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Ooit was Nederland voorloper in zorginnovatie. Eind jaren negentig pionierden 
we met een 100% online alternatief voor begeleidings- en behandelgesprekken, 
vandaag lopen we bij gebrek aan een centraal beleid steeds meer achterop. 
De Nederlandse e-health versnippert, bewijst een onderzoek van KPMG eerder 
dit jaar. Ook in de verkiezingscampagne kwam het thema e-health amper aan 
bod. Sterker nog: in iedere politieke hoek wil men op innovatie bezuinigen. 
In dit document breek ik een lans voor meer digitale zorg.

ICT is de katalysator van een vernieuwende en preventieve gezondheidzorg, 
waar ook de Europese Unie op aandringt. Het adviesbureau M&I Partners 
berekende in 2009 dat een zorginstelling jaarlijks slechts zo’n 3,2% van het 
budget aan ICT uitgeeft, tegenover 4 tot 6% in andere sectoren. Een substantieel 
deel van dit budget gaat zitten in beheer van ICT-voorzieningen, waardoor 
voor innovatie slechts een klein deel resteert. Er is in de EU in het algemeen 
gebrek aan zorginformatisering, ondanks een jaarbudget van 100 miljoen 
Euro voor e-healthonderzoek. 

Hoge zorgkosten, substantiële baten
De Europese Commissie maakte van e-health een speerpunt op de Europese 
Digitale Agenda. Tijdens het Zweedse voorzitterschap in 2009 onderzocht de 
Commissie al wat goede informatisering kan betekenen voor de zorgsector, 
in de studie eHealth for a Healthier Europe. Men berekende dat maarliefst  
honderdduizend ongewenste medicatie-effecten vermeden hadden kunnen 
worden, naast de jaarlijkse vijf miljoen voorschrijffouten, elfduizend  
diabetesdoden en negen miljoen opnamedagen. Het besparingspotentieel in 
geld wordt op miljarden Euro’s geschat.

Door gebrekkige informatisering groeien de zorgkosten nog steeds harder  
dan het bruto binnenlands product, ook bij ons. Eind 2010 – de data voor 
2011 komen mondjesmaat binnen – waren we met 12% van het BBP zelfs de 
op een na slechtste leerling onder de leden van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De VS zijn met 17,6% 
‘ongenaakbaar’. Dubbele vergrijzing (meer ouderen, die bovendien ouder 
worden), toenemende chronische verzorging voor hartfalen, obesitas,  
longkanker en diabetes zijn vaak aangehaalde aandachtspunten. 

1. Voorwoord



 

De toegevoegde waarde van e-health wordt breed gezien. In de Nationale 
Implementatie Agenda e-health stellen de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN), dat e-health, mits goed ingezet, bijdraagt aan betaalbare, toegankelijke 
zorg van hoge kwaliteit.

Ondanks de afwijzing van het landelijke Elektronisch Patiëntendossier, werden 
de afgelopen jaren ook op landelijk niveau stappen in de goede richting 
gezet met onder meer de e-healthmonitor. Die verenigt verzekeraars, artsen 
en patiënten om werk te maken van e-health in Nederland. Met een nieuwe 
wending via het persoonlijk gezondheidsdossier en het Landelijke Schakelpunt 
schrijft politiek Nederland e-health gelukkig nog niet helemaal af. Vijf miljoen 
Euro voor de Nederlandse Zorgautoriteit om te investeren in een passend 
model is echter een doekje voor het bloeden. 

Versnipperde initiatieven
De gebruiker wil en krijgt meer controle. Dat geldt voor alle sectoren waarin 
Cegeka actief is,  zo ook in de zorgsector. Daarom is e-health desondanks goed 
ingeburgerd: online preventie, zelfmanagement toepassingen, teleconsultatie, 
mobiele telemonitoring, noem maar op: losse initiatieven genoeg. Bij zorg-
verzekeraar CZ kun je bijvoorbeeld via de website al langer alle informatie 
opzoeken over een mogelijke aandoening, de beste geneesheren vinden, een 
tweede mening vragen aan gekwalificeerde artsen en zelfs het beste zieken-
huis voor je behandeling zoeken. 

