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We zijn verheugd u het zevende i.deeds Magazine te
mogen presenteren. Ook nu weer hopen we u heel
wat nuttige informatie en nieuwe inzichten te geven.
In de binnenstad van Brugge gingen we op bezoek bij
het Wit-Gele Kruis, reeds tien jaar lang één van onze
trouwe klanten. De specialist in thuiszorg vervulde
een pioniersrol in de digitalisering van zijn kerntaak.
Algemeen directeur Ann Pollentier en directeur
informatica Nico Vandenbroucke leggen uit hoe ze
in België aan de wieg stonden van het elektronisch
verpleegdossier, hoe dat voor zowel patiënten als
medewerkers een wereld van verschil betekende
en hoe i.deeds hen hielp om hun doelstellingen te
bereiken.
Investeren in kennis en talenten maakt deel uit van de
i.deeds-strategie. U leest welke opleidingstrajecten
onze medewerkers zoal doorlopen en hoe we young
potentials ervaring laten opdoen en ondersteunen.
Verder informeren we u graag over de General
Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe
Europese wetgeving rond de bescherming van
persoonsgegevens, en legt IBM u uit hoe u de
datadraak kunt temmen.
Veel leesplezier.

06
i.nterview
Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen:
pionier in gedigitaliseerde
thuiszorg

Governance
Structure

Data
processing
map

Verify Data
Processing
Activities
Data Breach
Handling
Procedure
Procedures
for Complaints
and Inquiries

Privacy
Polic(y)ies

Getting
ready for
the GDPR

Use
privacy
notices
& consent
forms

Privacy
by Design

Provide
Training

DP in
supplier
relationships

12
i.nformation
De nieuwe privacywet:
bereid u nu al voor op de
wijzigingen

Information
Security

Lionel Vanpoucke
managing director i.deeds nv

13
i.events
i.deeds houdt zijn kennis
up-to-date

14
i.nformation
Wie en wat
is i.deeds?

i.nformation

Taming the data dragon

IBM Analytics

How to take data from anywhere, govern it
everywhere and create value for everyone
Data has changed
Digital transformation of business has seen data volumes grow
at an exponential rate. According to IDC, for every person on
the planet, 1.7MB of data is created each second. Expansion
of connectivity, provisioning of services into digital and mobile
platforms, enablement of user-generated content within
customer relationships – all are driving a relentless growth of the
data points which an organisation needs to bring under control
in order to process, manage, analyse and decision across this
new environment.
Data volume growth alone is not new – it has been a perpetual
feature of data management for decades. What makes the
current era of big data more challenging is the increased variety
of these sources. Internally generated data has expanded from
conventional structured data on products, customers, sales and
transactions to include notes created by customer-facing staff
to texts and messages sent by customers, through to images
and videos created within brand platforms both internally
and externally, via the constant clickstream from every digital
touchpoint.
New business intelligence and predictive analytics practices,
such as the arrival of data science teams, are further expanding
the range of data sets which needs to be discovered and

analysed. Recognising the value of external data, IBM recently
acquired The Weather Company – which operates the fourth
most-used mobile app in the US – and is making its data
accessible via the IBM Cloud. IBM partnerships with geodata
provider Mapbox and consumer-data broker Acxiom mean
these curated third-party data sets are now readily integrated
with first-party customer data within IBM solutions.

75%

By 2019, it is predicted that
75% of analytics solutions
will incorporate ten or more
exogenous data sources
from second-party partners
or third-party providers
(source: Gartner)

Businesses are now generating more data than ever – and
also consuming it at a greater rate in order to make effective
decisions and deliver real-time customer support. For data
management processes and technologies, that means
significant changes to ensure these new demands are met.
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A new kind of data infrastructure
Data warehouses are a well-established, stable and mature
environment in which organisations can store business-critical
data, ranging from transactions and financial information
through to customer records, interactions and demographics.
Whether created at an enterprise level or within each operating
division, the data warehouse feeds core business processes,
supports reporting and analytics, and allows the organisation to
understand its current position via the different views created for
each department.
This data infrastructure is not optimised for real-time, highvolume, unstructured data flows, however. Provisioning new
data sources – especially third parties – can require a long
lead time. Similarly, supporting data science, which typically
involves the discovery and analysis of large data volumes in
an exploratory way, can be too disruptive to the enterprise
data warehouse which is optimised to support repeatable,
continuous, well-defined business processes.
As a result, a new approach to data infrastructure has arisen
which makes use of distributed storage and cloud-based or
commodity hardware computing solutions, often running opensource applications. One of the appeals of these solutions,
especially for data scientists, is the ability to create them for
time-limited or purpose-constrained projects and then shut
them down once that purpose has been realised.
A downside of these solutions is the risk of becoming
“shadow IT” operations – technology projects sitting outside
of the enterprise framework, including its controls, governance
and oversight. The ability to analyse combined structured
and unstructured data to build the value-driving insights or to
operationalise models which are created in this experimental
environment can also be limited.

