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Robert de vries 



• Management Consultant en projectmanager in 
logistieke en ondersteunende processen 

 

• Alpha-groep, Ctac, Accenture 

 

• > 17 jaar ervaring in ERP implementaties in complexe 
proces en productie-omgevingen 

 

• Domeinen; ERP, integratie & Mobility 

 

• Branches; 

• Food, Pharma, Retail, Consumer Products, 
Agribusiness, Logistieke dienstverlening  

• En sinds een jaar in de Healthcare…. 

Robert de Vries 



 

• Managing Partner en Projectmanager 

 

• IBM, PinkRoccade, SAP 

 

• > 23 jaar ervaring Healthcare ICT 

 

• Domeinen ZIS / EPD / ERP  

 

• implementaties in Cure en care 

Paul Zincken 





• Dienstverlening project management en consultancy  

• Focus op gezondheidszorg 

• 42 medewerkers 

• > 70% > 10 jr ervaring 

• Kernwaardes 
• Kennisdeling en kennisverrijking 

• Binding met de medewerkers 

• Onderdeel van Sforza groep  
• 220 medewerkers waarvan 140 in dienst en circa 80 inhuur (ZZP, Flex) 

• In samenwerking met andere onderdelen van Sforza groep ondersteuning op 
andere gebieden zoals Sharepoint, Salesforce, Microsoft, SAP.  

 

 

 

 

Beter Healthcare in het kort 



http://www.gelreziekenhuizen.nl/smartsite.dws?ch=GZH&id=35


De wereld verandert razend snel……. 





FORMULE 1 
F1 is complex, Max Verstappen: "Op de auto zitten zo’n 
1500 sensoren, die allemaal.." 
 
Uitgegeven door Bas Kaligis • 6 januari 2016 17:01 • 
 
 
 
Data verzamelen is heel belangrijk in de huidige autosport. Dat beaamt ook Max Verstappen op Verstappen.nl. 
Tijdens een evenement van zijn sponsor Exact beantwoordde Verstappen een aantal vragen. Er wordt in de 
hightech wereld van de Formule 1 enorm veel data verzameld en geanalyseerd, kijk je daar zelf ook naar? “Ja, 
ik bekijk zelf ook veel data. Ik heb een eigen laptop waar alles op staat. Op de auto zitten zo’n 1500 sensoren, 
die allemaal data leveren. Als ik alles op mijn scherm zet, kom ik er niet meer uit. Dus ik check voornamelijk de 
bochtensnelheid, remdruk, hoe je op het gas gaat, hoeveel de banden blokkeren en de energie die gebruikt 
wordt met gas geven. Daar ben ik altijd heel druk mee bezig. Uiteindelijk gaat het om de details, zeker in de 
Formule 1, waar alle coureurs getalenteerd zijn. Het zijn kleine dingen waar je één of twee honderdsten in een 
bocht kunt vinden en dat maakt samen het verschil in een rondetijd.” 
 





The “Uber-isation” of 
healthcare in Australia 

“The challenge for the healthcare industry is how we respond, and 

how quickly we respond. The evolution of how we operate is 

inevitable, but the pending “uberisation” of healthcare may also 
mean revolution rather than evolution” 

https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-
feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BZn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ%3D%3D 
 

https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==
https://www.linkedin.com/pulse/uber-isation-healthcare-australia-martin-kopp?trk=v-feed&lipi=urn:li:page:d_flagship3_detail_base;Zn5H5i5hXMKb3OF2tXBgIQ==


En wat betekent dat voor u? 



Primaire proces 

Ondersteunende processen 

ERP 

Industrie 

Primaire proces 

Ondersteunende processen 

ERP 

EPD/ZIS 

Zorginstelling 

Integrale systemen in de Healthcare 



2. Integratie & Proces management 

Systems of differentiation 

3. Slimme en innovatieve applicaties 

Systems of innovation 

1. Datasystemen (transacties) 

Systems of Record 
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Source: Gartner, Pace-Layered Application Strategy 

3-lagen model Gartner 
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SOA, BPM, Workflow, Integratie  

Omgeving, Smart Apps, Real Time data 

ZIS/EPD 

Innovatie in de tijd 
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ERP CRM 



• ZIS/ERP/CRM oplossing, on premise of cloud 

• Transactie gedreven 

• Gericht op registratie van gegevens 

• Rapportage achteraf op historische data 

 

• Focus op; 
• Vanilla applicaties 

• Standaardisatie van processen 

• Eenvoudig beheer en “on the go” upgrade strategie 

• Geen maatwerk 

 

 

 

 

1. Datasystemen (transacties) 

Systems of Record 



• SOA architectuur, cloud-based 

• BPM procesinrichting 

• Workflow management 

• Proces gedreven over applicaties heen 

• Gericht op uitwisseling van gegevens 

• Rapportage vanuit separate databases (BI) 

 

• Focus op; 
• Best of breed applicaties 

• Integratie van processen 

• Integratieplatform en standaardisatie van gegevensuitwisseling 

 

 

 

 

2. Integratie & Proces management 

Systems of differentiation 



• Agile en flexibel, hybrid cloud 

• Integratie van werkprocessen 

• Gericht op gebruik van gegevens 

• Faciliteren en ontzorgen van de kenniswerker 

• On the go, real time informatievoorziening 

 

• Focus op; 
• Flexibiliteit toevoegen in 2e en 3e laag 

• Delen van informatie 

• Beveiliging en autorisatie van gegevensgebruik 

 

 

 

 

3. Slimme en innovatieve applicaties 

Systems of innovation 
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ERP 4.0, de hybride wereld 
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Dank voor uw aandacht! 
www.beterhealthcare.nl 


