren heen
is het nog veel lastiger. Iedere schakel uit de keten heeft zijn processen op zijn eigen manier ingericht en verwerkt in zijn
eigen, soms unieke systeem. En niet alleen processen onderling kunnen verschillen, maar ook de onderliggende technologie 
waarmee die systemen zijn gebouwd. Hoe zorg je ervoor dat al die gegevens ook daadwerkelijk uitgewisseld kunnen worden?

Het sleutelbegrip is standaardisatie. Info Support streeft dan ook de volgende strategie na op het gebied van ketenintegratie: 
maximaal uitnutten van standaarden die er zijn, waardoor het verwerkingsproces zo effi ciënt mogelijk kan worden ingericht.

Info Support is ook zeer actief binnen andere domeinen, waaronder dat van de woningcorporaties. Stelt u zich voor dat we de kennis 
en ervaring uit de zorg kunnen koppelen aan die uit de woningcorporatiemarkt. Dan komen er heel nieuwe mogelijkheden binnen 
handbereik. Wat als zorgvraag en woningvraag aan elkaar gekoppeld worden? Het scheelt nogal wat tijd en geld wanneer er een 
directe match kan worden gemaakt tussen de patiënt die om welke reden dan ook minder valide is geraakt en die pas vrijgekomen 
woning waar al een traplift is geïnstalleerd.

KETENINTEGRATIE 

Gerrit Bredewoud, 
Business Unit Manager 

24 Mei 2012 - Introductie technische open 
standaard voor woningcorporaties: VERA

Stichting VERA, bestaande uit vertegenwoordigers 
van vier woningcorporaties en drie leveranciers, 
waar onder Info Support, heeft een standaard 
ontwikkeld voor het uitwisselen van gegevens 
tussen applicaties binnen woningcorporaties, maar 
ook voor uitwisseling met marktpartijen. De open 
standaard is algemeen beschikbaar en bevordert 
kennisdeling en leveranciersonafhankelijk werken.

Meer info: www.infosupport.com/Introductie_VERA



Trends
Er zijn een aantal trends te identifi ceren die van toepassing zijn
op de IT en de techniek van een organisatie:

- Transparantie in gegevensverwerking Het wordt steeds belangrijker 
om aan te kunnen tonen dat gegevens en de verwerking voldoen aan 
wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Niet alleen binnen de eigen organisatie maar ook in 
de uitwisseling met ketenpartners.

- Juistheid en tijdigheid van informatie De impact van verouderde of onjuiste data op beslissingen wordt met de huidige 
complexe omgevingen waarin organisaties opereren steeds groter. Wanneer organisaties niet over actuele en correcte
gegevens beschikken zijn ze feitelijk niet meer in staat om goede dienstverlening aan hun klanten aan te bieden.

- Van uitvoering naar regie Deze trends stellen hogere eisen aan de informatievoorziening en de IT. Tegelijkertijd komen 
IT-afdelingen meer en meer tot het besef dat het (te) duur is om alle IT-activiteiten zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat het 
veel capaciteit vraagt. Ook het ontwikkelen en op peil houden van een brede en gedetailleerde kennis is niet eenvoudig. Steeds 
meer wordt de regie van IT binnen de organisatie gehouden, maar de uitvoering van IT-activiteiten wordt uitbesteed.

De transitie die dit in gang zet is dat organisaties van een IT-omgeving die volledig in eigen beheer is gaan naar een omgeving
die door anderen beheerd worden. De omgeving of delen hiervan zullen buiten de muren van de organisatie komen te staan.
Bijvoorbeeld bestaande pakketten die bij een leverancier in een rekencentrum geplaatst worden of de software as a service  uit
de cloud.

Techniek
Bovenstaande trends en transitie hebben ook hun impact op de IT. Integratie tussen applicaties is niet nieuw, maar de noodzaak 
van het tijdig en juist leveren van gegevens is toegenomen. Bovendien bestaat nu ook de behoefte aan integratie tussen appli-
caties die intern staan en applicaties die buiten de deur staan. Vanwege toegenomen toezicht en nauwere samenwerking met 
partners moet er ook meer met andere organisaties geïntegreerd worden.

Dit vraagt nogal wat van de technologie die toegepast wordt. De integratie, zowel intern als extern, dient technologisch 
mogelijk te zijn. Belangrijk hierbij is dat de toegepaste technologie toekomstvast is en er oog is voor de lange termijn. Wijzi-
gingen, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving zoals eerder aangegeven, dienen snel te kunnen worden doorgevoerd, ook in de 
toekomst. Daarom is  standaardisatie nodig. Uw leveranciers van softwarepakketten moeten echter wel kunnen blijven leveren. 
Zij dienen dus wel aan te kunnen sluiten op de standaardisatie en technologie. Dat stelt eisen aan contractbeheer maar biedt 
ook mogelijkheden tot nieuwe samenwerking binnen ketens..