Ondanks goede initiatieven uit het veld, met bijvoorbeeld het project 
Teledialoog om nierpatiënten te volgen via de iPad of het toegang geven 
aan cliënten en mantelzorgers tot het zorgdossier, zodat zij een actieve rol 
in de zorgverlening kunnen hebben, zoals dat in het Cegeka Cliëntendossier 
mogelijk is, dring ik aan op een centraal beleid voor digitale zorginnovatie. 



 

Cegeka biedt softwareoplossingen om de zorg te verbeteren; dat doel drijft 
ons. We helpen onze klanten nu, maar innoveren ook voortdurend, zodat de 
zorg nu én straks efficiënter en effectiever is. Wij willen de zorgprofessional 
en de cliënt helpen om het zorgproces zo doeltreffend en efficiënt mogelijk 
te laten verlopen, door toepassingen te bieden die snel en eenvoudig de 
juiste informatie op het juiste moment beschikbaar maken. Zoals bijvoor-
beeld de Persoonlijke Zorgassistent voor cliënt en zorgprofessional.

Het is onomstreden dat investeren in innovatie de economie aanwakkert. De 
Europese Commissie voorspelt een Europese e-healthmarkt met een omvang 
van 30 miljard Euro in 2020, goed voor 360.000 nieuwe banen. Zorginnovatie 
pakt de pijnpunten in de Europese en Nederlandse gezondheidszorg aan.  
Slim gebruik van e-health biedt de gezondheidszorg grote voordelen en 
besparingskansen. Doen we niets, dan lopen de zorgkosten op van 87 miljard 
Euro in 2010 naar 255 miljard Euro in 2050; 25% van de beroepsbevolking is 
dan in 2020 nodig om zorg te verlenen. Dit zou de burger een kwart van zijn 
inkomen kosten. 

De uitdaging van kostenbeheersing in de zorg is helder; de forse bijdrage die 
digitale innovaties daaraan leveren ook. Laten we de daad bij het woord 
voegen.
 
Onno Draaisma
Directeur Zorg



 

Het zorgveld is in beweging. De organisatie van de gezondheidszorg draait 
in toenemende mate om de ‘dragers’ van het zorgproces, de cliënt en de 
zorgprofessional. In de toekomst zullen ze steeds vaker samen hun eisen 
stellen, waardoor zorgorganisaties zich minder gaan richten op regel-
geving, maar op ontvangers van de zorg. Cliënt en zorgprofessional zorgen 
samen voor de regie, het verlegt de focus van de zorgorganisatie naar 
organisatie van de zorg, een totaal andere kijk op de sector.

Dit model, waarbij cliënt en zorgprofessional de centrale as zijn in
de zorgverlening, zal leiden tot optimale effectiviteit en efficiëntie. 
Zorg met hogere kwaliteit en minder middelen is nodig om:

• vergrijzing en chronische ziekten aan te pakken
• technologische verbeteringen beter in te zetten in het zorgproces
• het dalende arbeidspotentieel voor de zorg op te vangen
• goed om te gaan met sociaal-culturele differentiatie 

Vóór alles bestaat de sector voor het leveren van cliëntgerichte, professionele 
zorg, vandaag en in de toekomst. Daarbij zijn alle zorgverleners betrokken 
bij de cliënten waaraan zij samen zorg verlenen. Als kader is deze typering 
van de sector ontzettend belangrijk voor het begrijpen hoe het zorgveld 
werkt en interacteert met zijn omgeving. In deze whitepaper maakt Cegeka 
een schets van de transitie van de huidige naar een nieuwe situatie. Die 
baseren we op onze intensieve contacten met het zorgveld. 

2.1 Cliënt en zorgprofessional stellen samen hun eisen
De cliënt heeft heldere zorgwensen en verwacht een aantrekkelijk aanbod: 
zorgvragen worden belangrijker dan zorgaanbod. Het oordeel van de cliënt 
en zijn verwanten over de zorg wordt een bepalende factor. De cliënt krijgt 
een toenemend financieel belang in zijn zorg en eist zeggenschap. Hij 
koopt en plant zelf rechtstreeks zijn zorg. Hij vergelijkt kwaliteit, prijs en 
beschikbaarheid van verschillende aanbieders en komt zo tot een keuze 
(zie het eerder aangehaalde voorbeeld van CZ).