0.5%

80% of all data created is
stored by enterprises, but
only 0.5% is being analysed
(source: MIT)

To resolve this, a new kind of data architecture is needed that
blends the best of these two environments, preserving existing
legacy systems while expanding the data footprint which can
be accessed. Called a data lake, it accepts data flows from any
source and brings them into a common platform for use. Data is
stored in its raw, unrefined state and located, processed, refined
and extracted as required.
IBM has progressed this a step further by cataloguing and
classifying data on its way into the data lake, ensuring data is
governed both while it is stored and at the point of use.
This delivers important benefits to IT and data scientists since it
allows for agility in responding to project needs, while keeping
costs down, maintaining the resilience of business-critical data
provisioning and preventing ungoverned data environments
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and usage from springing up. The result is a trusted data
asset (open, monitored, maintained) rather than a data swamp
(unbounded and unpredictable).

Business-use cases
Every business will have its own reasons for creating a data
lake, reflecting its market position, technology adoption,
maturity level and resources. A number of common drivers can
be identified across deployments as follows:
Mobile apps – providing services and supporting transactions
to customers via mobile devices challenges traditional data
infrastructure, which is designed for batch processing rather
than real-time decisioning and validation. With a data lake,
contextual information (such as device ID and location) can be
combined with structured data (account number, password)
to drive mobile app-based services in a way that is secure,
resilient, reliable and replicable.

80%

Data scientists typically
spend up to 80% of their
time and effort on data
preparation (source:
Forrester Research)

Predictive analytics – decision-making based on propensity
models, such as next best action or product recommendations,
need to blend customer-specific data (purchasing history,
preferences) with broader context (purchasing situation, product
availability) and even external reference data
(weather, holiday calendar) to deliver personalised, relevant
communications with a high degree of accuracy.
Fraud detection – cyber-criminals increasingly use valid
customer credentials to access and take over accounts, gain
entry into business systems or extract valuable, confidential
information. The new generation of fraud detection not only
checks these credentials against any reported theft or loss,
but examines social and digital data which might reveal an
inconsistent or unusual dimension, such as access via an
unknown IP address or foreign location. Achieving this in real
time across the broadest possible data set, ideally from within a
governed environment, increases the likelihood of spotting fraud
and reduces false positives.
Data enhancement – in addition to the view of the customer
generated by the business across all of its interactions
and transactions, there is an advantage to be gained from
introducing external data sources that give a perspective on
the customer across their entire portfolio. Provisioning the data
lake with these sources allows for dynamic changes both to
the data and the sources themselves. IBM has acquired The
Weather Channel and partnered with a number of third-party
data owners, such as Mapbox and Acxiom, to pre-integrate
validated and curated information into analytical and decisioning
environments like the data lake.
Data science – new insights into customer behaviour,
marketing opportunities, product features and service

propositions increasingly arise from examining the largest
possible data set, blending internal data with curated external
sources, to spot significant patterns. If this data has been
pre-assembled, catalogued and governed, the time required to
discover and assemble it prior to exploration – which can take
up to 80% of data scientists’ time – is reduced and time-tovalue is improved.
Data monetisation – an important new dimension of
expanded data availability, especially for marketing, is realising
additional value both through better customer engagement as
a result of increased relevancy and also the potential to resell
either the enhanced data, derived variables or targeted media
opportunities.

Overcoming the obstacles
Data lakes can be transformational, enabling new processes
and value-driving activities. At the same time, they can also be
disruptive to existing practices since the technology associated
with data lakes is still immature. In some functions, which view
themselves as the owners of specific data types, there can be
a reluctance to pool that data in order to create a bigger, more
holistic resource. Top-level executive support is essential to
create the mandate for dissolving these data silos.

$600bn

Data quality problems cost
US businesses $600 billion
annually (source: Data
Warehousing Institute)

Governance needs to be applied to the data lake to ensure
it becomes a trusted data source, rather than a formless
landing area in which data is stored without consideration
of its validity, value or shelf life (the rate at which it decays or
changes and therefore its lifespan). A cross-functional team with
representatives from lines of business, legal and compliance,
IT and analytics can ensure future problems are avoided by
drawing up sustainable policies and data definitions.
Agreeing these definitions and deploying them through a
metadata management layer maintains the consistency and
usability of data added to the data lake over time. At first,
this process can highlight significant differences across the
enterprise, such as how a customer or sale is defined, what
units are used to record stock levels, address or telephone
number formatting, and so on. IBM supports this process via an
information governance solution which brings consistent rules
and controls to bear across all sources within the data lake.
An important feature of this approach is the ability to ensure
that the same standards and controls operate in both the core
enterprise data warehouse and the expanded data lake,
and also to govern across on-premises and cloud-based
systems.
Access controls and monitoring also need to be applied to
ensure there is visibility over the usage of this newly enhanced
data asset. It can be tempting for some practitioners to

overreach their permitted access, such as data scientists
wishing to use full personal data sets when masked,
pseudonymised data is perfectly adequate. Ensuring oversight
in this way also helps the organisation to meet its compliance
obligations.

