
Zorggroep Raalte 

blijft up-to-date in 

continu veranderend 

werkgebied“Unica ICT  

 Solutions is onze 

 transparante

 leermeester”



Zorggroep Raalte maakt, na het advies van Unica 

ICT Solutions, gebruik van een up-to-date ICT-

platform uit het cloud- en managed services 

portfolio. De zorgorganisatie maakt gebruik van 

beheer en gebruikersondersteuning, waarbij Service 

Delivery Management ervoor zorgt dat de balans 

tussen de verwachtingen en prestaties wordt 

bewaakt. De telecomdienstverlening van Unica ICT 

Solutions biedt met Mobile Device Management 

optimaal beheer voor alle mobiele apparaten.

Zorggroep Raalte is een serviceorganisatie op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. Zij ondersteunt Sallandse 
senioren bij goed leven in eigen regie. Dat begint met 
luisteren. Niet alleen met de oren, maar vooral met het hart. 
Door open te staan, de tijd te nemen en nieuwsgierig te 
zijn. Want luisteren is aandacht geven, vindt Zorggroep 
Raalte. Eigen regie, thuis blijven, zelfredzaamheid, samen 
blijven, ontmoeten en burenhulp/nabuurschap zijn daarbij 
haar belangrijkste speerpunten.



Inspelen op een veranderende wereldZorggroep Raalte
en ICT 

In het huidige sociaaleconomische klimaat zijn 

er al veel veranderingen doorgevoerd in de zorg. 

Dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. 

De kunst is om hier als zorgorganisatie op een 

innovatieve en effectieve manier op in te spelen. 

Zorggroep Raalte speelt hier doeltreffend op in.

“De bewoners van nu veranderen. De eisen die 

gesteld worden zijn hoger en zorg op afstand 

doet steeds vaker zijn intrede. Als zorgorganisatie 

houden we hier al enkele jaren rekening mee, we 

zien de zorg veranderen. Niet de kwaliteit natuurlijk, 

maar door de toepassing van ICT zal er nog meer 

en uitgebreider zorg geboden kunnen worden”, zo 

verwoordt Paul Overmars, ICT-medewerker beheer en 

gebruikersondersteuning.

Het kunnen beschikken over een moderne, 

schaalbare, flexibele en op de toekomst voorbereide 

ICT-infrastructuur was voor de zorgorganisatie de 

belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een 

nieuwe ICT-omgeving. Zorggroep Raalte, dat bestaat 

uit ruim 450 medewerkers, had tijdens de zoektocht 

naar een andere ICT-oplossing plannen voor een 

nieuw woonzorghuis in Lemelerveld. ICT is daarin 

steeds noodzakelijker, waar er in de toekomst meer 

en meer gebruik gemaakt gaat worden van domotica. 

“Om onze cliënten de mogelijkheid te bieden om zo 

lang mogelijk thuis te blijven wonen wordt ICT steeds 

belangrijker. We willen dit door zorg op afstand in 

combinatie met ICT voor onze cliënten zo makkelijk 

mogelijk maken. Verpleegsters kunnen inmiddels met 
een videoverbinding onze cliënten ondersteunen en 

adviseren, zodat ze het gemak van thuis wonen blijven 

ervaren, maar wel de beste zorg ontvangen. Daarnaast 

is het in de 21ste eeuw voor een zorginstelling niet 

mogelijk om optimaal te functioneren als ICT geen 

onderdeel uitmaakt van de zorgvisie.” Het is belangrijk 

voor Zorggroep Raalte om grip te houden op haar 

ICT-omgeving, en daarnaast te kunnen profiteren 

van de centraal gefaciliteerde diensten die Unica ICT 

Solutions levert. “Alles werkte, maar daar was ook 

alles mee gezegd. Dat we, zeker in deze tijd waarin 

volop ontwikkelingen zijn, op zoek moesten naar een 

ICT-partner die ons helpt hierop in te spelen, was 

duidelijk”, aldus Overmars.

