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De klantreis binnen 

De Hartekamp Groep 

met Qare 365 
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De Hartekamp Groep 

“Missie. 
Een zo goed mogelijk leven. 

 

De Hartekamp Groep werkt aan een 

zo goed mogelijk leven voor 

mensen met een beperking. Aan 

het leven dat zij zelf voor ogen 

hebben. Een leven dat past bij 

hun unieke eigenschappen, 

talenten en behoeften. “ 

“Iedereen wil een goede 
dag. 

Dat is waar wij het allemaal voor 
doen. Voor jou en de mensen om je 
heen. Heb je een beperking of 
intensieve zorgvraag? Bij ons kun 
je wonen, werken, leren en 
ontspannen. Met ondersteuning die 
uitgaat van wat wél kan. Zo helpen 
we jou het leven te leiden dat je 
zelf voor ogen hebt. Elke dag zo 
goed mogelijk.” 

 

Aantal 
medewerkers 

1928 

Aantal 
cliënten 

1667 

Aantal 
vrijwilligers 

800 

Aantal 
locaties 

100 
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Waar staan we? 

• Cliëntservicepunt 
verantwoordelijk voor 
vullen lege plaatsen 

• Geen ondersteuning 
van software 

• Omslachtig proces 

• Excel = heilig 

• Geheugen van 
medewerkers = heilig 

• Matching: gevoel en 
ervaring 

• Lange wachtlijsten 

• Tijd(sverlies) = 
geld(verlies) 

• Klantreis en 
klantbeleving niet 
optimaal 

• Rapportage kost (te 
veel) tijd 
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De Hartekamp Groep meets QS 

Solutions 
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Projectaanpak 

• Werkprocessen 

• Eigenaar 

• Stuurgroep 

• Projectleider 

• Werkgroep: experts! 

• Superuser 

• Planning 

 

• Sprints 

• Workshops 

• Testen 

• Lead consultant 

• Junior consultant 

• Projectleider 

• TFS/VSTS/Dev Ops 
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Implementatieproces (1) 

Planning: 

• Start: februari 2019 

• Streven live gang: 
december 2019 

 

Sprint 1 (personen en 
organisaties): 

- wennen -  

• Demo = anders dan 
inrichting 

• Terminologie 

• Opbouw programma 

• Huiswerk 

• Werkzaamheden 
regulier 

 

• Werkzaamheden project 
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Implementatieproces (2) 

Sprint 2 (intakemanagement): 

• Vlot 

• Zorgvragen, oriëntaties, 
(her)indicaties 

 

Sprint 3 en 4 (match en 

koppeling): 

• Matching: intensief 

• Locaties, sublocaties en 
wooneenheden 

• Zorgkenmerken 

• Keuze handmatige invoer 

• Koppeling ECD ONS van 
Nedap en Qare 365: 
spannend! 
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• Klant heeft ‘het goede 
gevoel’! 

• Eén systeem 

• Direct vastleggen gegevens 
(potentiële) cliënt 

• Eenduidig en overdraagbaar 
werken 

• Objectieve en automatische 
match vraag en aanbod 

• Afspraken en acties 
inzichtelijk 

• Wachtlijsten eenvoudig en 
actueel 

• 1 versie van de waarheid 
t.a.v. open plaatsen, 
wachtenden etc. 

• Daling aantal open plaatsen 
= minder verlies van geld 

 

Waar willen we heen? 
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Voorwaarden tevredenheid 

Tevredenheid Qare 365 
afhankelijk van: 

• Acceptatie procedure 
In-, door-, en 
uitstroom 

• Beheer 
locatieprofielen 

• Plaatsingsbeleid 

• Plaatsingsbeleid 
vanuit visie en 
strategie 
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Tips en tops 

 

 

 

• Kennis en expertise 

• Open, klantvriendelijke 

benadering 

• Kritische blik 

• Werken met sprints 

• Aanpassingen op 

standaard inrichting 

• Werkprocessen vooraf in 

kaart 

• Bijdrage eigen experts 

• Draagvlak en motivatie 

werkgroepleden 

• Testsessies gebruikers 

 

 

 

 

 

 

 

• Voorbereiding 
werkgroepleden op 
terminologie en begrip 
programma 

• (Standaard) basis 
planning 

• Optionele imports 

 

• Tijd voor huiswerk 

• Systeem aanleveren 
informatie voor 
inrichting / keuzes 

• Impact keuzes handmatige 
invoer gegevens 
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Vragen? 