Enjoying the benefits
Taming the data dragon should lead to significant benefits
across the enterprise, from improved productivity to increased
effectiveness in sales and marketing. Given the potential scale
and complexity of a data lake project, it is important to ensure
metrics are applied in as many areas as possible to capture the
full picture of this return on investment. Benefits to look out for
include:
Reduced data warehousing costs – within a data lake,
many of the non-core data elements currently stored in the data
warehouse can be offloaded to lower-cost distributed storage.

$65m

A 10% increase in data
accessibility will result
in more than $65 million
of additional net income
for a typical Fortune 1000
company
(source: Baseline)

Reduced systems integration costs – rogue IT projects
often mask the true cost of external consultants as these are
being paid for from within departmental budgets, rather than the
central IT budget.
Lower demand for external analytics consultancy –
provisioning data science teams with data and technology
resources can eliminate the reliance on external experts to
provide insights and predictive analytics.
Higher productivity from analytics teams – a typical
experience with a data lake is for accelerated output of
models and insight, in turn driving better marketing and sales
performance.
Fewer data quality costs – from duplicate records to
undeliverable addresses, poor data quality carries hidden costs
that the data lake should remove.
© Copyright IBM Corporation 2016

i.deeds informeert:
infosessie data lakes
i.deeds informeert u graag over hoe data lakes een meerwaarde
kunnen vormen voor uw bedrijf of organisatie. Dat doen we
tijdens een infosessie in februari 2017.
Geïnteresseerd? Schrijf u in via www.ideeds.be.
Wij houden u vervolgens op de hoogte van de precieze
datum en locatie.
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Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen:
pionier in gedigitaliseerde thuiszorg
Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen staat voor kwalitatieve thuiszorg dicht bij de patiënt, en zet
sinds twintig jaar ook in op digitalisering. En dat werpt vruchten af. Algemeen directeur Ann
Pollentier en directeur informatica Nico Vandenbroucke loodsten hun organisatie met
behulp van een duidelijke strategie en ondersteund door informatica de 21e eeuw in. Zij gaan
dieper in op het belang dat zij hechten aan digitale communicatie en vertellen ons alles over hun
ambities voor de toekomst en hun samenwerking met i.deeds.
Het is een vreemd zicht wanneer we het kantoor van algemeen
directeur Ann Pollentier binnenwandelen, in de hoofdzetel van Wit-Gele
Kruis West-Vlaanderen in het historische centrum van Brugge. In het
midden van de grote ruimte staat een bed. De algemeen directeur is zelf
aan het ziekbed gekluisterd met een hardnekkige voetblessure. ‘Ik ben
ervaringsdeskundige’, lacht ze. ‘Ik ben momenteel iets minder mobiel,
maar dat weerhoudt me er niet van om mijn taken uit te voeren en mijn
verantwoordelijkheden op te nemen.’ Het is kenschetsend voor de
manier waarop Ann Pollentier al meer dan twintig jaar de West-Vlaamse
tak van het Wit-Gele Kruis leidt.
Kunt u de activiteiten van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen
omschrijven?
Ann Pollentier: Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is een juridisch
zelfstandige organisatie voor thuisverpleging die deel uitmaakt van
een overkoepelende federatie. We willen patiënten de kans geven
om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in hun vertrouwde
omgeving verzorgd te worden. Dat doen we door individuele totaalzorg
op maat aan te bieden. Daartoe organiseren we toegankelijke,
kwaliteitsvolle en menswaardige thuisverpleging met aanvullende
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diensten als een zorgcentrale en personenalarmering, maar ook in
samenwerking met andere partners in de zorg.
Hoeveel medewerkers zijn er actief binnen uw organisatie?
Ann Pollentier: In totaal gaat het om 1.600 medewerkers, onder wie
1.300 verpleegkundigen, die actief zijn vanuit of in 30 kantoren over de
hele provincie. Maandelijks verzorgen zij gemiddeld 16.000 patiënten.
In totaal verrichten ze negen miljoen zorghandelingen per jaar.
Dat zijn indrukwekkende cijfers. Hoe behoudt u het overzicht?
Ann Pollentier: Toen ik hier twintig jaar geleden aankwam, heb ik veel
pionierswerk verricht. Zo heb ik de hele structuur van Wit-Gele Kruis
aangepakt, onder meer door ons werkingsgebied op te splitsen in
straten of straatdelen en daar bepaalde vaste verpleegkundigen aan
toe te wijzen. Nico en ik hebben toen ook de basis gelegd voor een
geïntegreerd informaticasysteem.
Informatica is allicht heel belangrijk voor uw organisatie.
Nico Vandenbroucke: Vroeger moesten onze thuisverplegers
papieren lijsten invullen. Die moesten dan hier, op de hoofdzetel,