2. Toekomst van de zorg: 
van zorgorganisatie naar organisatie van zorg



 

Ook de wensen en eisen van de zorgprofessional verschuiven. Hij vindt 
uitdaging in het maximaal inzetten van zijn kennis en expertise. In klein-
schalige teams voor bijvoorbeeld buurtzorg regisseert de zorgprofessional 
de zorg die hij levert. Zorginhoud, effectiviteit en efficiëntie gaan hand in 
hand. Regisseren houdt ook in dat gevraagde zorg soms niet of in een 
andere vorm geleverd wordt. Disciplines in de zorg zullen efficiënt samen-
werken. De overdracht tussen disciplines zal minimaliseren. Dit versterkt 
de rol van de zorgprofessional; het zorgtraject is samenhangend, met een 
duidelijke regisseur. De zorgprofessional zal aan de organisatie waarvoor 
hij werkt eisen stellen, hij beoordeelt of hij tevreden is over de manier 
waarop hij zijn rol kan invullen. Zorgorganisaties krijgen te maken met 
betrokken, kritische en zelfstandige professionals.

2.2 Zorgorganisaties transformeren: wie betaalt, bepaalt
Zorgorganisaties zullen daar op moeten inspelen; nu richten zij zich op 
regelgeving om de (financiële) toekomst veilig te stellen. Dat zal veranderen. 
Organisaties zullen zich richten op ontvangers van de zorg, de cliënten; wie 
betaalt, bepaalt. De organisatie van zorg staat centraal, niet de zorgorganisatie; 
organisaties vervullen een andere rol.

De cliënt verwacht ook een afgestemde zorgketen; één afspraak voor de 
integrale behandeling van zijn zorgvraag moet volstaan. Ketenzorg leidt 
dus tot specialisatie. 

Het brede aanbod dat we vandaag kennen per zorgorganisatie zal evolueren 
naar een beperkt, hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod voor een 
specifieke doelgroep. Marketing wordt dan belangrijk; de klant kiest een 
andere leverancier van zorg als hij niet tevreden is of zich niet thuisvoelt 
bij een organisatie of professional.



 

Zorgorganisaties en zorgprofessionals reageren actief op dit wijzigende veld. 
Organisaties vernieuwen hun aanbod om aan nieuwe wensen tegemoet te 
komen. De landelijke initiatieven om zorg in de buurt te organiseren zijn 
daar een goed voorbeeld van. De vraag van de cliënt staat centraal en de 
zorg wordt door goed opgeleide professionals efficiënt op elkaar afgestemd. 
Waar bezoek aan een zorgorganisatie nodig is, kan de cliënt steeds vaker 
online een afspraak maken en volgt er een e-mail of sms-bericht om te 
herinneren aan de afspraak. Ook zorgprofessionals worden actief onder-
steund: bijvoorbeeld door het mobiel beschikbaar stellen van ECD’s op een 
tablet, waarmee de tijd om informatie te vergaren sterk beperkt wordt en 
het verlenen van zorg weer hoofdzaak is. 

Zorgprofessionals en –organisaties willen in alles wat zij doen recht doen 
aan de waarden die de kern vormen van hun missie: 

• professionaliteit
• kwaliteit
• cliëntgerichtheid 
• betrokkenheid 
• samenwerking

Klant of cliënt?
In de zorg kennen we cliënten. Cliënten onderscheiden zich van 
‘klanten’, omdat een cliënt geen anoniem persoon is, maar een 
relatie aanduidt met een individu waarin de individuele situatie 
van die persoon bekend is en centraal staat. Bij een klant (zoals 
bij een supermarkt) is dit niet het geval. Klanten zijn onderling 
uitwisselbaar, cliënten zijn dat niet.



 

3. Toekomst van zorg-ICT: Integratie voor betere
zorgkwaliteit

Ook de inrichting van ICT staat voor een ingrijpende verandering. De nieuwe 
generatie cliënten en zorgprofessionals is opgegroeid met internet, social 
media en mobiele toepassingen. De continue beschikbaarheid van actuele 
informatie wordt vanzelfsprekend. Deze omstandigheden hebben invloed op 
de organisatie van zorg. 

Cliënten: ICT om zorgkwaliteit te beoordelen
Naarmate cliënten mee evolueren naar een self-service healthcaremodel 
op basis van sociale toepassingen met revisie- en scoresystemen, zal ICT 
zich ook richten op communicatie mét en geïnitieerd door in plaats van 
óver de cliënt. E-health is gemeengoed.

