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Stichting Dichterbij heeft de combinatie Ordina / Inter Access gekozen voor de uitbesteding van haar volledige
ICT-omgeving, inclusief infrastructuur, applicaties en werkplekken. Dichterbij wil met deze uitbesteding de
stap zetten naar een geïntegreerde, innovatieve ICT-omgeving die het bieden van de best mogelijke zorg aan
Dichterbij-cliënten mogelijk maakt. Nu en in de toekomst. De opdracht heeft een minimale looptijd van 5 jaar
en 7 maanden, met twee keer een optie tot verlenging van 1 jaar. Ordina is als Service Integrator, samen met
Inter Access, geselecteerd als innovatiepartners van Dichterbij.
De eerste stap naar een nieuwe innovatieve ICT-omgeving is de implementatie van een geïntegreerde
werkplekoplossing, die volledig inspeelt op het ambulante karakter van de gezondheidszorg van Dichterbij
onder de noemer ‘WerkPlek 2.0’. Hiermee verkrijgt Dichterbij een technische efficiënte, schaalbare,
laagdrempelige en veilige werkplek en hosting oplossing waarmee de medewerkers van Dichterbij in staat zijn
op elk moment, op elke plaats en met elk apparaat op een veilige manier toegang te krijgen tot hun informatie
en daarmee hun cliënten centraal te kunnen stellen.
Marco Arts, manager ICT van Dichterbij, over deze keuze: “ICT is geen doel maar een middel om onze
medewerkers te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Of dit nu op kantoor, in een woning of op
locatie is, het dient gewoon als water uit de kraan beschikbaar te zijn. WerkPlek 2.0 is de geïntegreerde
werkplekoplossing waarmee Dichterbij een inhaalslag maakt in gevraagde functionaliteit én dienstverlening.
Daar blijft het niet bij: met Ordina/Inter Access als partners zetten we een stevig platform neer waarop we
blijven innoveren!”
Na afronding van de implementatie zijn de 5.000 medewerkers van Dichterbij in staat om plaats-, tijd- en
apparaatonafhankelijk hun werk zelf zo optimaal mogelijk te organiseren: of het nu gaat om veilige toegang tot
cliëntinformatie, online samenwerking in de zorgketen, actieve kennisdeling of multimedia-communicatie met
de omgeving. Het uiteindelijk doel blijft: uitstekende zorg voor de cliënten van Dichterbij.
“Dichterbij ziet ICT duidelijk als mogelijke enabler van hun dienstverlening: door innovatieve oplossingen slim
in te zetten, kunnen de medewerkers van Dichterbij nog efficiënter werken en nog betere zorg bieden aan
cliënten”, aldus Barend de Zoete, Directeur Professional Services & Projects van Ordina. “Hiervoor zocht
Dichterbij een echte innovatiepartner met kennis van de zorgmarkt, die meedenkt over de dienstverlening en
hoe ICT, nu en in de toekomst, daar het beste aan kan bijdragen. ICT moet als ‘water uit de kraan’, altijd
beschikbaar en makkelijk toegankelijk zijn. De invoering van WerkPlek 2.0 en de bijbehorende infrastructuur
zorgt ervoor dat medewerkers van Dichterbij straks tijds-, plaats- en deviceonafhankelijk kunnen werken. En
dit is pas de eerste stap naar een daadwerkelijk innovatieve, bedrijfsondersteunende ICT voor Dichterbij.
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Onze visie en die van Dichterbij is dat ICT niet langer beperkend, maar juist stimulerend werkt voor
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de best mogelijke dienstverlening aan haar cliënten.”
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“In dit samenwerkingsverband bundelen Ordina en Inter Access op optimale wijze hun krachten.
Beide organisaties hebben een focus op het Zorgdomein. Ordina en Inter Access brengen hun
expertise/kennis/ervaring op het gebied van zorg, applicaties en infrastructuren samen. Een slimme
verbintenis die waarborgt dat Dichterbij de meest optimale en innovatieve oplossing voor haar
infrastructuur en werkplekken krijgt ” aldus Bert van Haarlem, commercieel directeur van Inter
Access.
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###
OVER DICHTERBIJ
Dichterbij ondersteunt – in het stroomgebied van de Maas – mensen met een verstandelijke beperking, hun
ouders en verwanten. We helpen hen met het nastreven van hun dromen, want dromen geven richting aan
persoonlijke groei. We zorgen voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met
vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden. En creëren zo kansen om voldoening te halen uit het dagelijks
leven.

OVER ORDINA
Ordina implementeert strategie in bedrijfsprocessen en ICT. Wij bedenken, bouwen en beheren oplossingen
voor een duurzame digitale wereld. Samenwerking met onze klanten, partners en leveranciers leidt tot de
beste oplossingen. Dit doen wij vanuit gespecialiseerde divisies voor consulting, solutions en ICT. Ons
werkterrein is de Benelux. Daarbinnen bieden we (herhaalbare) oplossingen en kennis voor de markten
financiële dienstverlening, overheid, zorg en een aantal specifieke segmenten binnen de industriemarkt.
Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Het bedrijf
maakt onderdeel uit van de Small Cap index. In 2011 haalde Ordina met ruim 3.000 medewerkers een omzet
van ruim EUR 426 miljoen.

OVER INTER ACCESS
Inter Access is een vooraanstaande IT-dienstverlener die in een snel veranderende wereld bedrijven helpt bij
het slimmer verbinden van systemen, mensen en organisaties. Het bedrijf richt zich op vier sectoren:
overheid, financiële dienstverlening, zorg en zakelijke dienstverlening. Op basis van diepgaande kennis van
de klant en zijn omgeving kan Inter Access vormgeven aan deze slimme verbindingen, met als resultaat meer
efficiency, een betere dienstverlening aan de klant van de klant, en een effectievere samenwerking binnen en
tussen organisaties.
Kenmerkend voor de middelgrote organisatie Inter Access is de betrokken relatie met klanten, medewerkers
en businesspartners. In combinatie met een diepgaande kennis van applicaties en infrastructuren vormt dit de
basis voor het succesvol uitvoeren van complexe projecten. Inter Access verliest ook de wereld om zich heen
niet uit het oog. Het bedrijf draagt belangeloos bij aan IT-projecten in ontwikkelingslanden en werkt gericht
aan duurzaamheid en milieu. Ook dat ziet Inter Access als een vorm van slimmer verbinden. Voor meer
informatie: www.interaccess.nl.
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