verwerkt worden. Dat nam in totaal een dag in beslag, waardoor de
verpleegkundigen eigenlijk altijd met oude informatie onderweg waren
en elkaar voortdurend moesten opbellen om zaken met elkaar af te
stemmen. Sinds 2011 verloopt alles in realtime dankzij het EVD, het
elektronische verpleegdossier. Elk van onze thuisverplegers heeft een
tablet mee. Daar kan hij of zij alle belangrijke informatie elektronisch mee
aanvullen en bewaren, en die gegevens ook beschikbaar maken voor
collega’s die diezelfde patiënt behandelen.
Ann Pollentier: Een perfecte interne communicatie is een absolute
noodzaak. Een verpleegkundige moet aan zijn collega’s in real time de
juiste informatie over een patiënt kunnen meegeven. Dat verloopt veel
sneller en efficiënter dankzij het EVD en die tablets. Kortom: door het
EVD kunnen onze zorgmedewerkers zich beter concentreren op de
kwaliteit van de zorg en is het administratieve tot het minimum beperkt.
Voorheen moesten zij alle zorgen bevestigen, en moesten die gegevens
hier, in de hoofdzetel, nog eens geëncodeerd worden alvorens we
konden factureren. Nu wordt die tussenstap overgeslagen en worden
de gegevens onmiddellijk gefactureerd aan de mutualiteit of aan andere
instellingen, zoals de verzekering voor arbeidsongevallen. En aangezien
de verpleegkundigen voor ze aan hun ronde beginnen kunnen zien
wat zich de dag daarvoor heeft voorgedaan, kunnen ze zich beter
voorbereiden op hun ronde.
Omdat informatica zo belangrijk is voor onze werking, is de afdeling
ook vertegenwoordigd in ons directiecomité. Ik heb daar destijds voor
gepleit omdat de dienst informatica perfect op de hoogte moet zijn van
de noden van de medewerkers en van de opportuniteiten, en omdat
ze directe feedback moet kunnen geven en eventuele alternatieven
moet kunnen voorstellen, ten dienste van de organisatie. Dat is in veel
bedrijven en organisaties niet gebruikelijk, maar ons heeft die aanpak
geen windeieren gelegd.

‘Digitalisering zal de verpleegkunde
nooit vervangen, maar kan een
enorme meerwaarde betekenen
in de totaalzorg.’
Ann Pollentier