Zorgorganisaties: ICT om kwaliteit te verbeteren
Zorgorganisaties daarentegen evolueren naar een flexibele informatie- 
voorziening. Het mobiel ontsluiten van een ECD is daar een duidelijk voor-
beeld van. De zorgprofessional wordt ondersteund in zijn informatiebehoefte 
op de plaats waar die informatie nodig is, nl. daar waar de zorg verleend 
wordt. Standaardisatie en generieke structuren maken informatie inzichtelijk, 
muteerbaar en uitwisselbaar. Portalen presenteren op maat benodigde informatie 
en functionaliteiten; zij zijn de cockpits voor regisseurs van de zorg. 

Op basis van die parallelle evoluties zal het ICT-beleid aangescherpt worden. 
Vertaald naar de technologie zal men noodzakelijkerwijs terugvallen op 
intelligente informatiesystemen om zorgprofessionals en zorgcliënten aan 
zich te binden.

3.1 Zorgorganisaties: procesondersteuning om kosten te drukken
Alle voorzichtigheid en budgettaire beperkingen ten spijt, zien we dat  
zorgorganisaties blijven innoveren. De behoefte om kostenefficiënt processen te 
kunnen uitvoeren, doet echter ook de behoefte aan generieke ondersteuning 
van niet-zorgspecifieke processen in snel tempo groeien. Slimme organisaties 
schakelen over naar integrale oplossingen voor de ondersteuning van processen 
die niet tot de kern van de dienstverlening (nl. het leveren van zorg) horen. 
Centrale ERP-systemen maken het mogelijk om financiën, HR, inkoop en  
logistiek te automatiseren en bieden een beter inzicht in de kostenstructuur. 
Daar liggen voor organisaties nog heel wat optimalisatiemogelijkheden.



 

3.2 Zorgcliënt: behoefte aan een persoonlijk digitaal dossier
De cliënt wil meer controle. Ook over zijn zorg wil de cliënt de volledige 
regie. Het persoonlijk digitaal zorgdossier zal er alsnog komen, maar niet 
in de gekende vorm van het landelijk elektronisch patiëntendossier. Een 
ECD heeft van oorsprong een registratiefunctie en is eigendom van een 
zorgorganisatie. Het persoonlijk digitaal zorgdossier wordt van de cliënt 
en heeft een functie in de keten van zorg: het moet de cliënt interactieve, 
contextgevoelige informatie bieden zodat hij zijn rol als regisseur kan 
invullen. Daarom noemen wij dit de Persoonlijke Zorgassistent (PZA).
PZA’s zijn van de cliënt; zowel informatie als functionaliteiten die de PZA 
ontsluit, zijn van de gebruiker. De cliënt bepaalt actief wie toegang heeft 
tot zijn gegevens om zorgactiviteiten uit te voeren. Om die reden zullen 
hogere eisen worden gesteld aan op hen gerichte ICT-oplossingen. Op korte 
termijn zal deze functionaliteit nog als onderscheidend kenmerk door 
zorgorganisaties aangeboden worden in de vorm van een specifiek portaal 
voor cliënten, waarmee zij bijvoorbeeld hun dossier of afspraken kunnen 
inzien. Deze ontwikkeling zet door, waarbij de toepassing zich losmaakt 
van het aanbod van een individuele zorgorganisatie en de cliënt zelf een 
toepassing krijgt en beheert met voor hem/haar relevante informatie en 
die kan aanbieden aan een zorgorganisatie of –professional met het oog op 
zorgverlening.

3.3 Zorgprofessional: ook aan de slag met de PZA
Ook de onafhankelijke zorgprofessional zit in de regisseursstoel, en ook hij 
beschikt over een Persoonlijke Zorgassistent. Het wordt zijn ‘gereedschaps-
kist’ die de zorgprofessional meeneemt wanneer hij zorg verleent, waar en 
aan wie dan ook. Ook hiervoor zullen huidige initiatieven in de vorm van 
portalen voor professionals transformeren in functionaliteit van de zorg-
professional, los van de organisatie waarvoor hij werkt. Daarnaast levert 
de PZA aanvullende informatie over bijvoorbeeld verlof en roosters. 



