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Abrona

Uitdagingen
 Plaats- en tijdonafhankelijk beschikken over 
actuele en betrouwbare gegevens
 Flexibele rapportages
 Adequate ondersteuning voor taakverlichting 
medewerkers

Oplossingen
 Prodware adjust Healthcare met Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD)

Voordelen
 Kostenbesparing en efficiëntie
 Flexibel systeem ondersteunt inspelen op 
marktomstandigheden en het bieden van zorg op 
maat
 Oplossing met lage trainingseis

Abrona is een christelijke organisatie, in de provincie 
Utrecht, voor dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking. De circa 1850 professionele 
medewerkers en ruim 700 vrijwilligers zetten zich 
dagelijks in voor 2000 cliënten. Abrona wil een 
bijdrage leveren aan het verwerven en behouden van 
een eigen plek in de samenleving en legt de nadruk, 
daar waar mogelijk, op ontwikkeling. Met én voor de 
cliënt.

Abrona ziet zichzelf als een innovatieve zorginstelling 
en wil graag een nieuwe vorm van zorg aanbieden 
voor haar cliënten. Dit wordt ondersteund doordat 
het ecosysteem van mensen (verwanten, vrijwilligers, 
medewerkers) met elkaar in contact kan staan en beter 
geïnformeerd kan worden. Hiernaast geeft het de cliënten 
de gelegenheid te participeren in de samenleving, speelt 
Abrona met technologie in op de mogelijke vergrijzing 
die gaat toetreden in het personeelsbestand én kan de 
arbeidsschaarste opgevangen worden. Met deze doelen in 
gedachten, heeft Abrona na een intensief selectietraject, 
een partner gevonden in Prodware en een hulpmiddel aan 
de oplossing Prodware adjust Healthcare. Prodware adjust 
Healthcare is een op Microsoft Dynamics gebaseerde 
ERP-oplossing die organisaties een volledig geïntegreerd 
platform biedt om alle sturende en ondersteunende 
administratieve processen te stroomlijnen. Zo kunnen 
zorgorganisaties de cliënt centraal stellen en hun 
zorgtaken optimaal vervullen.

De grootste uitdaging om op te lossen met deze oplossing 
is volgens Abrona het cliëntendeel. “Als je kijkt naar het 
registratief gebied, de administratie, is dat nu goed op 
orde. We zijn nu heel hard bezig het cliëntendeel, van 
zorgplannen tot communicatiestromen, beter te maken. 
Ruim 1250 mensen werken nu met ons Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD). Daarin wordt bijgehouden wat de 



zorgvraag is van de cliënt, welke zorg wij leveren, maar 
ook wie zijn contactpersonen zijn, waar je met elkaar op 
moet letten en hoe je met elkaar afspraken maakt over de 
vorm van zorg die je levert. Dat is maatwerk, omdat je per 
cliënt in het plan afspreekt wat je met zorg wil bereiken. 
Wij hebben er voor gekozen de ingebruikname te laten 
verlopen via de olievlekmethode. Als eerste gebruikten de 
ambassadeurs, een enthousiaste groep van 21 mensen, 
het ECD. Zij waren in staat om de systeemwijziging te 
zien als een proceswijziging. Aangevuld met duidelijke 
communicatie is een succesvolle implementatie verzekert 
en hebben zij zelfs de meer terughoudende medewerkers 
ook enthousiast gemaakt.”

Het ICT-budget van Abrona ligt hoger dan het 
branchegemiddelde. Hierdoor kan geïnvesteerd worden 
in gebruikersvriendelijkheid van systemen en kan door 
nieuwe technologie de kwaliteit van zorg verbeterd worden. 
Enerzijds op gebied van communicatie, daarnaast vooral 
ook op effectiviteit. De mogelijkheden van de toepassing 
qua technologie in de zorg veranderen zeer snel. Abrona 
kiest daarom voor het geplande, ongeplandheid principe: 
“Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en kiezen 
voor een dynamisch ontwikkelpad, waarbij de tijdspalen 
bewust kort dienen te zijn. Als een oplossing vrijwel 
opleidingsloos is en het toegevoegde waarde heeft in het 
werkproces voor begeleiding van de cliënt, dan willen wij 
het gebruiken. Gelukkig is de oplossing van Prodware 
intuïtief en eenvoudig aan de voorkant. Door te besparen 
op ICT-opleidingen, kunnen wij investeren in kennis en 
ontwikkeling van onze medewerkers.” 

“Terug naar de essentie, keep IT simple!”

“Prodware zien wij als een echte partner, zij hebben een 
speciale unit voor de zorg. Wat wij nodig hebben, zijn 
branchedeskundigen die met een procespet kunnen 
kijken. Hierbij is het vooral van belang dat zorginstellingen 
en technologieleveranciers naar elkaar luisteren”, aldus 
Abrona. “Zo bespreken we samen welke kansen ICT-
oplossingen ons kunnen bieden om juist de noodzakelijke 
besparingen op te vangen, vooral op gebied van slimmer 
en efficiënter informatie delen.” 

De droom van Abrona op ICT-gebied is het bouwen van 
een eigen appstore met een grote variëteit aan apps op 
tal van terreinen, die ze de mensen met een beperking, 
passend bij hun zorgvraag, kunnen bieden.

Voor meer informatie, bezoek www.abrona.nl
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Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen door 
hoogontwikkelde technische expertise te combineren met 
diepgaande branchekennis. Prodware is de grootste Microsoft 
Dynamics partner in Europa.
Prodware is actief in veertien landen voor 20.000 actieve 
klanten. Met 1.650 medewerkers behoort Prodware tot de 
grootste IT-partners voor (middel)grote organisaties in Europa.
Prodware, opgericht in 1989, is genoteerd aan de NYSE 
Euronext Parijs en maakt onderdeel uit van de Gaia Index. 
Met een omzet van 180 miljoen euro, een robuuste nettowinst 
en een eigen vermogen van 40% van het balanstotaal, is 
Prodware een financieel gezonde onderneming en een stabiele 
partner voor haar klanten.

Algemene klantgegevens
Branche Zorginstelling

Structuur Hoofdkantoor en 90 locaties in provincie Utrecht

Medewerkers Circa 1800

Omzet / resultaat  € 75 miljoen 

Oplossing Prodware adjust Healthcare met ECD

Licenties Backoffice 160 / Frontoffice 1640

Gebruikers 1800

Implementatietijd Gefaseerd