U hebt een tussenstap uitgeschakeld. Hebt u de mensen van de
administratie elders kunnen inschakelen?
Ann Pollentier: Zij ondersteunen nu onze corebusiness en onze
verpleegkundigen via de cel afdelingsassistentie. Elk regionaal kantoor
heeft zo’n cel. Ze zijn een soort verbindingspersonen geworden
tussen de patiënten en de verpleegkundige. Als één van onze
thuisverplegers bijvoorbeeld niet op tijd bij een patiënt kan raken, wat
kan gebeuren als de verzorging van de vorige patiënt iets uitloopt, laat
de verpleegkundige dat weten via de tablet, waarna iemand van de cel
afdelingsassistentie de volgende patiënten zal verwittigen en hen op
hun gemak zullen stellen. Zo nemen we een stuk onzekerheid bij die
patiënten weg.
Verandering binnen een organisatie zorgt vaak voor weerstand.
Hoe stonden en staan de zorgmedewerkers tegenover het EVD?
Ann Pollentier: Ik vreesde wat weerstand, maar uiteindelijk is alles
fantastisch verlopen. Bovendien heeft die noodzakelijke verbetering van
de interne communicatie ook geleid tot een gelijkmatige aanpak van de
zorg.
vervolg op pagina 08 >>
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Nico Vandenbroucke: Voor de thuisverplegers was er natuurlijk een
leerperiode, maar voor de rest biedt het EVD alleen maar voordelen. Als
er al problemen waren, dan was dat vooral op het gebied van hardware.
Ann Pollentier: Onze thuisverplegers raakten snel gehecht aan
hun tablets. Toen we vaststelden dat de hardware wat kinderziektes
vertoonde, wilde ik ze terugroepen voor updates, maar dat was niet
naar de zin van onze medewerkers. Dat was ongeveer de grootste
weerstand die we ondervonden. (lacht)
Welke maatregelen onderneemt u op het gebied van privacy?
Het gaat tenslotte om heel gevoelige informatie.
Ann Pollentier: Privacy is inderdaad van het grootste belang. Daarom
zijn al die vitale gegevens heel goed beschermd, met individuele logins
en wachtwoorden. Het EVD van een patiënt kan bovendien enkel
geraadpleegd worden door de verpleegkundige of verpleegkundigen
die een patiënt behandelen, en sinds kort ook door artsen die de
patiënt behandelen en mantelzorgers. Sowieso moeten patiënten hun
toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens.
Nico Vandenbroucke: We worden ook bijgestaan door een
veiligheidsconsulent die onafhankelijk van de afdeling informatica werkt.
Het EVD is dus een geslaagde ingreep. Wordt die digitale
communicatie in de toekomst nog uitgebreid?
Nico Vandenbroucke: Software en hardware hebben natuurlijk een
bepaalde levensduur. Daarom zitten we nu in een tweede fase, die we
tegen volgende zomer willen afronden. Dat doen we in overleg. Een
viertal maanden lang hebben we met een team van thuisverplegers
en experten alles onder de loep genomen, gepeild naar vragen en
suggesties van de gebruikers en alles verwerkt in een nieuw concept.
En sinds midden oktober is Mijn WGK actief, een online platform dat
het ook voor dokters – en voor patiënten zelf – mogelijk maakt om de
gegevens die we van patiënten bijhouden te raadplegen.
Ann Pollentier: Thuisverpleegkundigen zijn geen geïsoleerde
zorgverstrekkers. Voor de uitvoering van hun zorgtaak moeten ze
vaak heel nauw overleggen met andere zorgpartners zoals huisartsen
en ziekenhuizen. Vroeger moesten we steeds de artsen opbellen,
waardoor we hen soms stoorden tijdens hun consultatie. Het is voor
die huisarts veel comfortabeler als hij na zijn bezoekuren die informatie
kan raadplegen wanneer het hem of haar het beste uitkomt. Op die
manier kan hij of zij op een gestructureerde en efficiënte manier de zorg
meevolgen. In een volgende stap zullen ook de ziekenhuizen Mijn WGK
kunnen raadplegen. Dit sluit persoonlijk contact niet uit.
Jullie zijn een zelfstandige entiteit binnen een federatie. Worden
jullie projecten gedeeld met de andere provinciale afdelingen van
het Wit-Gele Kruis?
Ann Pollentier: Ja. We zien in welke meerwaarde dergelijke projecten
kunnen hebben, en dus delen we onze ervaringen en knowhow. We zijn
geen concurrenten van elkaar. We werken decentraal omdat we vinden
dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt moet worden aangeboden.
Het Wit-Gele Kruis biedt sinds kort ook een zorgcentrale aan.
Wat houdt dat precies in?
Ann Pollentier: De zorgcentrale gaat heel wat verder dan een
alarmcentrale. Het is een andere aanpak, die zich richt op mensen
die al of niet een beroep doen op thuisverpleging, maar die op de
één of andere manier een vorm van ondersteuning nodig hebben. We
hebben daarbij ook oog voor preventie, nazorg en begeleiding, en
we werken met een grondige intake. We willen weten wat de risico’s
zijn bij een cliënt of patiënt, zodanig dat degene die een oproep krijgt,
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‘We zijn niet uit op een monopolie, maar we zijn het
wel aan onszelf verplicht om een pioniersrol op te nemen.’
Ann Pollentier
weet wie hij moet inschakelen. Zo bestaat bij een persoon die reeds
een cardiovasculair accident heeft gehad het risico op een nieuwe
CVA en daarbij is een snelle reactie heel belangrijk door de juiste
zorgverstrekkers, in voorkomend geval de MUG.
We willen de zorg digitaal ondersteunen. Wanneer een patiënt gaat
wandelen en plots niet meer weet waar hij of zij is of dringende hulp
nodig heeft, kunnen we dankzij de mobiele centrale detecteren waar
hij of zij zich bevindt en hulp organiseren. In de toekomst willen we met
de centrale ook bepaalde parameters opvolgen, zodat we de patiënt

kunnen ondersteunen in het dagelijkse leven, vanzelfsprekend alleen
wat betreft het paramedische luik daarvan. We kunnen geen arts spelen
of diagnoses stellen, maar kunnen mensen wel ondersteunen. Dat kan
gaan over het opvolgen van diabeteswaarden of monitoren of patiënten
hun medicatie hebben ingenomen.
Dat klinkt allemaal heel vooruitstrevend.
Ann Pollentier: Voor Vlaanderen is het dat ook. Al is het wel frappant
hoe ver wij in België achterlopen op andere landen. Zo staan onder
meer Schotland, Ierland, Nederland en de Scandinavische landen