 

3.4 Naar betere integratie van zorgsystemen
Informatiebronnen en systeemfuncties moeten snel en flexibel op elkaar 
aansluiten. Op termijn bieden cliënt en zorgprofessional hun PZA aan en 
de zorgorganisatie haar zorginformatiesysteem. Dit staat nog los van de 
integratie die elk van de aangeboden systemen zal hebben met andere 
bronnen. Het geheel moet soepel op elkaar aansluiten en daarmee functies 
bieden om de zorgverlening goed en snel te laten verlopen.

Bij ICT-ontwikkelingen zal de integreerbaarheid van informatiestromen en –
systemen een steeds belangrijkere rol spelen. De impuls om standaardisatie 
in realtime informatie-uitwisseling realiteit te maken, is steeds duidelijker 
aanwezig in discussies; bijvoorbeeld door het gebruik van standaarden als 
HL7. Die impuls zal doorzetten, omdat integratie straks geen vraag meer is, 
maar een absolute vereiste om optimale zorg te bereiken. 

Cegeka ondersteunt deze ontwikkelingen met concrete toepassingen op 
een aantal onderdelen: 

• Doorontwikkeling van het Cegeka Cliëntendossier. Deze toepassing denkt 
 mee bij het uitvoeren van zorginhoudelijke taken door verbandscontroles,  
 maar geeft ook feedback en advies aan de zorgprofessional en de cliënt 
 over de effectiviteit van de zorg. Daarbij neemt het cliëntendossier admini-
 stratieve taken uit handen.
• Optimaliseren van planning en roosteren. Schaarse middelen worden   
 optimaal afgestemd op behoeften van organisaties, zorgprofessionals en 
 cliënten, zodat de beste zorg op het beste moment geleverd wordt. 
• Business Intelligence: slimme, flexibele combinatie van informatie over 
 zorgverlening aanbieden. Niet alleen om daarmee in de backoffice strate-
 gische besluiten te kunnen nemen, maar vooral ook integratie met bijv. het 
 cliëntendossier om al tijdens het zorgproces (d.m.v. dashboards) besluiten 
 te kunnen nemen over een effectieve vervolgstap. 



 

4. Strategie Cegeka

De geschetste ontwikkelingen zijn niet allemaal over twee jaar gerealiseerd. 
Wel neemt de (financiële) druk zo toe, dat radicale herinrichting van de zorg 
aan de orde is. Opties die niet bespreekbaar waren, zijn dat nu wel, zoals 
het zelf sparen voor zorg op latere leeftijd. Afwachten kan niet, aanpassen 
en innoveren is het motto.

Die innovatie drijft ons. Wij gaan graag voorop in de veranderingsgolf. 
Daarom investeert Cegeka met en voor klanten om de zorg écht te innoveren. 
Zorgprofessionals en –organisaties willen versneld schakelen. Cegeka levert 
zowel een integrale oplossing als deeloplossingen, die binnen drie maanden 
te implementeren zijn. Daarbij gaan we pragmatisch te werk. De zorgsector 
stelt immers een aantal kennisintensieve en zorgspecifieke eisen, maar kent 
ook generieke processen. We hergebruiken daarom wat goed is gebleken en 
ontwikkelen op maat wat nodig is voor betere zorg. Zo zijn Cegeka’s zorg-
systemen zowel functioneel als financieel bijzonder passend.

De zorgsector is niet uniform. Er zijn grote verschillen tussen bijvoorbeeld 
ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Cegeka richt zich in het zorgdomein 
op de organisaties voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en 
Gehandicaptenzorg (GZ). 

4.1 Dynamics Zorg
Voor generieke functionaliteiten, zoals uitleen van artikelen, cursusadministratie 
en facturatie maken wij gebruik van bewezen oplossingen van Microsoft 
Dynamics AX. Onze ERP-software op maat voor de zorgsector heet dan ook 
toepasselijk ‘Dynamics Zorg’. Het gaat erom zorgen weg te nemen zodat 
gebruikers goede zorg kunnen leveren. 

Het huidige Helios transformeert, waarbij functionaliteit zorgvuldig migreert 
naar een nieuw technisch platform. Wij ontwikkelen met moderne methoden 
en implementeren met minimale verstoring voor de klantorganisatie. 