APPLICATIE-INTEGRATIE 

Jos van Dixhoorn,  software architect en Bas Meerman, adviseur

Info Support hecht belang aan een stabiele integratie 
oplossing. Wij hebben veel kennis, met name van 
de technologie die ingezet wordt en hoe dit op een 
toekomstvaste manier te doen. Bovendien zijn we in staat 
om over de grenzen van een integratieproject heen te 
kijken. We denken mee in de opdracht, zijn een gespreks-
partner. Hierin onderscheiden we ons: doordat we zowel 
op informatiekundig en tactisch niveau meedenken 
en tegelijkertijd dit door weten te vertalen naar de 
technische bits en bytes en deze kunnen realiseren.

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief kunt u een aantal 
verhalen vinden van opdrachtgevers die u voorgingen.



Integratie bij Vereniging Eigen Huis
Info Support realiseerde een optimale 
koppeling tussen de complexe backoffi ce-
systemen en communicatiemedia richting 
eigenaren en huurders voor Vereniging 
Eigen Huis. Dankzij dit integratietraject 
kan het motto van de nieuwe website van 
Vereniging Eigen Huis worden waarge-
maakt: leden aan de knoppen. Interactie en 
uitwisseling van expertise en informatie 
tussen leden onderling en tussen leden en 
Vereniging Eigen Huis is daarmee mogelijk 
geworden.  

Woningcorporaties
De markt van de woningcorporaties 
wordt gekenmerkt door een aantal elkaar 
versterkende trends. Bedrijfsprocessen 
veranderen van karakter en moeten meer 
op elkaar worden afgestemd. Aan de 
ict-kant moeten de primaire systemen 
en applicaties worden aangepakt en 
technisch worden geïntegreerd om aan de 
nieuwe eisen van de business te kunnen 
voldoen. Met de Corporatie Service Bus 
(CSB) van Info Support zijn corporaties 
snel in staat om aan deze eisen te voldoen. 
Dit omdat de CSB is gebaseerd op de 
branchestanaarden en standaard koppel-
vlakken bezit voor de meest gangbare 
applicaties in de branche.

REFERENTIES

De complete klantreferenties vindt u op:
www.infosupport.com/referentiesIntegratie

COLOFON
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Gerrit Bredewoud, Bas Meerman, Jos van 
Dixhoorn en Erika Grotens. Vragen of 
opmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur 
ons uw reactie via  
marketing@infosupport.com.
Deze nieuwsbrief wordt elk kwartaal 
uitgebracht door Info Support. 
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Dutch Mobile .NET Developers Group opgericht
In Nederland bestaat een grote groep softwareontwikkelaars die zich de 
afgelopen jaren gespecialiseerd heeft in Microsoft .NET-technologie. Zij ontwik-
kelen toepassingen voor het web en Windows, voor bedrijven en consumenten. 
Deze ontwikkelaars wordt steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar 
apps voor iOS of Android. Voor deze groep ontwikkelaars is nu de Dutch Mobile 
.NET Developers Group opgericht. Het initiatief voor de oprichting is gekomen 
vanuit Info Support en Macaw, beide bedrijven met jarenlange ervaring met het 
ontwikkelen van .NET toepassingen.
Lees het complete artikel op:
www.infosupport.com/DutchMobileNETDevelopersGroup

Lean softwareontwikkeling: schrap wat overbodig is
Hoewel deze methodiek in eerste instantie is ontstaan om processen op de 
fabrieksvloer te verbeteren, is Lean ook uitermate geschikt om de ontwikkeling 
en het beheer van software te verbeteren. In een tijd waarin ontwikkelaars 
onder druk staan om productiever te werken en ‘meer te doen met minder’, is 
Lean een goed middel om handelingen die eigenlijk niks toevoegen aan het 
eindproduct, weg te snijden.
Lees het complete artikel op: 
www.infosupport.com/Lean-Softwareontwikkeling

Te veel verschillende IT-applicaties..hoe kan er orde worden geschept in de chaos?
Binnen de fi nanciële sector wordt er vaak gebruik gemaakt van verschillende 
IT-applicaties. Door fusies en overnames binnen grote organisaties zie je vaak 
dat iedere organisatie zijn eigen systemen gebruikt en dat deze na afronding 
van de fusie of overname ook nog grotendeels naast elkaar worden gebruikt. 
Iets wat onnodig veel geld kost en wat ook de kans op fouten groter maakt. Een 
interessant voorbeeld is de huidige situatie binnen woningcorporaties.
Lees het complete artikel op: 
www.infosupport.com/IntegratieoplossingenWoningcorporaties

In deze rubriek brengen wij u graag op de hoogte van het 
laatste nieuws vanuit onze organisatie. Voor een compleet 
overzicht kunt u terecht op onze website 
www.infosupport.com/nieuws. Wilt u het laatste nieuws in 
uw mailbox ontvangen? Abonneer u dan op onze digitale 
nieuwsbrief op www.infosupport.com/nieuwsbrief.

Erika Grotens
Marketeer

Meer informatie over Integratie is te vinden op:
www.infosupport.com/Applicatie-Integratie
www.infosupport.com/ManifestOpenStandaarden 