vervolg op pagina 10 >>

09

>> vervolg van pagina 09

veel verder dan wij. Al gaat onze ambitie natuurlijk breder dan
digitalisering. Digitalisering is onderdeel van een groter geheel. Het zal
de verpleegkunde nooit vervangen, maar kan een enorme meerwaarde
betekenen in de totaalzorg.
Wat is die ambitie dan?
Ann Pollentier: Met onze kennis en deskundigheid een rol spelen
voor de steeds ouder wordende patiënt met een multiple problematiek
die het liefst zo lang mogelijk thuis wil verzorgd worden. Vanuit onze
eigen discipline, de thuisverpleging, maar ook door hem te verwijzen
naar andere partners in de zorg, en met die partners heel goed
samenwerken. Dat is een prachtige uitdaging voor de toekomst. Maar:
schoenmaker blijf bij uw leest, we kunnen niet alles zelf doen. We zijn
niet uit op een monopolie, maar we zijn het wel aan onszelf verplicht om
een pioniersrol op te nemen.
Voor de opzet van jullie datawarehouse en de wijziging van
de rapporteringsbehoeften hebben jullie tien jaar geleden een
beroep gedaan op i.deeds. Hoe is die samenwerking verlopen?
Nico Vandenbroucke: Informatica is heel belangrijk omdat het ons
hele systeem en alle processen ondersteunt. Daarom moeten we
ook een goed zicht hebben op hoe die processen verlopen. Want
meten is weten: we houden heel wat data bij om te zien wat wel en
niet goed loopt. In 2007 hebben we onze audit in kaart gebracht. Dat
zijn ondertussen al een tweehonderd à driehonderd indicatoren op
basis van diverse parameters, die te maken hebben met onder meer
zorgkundige en financiële aspecten, sommige op globaal niveau, andere
dan weer op detailniveau. Om dat te kunnen doen, hadden we een
datawarehouse nodig en de rapportering daarachter. Ondertussen, na
tien jaar, is dat mee geëvolueerd met de organisatie. Ook alle informatie
van het elektronisch verpleegdossier zit in het datawarehouse.
De samenwerking met i.deeds verloopt goed. We werken op
verschillende manieren samen, en altijd heel efficiënt: soms
projectmatig, zoals bij het datawarehouse, maar ook ad hoc. i.deeds
besteedt bovendien veel aandacht aan de voorbereiding van een
project. Dat vermijdt ook veel discussie en bijsturingen achteraf.
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‘Voor de opzet van ons datawarehouse,
dat ook alle gegevens van het
elektronisch verpleegdossier bevat,
werkten we nauw samen met i.deeds.’
Nico Vandenbroucke

i.deeds en Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen:
goede zorgen voor IT
Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen vertrouwt al bijna tien jaar
op de expertise van i.deeds. In nauw overleg brachten ze de
rapporteringsomgeving up-to-date en werd een datawarehouse
opgezet en uitgebreid.
Nico Vandenbroucke
directeur informatica

Rapportering
Omdat Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen in 2007 andere rapporteringsbehoeften had, klopte het aan bij i.deeds voor
de modernisering van zijn bestaande rapporteringsomgeving. Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen werkte namelijk
met drie verschillende technologieën. Het doel was om de rapportering voortaan via één platform te laten verlopen.
Na een grondige voorstudie van de verschillende BI-tools
en een analyse van de rapporten door i.deeds werd voor
de rapportering gekozen voor SSRS (Microsoft SQL Server
Reporting Services), gecombineerd met specifieke tools
waarmee Excel- en Word-rapporten worden gegenereerd.
Het resultaat: één omgeving, één beheer.
De gebruikers van het nieuwe platform werden voor
de implementatie ervan grondig bevraagd over de
behoeften van de nieuwe rapporteringsomgeving, en bij de
ingebruikname gaf i.deeds opleiding aan de report authors
van Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Zo konden alle
medewerkers meteen de juiste start nemen.