“Daarnaast is het in de 
 21ste eeuw voor een 
 zorginstelling niet 
 mogelijk om optimaal te 
 functioneren als ICT geen 
 onderdeel uitmaakt 
 van de zorgvisie”



Unica ICT Solutions als leermeester

De vierde nutsvoorziening

“Brainstormen doen we regelmatig met de specialisten 

van Unica ICT Solutions, waarbij nieuwe technieken 

op ICT-gebied proactief gedeeld worden. Onze 

partner is daarin dan ook onze leermeester.” De vaste 

Service Delivery Manager van Unica ICT Solutions 

komt daarnaast eens per kwartaal bij Zorggroep 

Raalte op bezoek om alle zaken te bespreken die 

hebben plaatsgevonden. “Veranderingen waar we op 

in moeten spelen, punten die opgelost zijn of die nog 

wat aandacht vergen, en vooral ook de voortgang 

van de algemene serviceverlening”, zo verwoordt de 

ICT-medewerker. Om de verwachtingen van Zorggroep 

Raalte op één lijn te krijgen met de serviceafdeling van 

Unica ICT Solutions is er een training georganiseerd. 

Tijdens deze training zijn servicedeskmedewerkers 

De zorgorganisatie zit net als de ICT-wereld ook niet 

stil, door de toepassing van nieuwe concepten op 

het gebied van hulp, ondersteuning bij welzijn en zorg 

voor senioren die zelfstandig thuis wonen. ICT wordt 

ook hier als vierde nutsvoorziening volop toegepast, 

waarmee de zorggroep haar marktpositie weet te 

versterken. Paul Overmars sluit af: “We gaan graag 

zo door zoals we nu bezig zijn. Unica ICT Solutions 

houdt ons continu op de hoogte met bijvoorbeeld 

themamiddagen. Kunnen we die dag niet, dan komen 

ze gewoon bij ons op kantoor. Zij is ons klankbord 

waarmee we kunnen sparren in de breedste zin 

van het woord. Zorggroep Raalte is klaar voor de 

toekomst!”

van Unica ICT Solutions samen met Paul Overmars 

getraind op communicatie, verwachtingspatronen 

en ondersteuning. “Het is vaak erg gemakkelijk om 

meteen boos te worden als iets niet gaat zoals je 

verwacht of zoals het hoort, maar daar komen we 

niet verder mee. Belangrijker is om samen een weg 

te zoeken waarin we de beste oplossingen vinden”, 

aldus Paul Overmars. “Dit was een goede stap. Vanuit 

een stuk bewustwording is het belangrijk dat ook de 

medewerkers van Unica ICT Solutions snappen wat 

onze business is. Voor ons was dat natuurlijk ook een 

mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen bij de 

serviceafdeling van Unica ICT Solutions. We zitten echt 

op niveau samen!”

Een transparante partner

De zorgorganisatie ging bij de zoektocht naar een ICT-

oplossing een officieel aanbestedingstraject in. “Alles 

verloopt tegenwoordig in de zorg via aanbestedingen. 

Op basis van onze aanbesteding zijn er vijf aanbieders 

naar voren gekomen. Na het komen tot een shortlist 

in de selectieperiode van mogelijke geschikte partners 

is er uiteindelijk gekozen voor een partnership met 

Unica ICT Solutions.” Paul Overmars gaat verder: “We 

hebben een matrix gemaakt waarin we alle sterke en 

zwakke punten van de aanbieders hebben gezet. De 

organisaties hebben we daarmee op verschillende 

onderdelen getoetst. Niet alleen vanuit het financiële 

aspect, maar juist vanuit een stuk meedenken, 

innoveren en transparantie. Unica ICT Solutions kwam 

als ‘winnaar’ uit de bus. Het grote voordeel van een 

partner als Unica ICT Solutions is dat zij meedenkt 

en een proactieve houding aanneemt. Dat proactieve 

misten we voorheen. Tevens wordt er meegedacht 

in onze bedrijfsprocessen en de ontwikkelingen op 

zorggebied. Het brede portfolio van onze partner zorgt 

dat we van alle ICT-aspecten gebruik kunnen maken 

bij één partij. Naast de Cloud-oplossing benutten we 

nu ook de expertise op het gebied van communicatie 

met Mobile Device Management. De organisatie is 

transparant, als iets niet kan dan zeggen ze het ook. 

Dat werkt prettig, omdat van de onwetendheid op 

ICT-gebied ook misbruik gemaakt kan worden. Dat is 

bij Unica ICT Solutions absoluut niet het geval. We zien 

Unica ICT Solutions dan ook niet als ‘een partij’, maar 

zien de organisatie echt als een partner.” 

“Naast de Cloud-
 oplossing benutten
 we nu ook de expertise 
 op het gebied van 
 communicatie met 
 Mobile Device 
 Management.”
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