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‘De zorg hoeft  geen zorgen te hebben over soft warelicenti es’ 
Sander Blom, Agile Soft ware

Een werkplek voor iedereen

“De zorg is een dynamische en com-
plexe omgeving qua ict-infrastructuur en 
software. Mensen moeten 24/7 kunnen 
vertrouwen op technologieën waarmee 
data-uitwisseling mogelijk is. Daar zijn 
grote investeringen mee gemoeid.

De vraag die altijd speelt is: wat is de 
beste investering voor mijn zorginstel-
ling? Als onafhankelijk adviseur heeft 
Agile Software hierin een prominente 
rol. Wij zorgen ervoor dat de klant op 
een slimme en legale manier softwareli-
centies kan inkopen en beheren.”

Agile Software beheert en levert soft-
ware aan ruim 200 zorginstellingen. Toe-
vallig? Sander Blom: “Nee, dat is niet 
toevallig. De zorg is ons focusgebied. 
Het is een sector met veel potentie, die 
qua software op een aantal vlakken nog 

Het softwaregebruik in de zorg is aan grote veranderingen onderhevig. Nieuwe technologieën, cloud 
computing, datacenters en de opkomst van tablets en smartphones zorgen ervoor dat softwarefabri-
kanten continu regels wijzigen. Agile Software heeft zich gespecialiseerd in het leveren en het beheren 
van softwarelicenties voor de zorg. Directeur Sander Blom licht toe waarom dit beheer zo belangrijk 
is.>>

niet volwassen is.  Updates van vendors 
volgen elkaar in een razend tempo op. Dat 
is voor de gemiddelde zorginstantie niet 
bij te houden. Terwijl je er bovenop moet 
zitten, wil je niet tegen compliance-proble-
men of verlopen onderhoudscontracten op 
softwarelicenties aanlopen.

Goed beheer van de software (contracten) 
kan niet alleen problemen voorkomen, het 
levert zelfs geld op.”

Optimale inzet

“Softwarebeheer begint volgens Agile 
Software bij het inventariseren van de 
behoefte en het adviseren van de klant,” 
zegt Blom. “Wat past er bij de organisatie? 
Welke specifi eke voorwaarden stellen de 
softwarefabrikanten? Werken we in de 
cloud, lokaal of hybride? In de zorg zijn er 
ook veel deskless workers; medewerkers 
zonder vaste werkplek. Hoe krijgen die 

mensen toegang tot hun e-mail en do-
cumenten in een beveiligde omgeving? 
Vaak is een risicoanalyse hier ook van 
toepassing. 

Na dit advies komt de activerende fase 
waarin softwarelicenties en andere pro-
ducten worden aangeschaft. We sluiten 
nieuwe contracten of passen voorwaar-
den aan. Agile Software is in dit traject 
volledig onafhankelijk: de klant kan zelf 
bepalen of de licenties en contracten 
via ons worden afgesloten, of dat zij dit 
rechtstreeks doen.

Ons businessmodel is niet afhankelijk 
van het aantal licenties dat we verko-
pen; dit doen we immers tegen kostprijs. 
Het gaat ons om het doorlopend beheer 
op abonnementsbasis waarmee we de 
optimale inzet van software garande-
ren.”
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Weggegooid geld

Is doorlopend beheer van softwarelicen-
ties noodzakelijk voor zorginstellingen? 
“Jazeker,” weet Blom. “Een gemiddelde 
zorginstelling maakt gebruik van circa 
500 verschillende applicaties, verdeeld 
over de organisatie.

Dat betekent dat er maandelijks con-
tracten afl open en licenties verlengd 
of vernieuwd moeten worden. Wijzigt 
er iets in de infrastructuur, of is er een 
nieuw product of migratie, dan kan dit 
consequenties hebben voor andere 
licenties.

En dan zijn er ook nog de updates van 
vendors, waardoor regels veranderen. 
Zeker wanneer het softwarebeheer 
is verdeeld over verschillende ict-me-
dewerkers, is het zeer lastig om dit 
overzicht te bewaken. Daar is visie 
en strategie voor nodig. Het gebeurt 
nog te vaak dat er ad hoc oplossingen 
komen om ‘brandjes te blussen’. Als er 
van die oplossing op de langere termijn 
niets overblijft is dat puur weggegooid 
geld. Wanneer wij een initiële vraag 
krijgen, volgt er eerst een toekomstge-
richt advies. Daarmee is de klant écht 
geholpen.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op via

088 - 560 56 56
info@agilesoftware.nl

Of kijk op
www.agilesoftware.nl

Compliance, NEN 7510 en EPD

Agile Software doet software licentie-
beheer voor onder meer het Westfries-
Gasthuis (Hoorn) en het St. Antonius 
Ziekenhuis (Nieuwegein). “We zitten 
daar regelmatig aan tafel,” vertelt Blom. 
“Naast het doornemen van de gebrui-
kelijke beheervragen, gaat het ook over 
zaken als compliance, NEN 7510 en het 
elektronisch patiëntendossier (EPD). We 
willen allemaal de patiënt zo goed mogelijk 
bedienen.

Bij ziekenhuizen kan dit betekenen dat er 
informatie gedeeld moet worden met ex-
terne partijen zoals huisartsen, apothekers 
en zorgverzekeraars. De rechtenstructuur 
is enorm belangrijk. Gaat het over compli-
ance, dan zien wij nog te vaak dat mensen 
zich laten verrassen. Terwijl het voor een 
softwarefabrikant simpel is om het aantal 
werkplekken met het aantal licenties te 
controleren.

Wij zijn die verrassingen vóór en zorgen 
dat onze klanten aan de regels voldoen. 
Dat risicomanagement is onderdeel van 
ons abonnement. Daarmee kunnen we 
ook zorgen dat onze klanten voldoen aan 
NEN 7510. Een software-update verge-
ten? Dat is verleden tijd.”

Ontzorgen

Waarom zouden zorginstellingen het licen-
tiebeheer outsourcen? “Het kan écht veel 
kosten besparen. Niet alleen hebben wij 

bij Agile Software productspecialisten 
die helemaal op de hoogte zijn van alle 
voorwaarden en regels; we hebben ook 
zeer goed contact met de softwarefabri-
kanten. Wij bieden software aan tegen 
de beste condities.

Bovendien verzorgen wij koepelcontrac-
ten met Adobe, Citrix, Microsoft, IBM en 
Symantec voor leden van brancheorga-
nisaties als ActiZ, VGN, MO en NVZ.

Het tweede grote voordeel is compli-
ance. Door licentiebeheer bij ons neer 
te leggen, weten zorginstellingen zeker 
dat zij legaal te werk gaan. Er zijn 
voldoende licenties voor het aantal me-
dewerkers en de software is up-to-date. 
Daarmee voldoet de instelling meteen 
aan NEN 7510. En tot slot kunnen wij 
echt ontzorgen in alle softwarevraag-
stukken. We bieden inzicht, geven ze-
kerheid en creëren de beste condities, 
zodat de zorg geen zorgen meer heeft 
over softwarelicenties.”

‘ Goed beheer van soft -
ware kan niet alleen 

problemen voor-
komen, het levert 

zelfs geld op.’