1. Behoeften
van de patiënt
kennen in zijn
omgeving

5. Communicatiebeleid ter
ondersteuning
strategisch
beleid

4. Realiseren
totaalzorg

2. Afstemmen
zorgaanbod op
omschreven
kwaliteitsvereisten

3. Voldoende
competente en
betrokken
medewerkers

Datawarehouse en cubes
Simultaan met de modernisering van de rapporteringsomgeving zette i.deeds een datawarehouse op waarin de
gegevens van patiënten, medewerkers en dokters aan elkaar werden gekoppeld. Op vraag van directeur informatica
Nico Vandenbroucke werden de bestaande cubes herwerkt en werden nieuwe cubes ontwikkeld die een overzicht
geven van zorgen, facturen, lonen, planning, contacten en wagenpark.
In 2010 stonden zowel de nieuwe rapporteringsomgeving als het datawarehouse op punt. In 2012 werd met het oog
op de ingebruikname van het elektronisch verpleegdossier (EVD) een upgrade bewerkstelligd. Sindsdien worden de
rapportering en het datawarehouse voortdurend onderhouden en uitgebreid, afhankelijk van de behoeftes van WitGele Kruis West-Vlaanderen.
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De nieuwe privacywet:
bereid u nu al voor op de wijzigingen
Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese wetgeving rond de bescherming en verwerking van
persoonsgegevens definitief van kracht. Dat lijkt nog veraf, maar als organisatie of bedrijf kunt u
maar beter voorbereid zijn op de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt. i.deeds zet
u graag op de goede weg.
Bescherming en verwerking van persoonsgegevens is reeds vele
jaren een item dat hoog op de politieke agenda staat binnen de EU.
De bestaande regelgeving voldeed niet langer, onder meer door het
verschil in handhaving en interpretatie tussen de verschillende lidstaten
en door de opkomst van nieuwe technieken en toepassingen die de
digitale revolutie voortstuwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alles wat
met de cloud en social media te maken heeft. Tegelijk kun je niet naast
de actualiteit kijken: bijna dagelijks verschijnen er in de media berichten
waarin sprake is van de kaping van privacygevoelige data.

General Data Protection Regulation

als in de rol van ‘verantwoordelijke van de verwerking’). De DPO moet
de onderneming adviseren en informeren over de toepassing van de
nieuwe regelgeving en er tegelijk op toezien dat die gerespecteerd
wordt. Deze nieuwe functie kan zowel door een interne medewerker
als door een externe consultant worden ingevuld. Een andere
nieuwigheid in de GDPR is de verplichting van de onderneming om de
toezichthoudende overheid binnen de 72 uur te verwittigen wanneer
zich een data-lek voordoet, bijvoorbeeld wanneer wachtwoorden
worden gelekt.

Hoge boetes
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privacywetgeving, waarvan de basis
privacy
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dateert van 1992. Zo is de verantwoordelijke
Niettegenstaande de GDPR een
notices
Security
DP in
& consent
voor de verwerking (de ‘controller’) niet
overgangsperiode van twee jaar voorziet
supplier
1
forms
20 (de bepalingen worden van kracht op 25 mei
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langer verplicht voorafgaande aangifte te doen
/5/
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a
bij de Privacycommissie op het moment dat hij
2018) en een aantal belangrijke toepassingscriteria
i
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go
Bron: A
persoonsgegevens wil verwerken. In de plaats daarvan
vaag blijven, raden wij aan niet langer te wachten om
zal hij zijn activiteiten moeten bijhouden en zijn privacy compliance
actie te ondernemen. Het belang van een privacystrategie in
moeten kunnen aantonen wanneer daarom gevraagd wordt. Een
overeenstemming met de GDPR mag niet onderschat worden.
documentatieplicht vervangt de registratieplicht.
Concreet betekent dit dat elke organisatie die met persoonsgegevens
aan de slag gaat alle records over de processen die hebben
plaatsgevonden dient bij te houden en moet kunnen aantonen dat
ze aan de gewijzigde privacywet voldoet. Zo is in vele gevallen het
expliciete (en controleerbare) akkoord van betrokkenen nodig om
de informatie die men van hen bijhoudt te verwerken, en moeten de
regels voor de verwerking van die gegevens strikt worden gevolgd:
betrokkenen hebben o.a. recht op inzage in hun gegevens; moeten
die gegevens kunnen wijzigen of schrappen (‘the right to be forgotten’)
en kunnen eisen dat hun gegevens naar een andere controller worden
getransfereerd (‘portability’). Sommige van deze rechten bestonden
reeds, maar worden in de GDPR aangepast en/of uitgebreid, andere zijn
nieuw.