 

Functionele architectuur
Elk van de componenten vullen we in met een eigen oplossing of met een 
partneroplossing. Cegeka biedt echter de integrale werking van de gehele 
suite aan en draagt daar actief zorg voor.

Ook in situaties waarin delen van de suite gewenst zijn door een klant en andere 
onderdelen worden ingevuld met andere oplossingen, nemen wij het initiatief 
om in samenspraak met de andere leverancier(s) te komen tot koppeling en 
integratie van systemen. We ontwikkelen hiervoor een gestandaardiseerde  
aanpak, die we aanduiden als Zorgintegratieplatform.

Onze centrale propositie is het Cegeka Cliëntendossier. Dit is dé applicatie 
die de werkplek van de zorgprofessional ondersteunt. Het cliëntendossier 
is niet beperkt tot de ‘enge’ betekenis van uitsluitend een zorginhoudelijk 
dossier. Wij transformeren het cliëntendossier tot een oplossing waarmee 
zorginhoudelijke en administratieve verplichtingen direct en eenvoudig 
afgehandeld kunnen worden. Ook de basisadministratie zal op korte termijn 
een plek vinden in het cliëntendossier. 

De mobiele ontsluiting van dit dossier vormt de sleutel tot transformatie 
van de werkplek van de zorgprofessional; een modern digitaal platform, 
dat de gebruiker centraal stelt en in staat stelt om samen te werken aan 
het verlenen van optimale zorg, door gebruik van moderne communicatie-
middelen zoals Microsoft Lync.



 

Ontwikkelroadmap
Binnen de integrale suite vindt vanzelfsprekend doorontwikkeling plaats 
van functionaliteiten die wij onze klanten willen aanbieden.

Hierbij maken we een onderscheid naar een aantal functionele domeinen 
die we centraal stellen:

• managementinformatie/Business Intelligenceplatform
• functionaliteiten voor cliënten, verwanten en zorgprofessionals
• cliëntdossier (integraliteit van ECD en zorgadministratie)
• workflow- en document management

Persoonlijke Zorg Assistent

Voor cliënten, verwanten van cliënten en zorgprofessionals

(e)HRM en Salaris

ERP (Financiën, Inkoop, Logistiek)

Capaciteits-

planning

Roostering

Management

Informatie

Workflow

Management

Cliënten-

planning

Tijdregistratie

Zorg-

administratie

Cliënten-

dossier



 

Voor de periode tot 2015 voorzien wij de volgende roadmap:

In bovenstaand overzicht concentreren wij ons op een aantal nieuwe functiona-
liteiten die we gaan aanbieden. Het is vanzelfsprekend dat we ook zorgen voor 
het onderhoud (voldoen aan wet- en regelgeving) en support op alle onderdelen.

Onderdeel van de roadmap is dat we meer en meer onze oplossingen in een 
outsourcingvorm zullen aanbieden. Daarbij staat de software op servers in 
onze datacenters en krijgt de klant toegang via een beveiligde verbinding. 
Zo verlaagt men opnieuw de ICT-beheerlast en -kosten. Door de complexiteit 
van ICT over te laten aan een partij als Cegeka concentreren organisaties 
zich weer ten volle op hun voornaamste taak: zorg. Wij maken het voor onze 
klanten en cliënten van dichtbij mee, zodat zij zowel technisch als functio-
neel in de kopgroep zitten. Onze drijfveren: innovatie en toegevoegde 
waarde.



 

Cegeka van dichtbij meemaken
Cegeka is onderdeel van de Cegeka Groep, een innovatieve en toonaangevende 
ICT-dienstverlener in de Benelux, met ruim 1600 medewerkers. Vanuit haar 
vestiging in Veenendaal bedient Cegeka met zo’n 250 medewerkers al ruim 
25 jaar haar klanten op ICT-gebied. In een samenwerking op maat onder-
steunt Cegeka de primaire bedrijfsprocessen van haar klanten met software, 
outsourcing en professional services.
 
De kracht van Cegeka wordt gevormd door de kennis van uw branche, van 
uw uitdagingen en van uw processen. Van dichtbij meemaken: dat is ons 
uitgangspunt.



Cegeka
Gildetrom 33
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 Telefoon: 0318 - 41 00 00
 Fax: 0318 - 41 09 99
 E-mail: info@cegeka.nl 
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