Nieuw: de Data Protection Officer

Om aan de regelgeving te kunnen beantwoorden, zullen sommige
organisaties een Data Protection Officer (DPO) moeten aanstellen.
De bepalingen die deze verplichte aanstelling vastleggen kunnen nog
verfijnd worden door de lidstaten, maar in een aantal gevallen (voor bv.
ziekenhuizen en overheden) zal de aanstelling van deze ‘functionaris
voor gegevensbescherming’ verplicht zijn.
De DPO zal fungeren als contactpersoon tussen de toezichthoudende
overheid en de betrokken onderneming (zowel in de rol van ‘verwerker’
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Laat u adviseren door i.deeds

i.deeds volgt de ontwikkeling rond de nieuwe regelgeving op de voet
en heeft meteen maatregelen getroffen. Onder de noemer ‘Privacy
for Design’ houden we bij het ontwerp van nieuwe toepassingen en
realisaties nu reeds rekening met de nieuwe privacywetgeving en de
gewijzigde regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Daartoe
maken we gebruik van ‘Privacy Enhancing Technologies’ (PETS),
technische middelen zoals authenticatie en encryptie die kunnen helpen
om aan de nieuwe privacyregels te beantwoorden. i.deeds staat uw
bedrijf of organisatie op dit gebied met raad en daad bij.

i.deeds informeert:
infosessie GDPR
i.deeds wil u uitgebreid informeren over de nieuwe
privacywetgeving en de mogelijke implicaties voor uw bedrijf of
organisatie. Dat doen we tijdens een infosessie in februari 2017.
Geïnteresseerd? Schrijf u in via www.ideeds.be.
Wij houden u vervolgens op de hoogte van de precieze
datum en locatie.

i.events

i.deeds houdt zijn kennis up-to-date
Dankzij een ruim aanbod aan opleidingstrajecten houdt i.deeds zijn vinger aan de pols van de
recentste ontwikkelingen. Dit maakt deel uit van de strategie van i.deeds om continu te investeren
in de expertise van zijn medewerkers. Alleen zo kan het zijn klanten correct en up-to-date advies
geven bij het nemen van de juiste beslissingen.

Op 21 september vond een intensieve opleidingsdag plaats in de
MeetingBoxes van Kortrijk Xpo. Alle i.deeds-medewerkers werden door
IBM geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Data
Lake, Dataworks, Cognos Analytics, Watson Analytics, Cloud Data
Services/PDA/dashDB/Hadoop & Information Governance.

Onze young potentials volgen opleidingen van Cevora rond Business
Process Management, Project Management, Efficiënte communicatie,
klantgericht denken, Big Data en Hadoop.
Voor de ervaren medewerkers en de juniors/young potentials die in
september het i.deeds-team versterkten, organiseerde Qlik een on-site
bootcamp waarbij in vijf dagen vier core classes behandeld werden
namelijk ‘creating visualizations’ (front-end & design training), ‘data
modeling’ (scripten en inladen van data in een Qlik Sense App), ‘system
administrator’ en ‘data architect’ (opzetten van een Qlik Sense Server
en clustering).
i.deeds-medewerkers waren aanwezig op de Microsoft SQL
Server Days. Het event focuste op de release van SQL Server
2016. Uitgebreide In-Memory technologie en transparante hybride
cloud oplossingen gekaderd onder ‘Stretch Databases’ verruimen
de mogelijkheden voor on-premise OLTP databases. Met de nieuwe
Always Encrypted feature is uw data nog beter beveiligd. SQL Server
2016 biedt ook meer mogelijkheden op het vlak van Big Data en
verschaft een ingebouwde ondersteuning voor Polybase.
Een Microsoft-update i.v.m. Cloud, Big Data, Data BI, Internet of
Things, Machine learning en Power BI met als thema ‘Data driven
innovation’ is gepland in december en zal onze medewerkers informeren
hoe data rechtstreekse impact uitoefent op businessprocessen.

Tijdens het seminar IBM Hybrid Cloud briefing werd er dieper
ingegaan op nieuwe applicaties voor cloud computing (user-facing
apps).
i.deeds-medewerkers volgden
ook workshops en trainingen
georganiseerd door IT Works
in verband met “Big Data
Technology for IoT, Data Lakes,
Data Science en BI” (rond
buzzwords zoals MapReduce,
Spark, NoSQL, NewSQL,
Analytics,…), specifieke
opleidingssessies m.b.t. “Het
Logische Datawarehouse”
(architectuur, ontwerp en
technologie om klassieke
datawarehouses te verzoenen
met big data, streaming data,
data lakes, internet of things…) en
“Business Analyse technieken”.

Dankzij deze workshops, trainingen,
webinars, cases, e-learnings en interne
opleidingen kunnen onze business
analytics consultants en .Net-ontwikkelaars
vernieuwende businessinzichten en up-todate IT-technologie toepassen in projecten
voor onze klanten.
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Wie en wat
is i.deeds?
i.deeds is een toegewijd team gespecialiseerd in business intelligence-projecten, business process
management, de ondersteuning van selectietrajecten, begeleiding bij de invoering van nieuwe ITtoepassingen en de realisatie van maatwerkoplossingen.
Onze bedrijfsnaam ‘i.deeds’ legt de nadruk op onze daadkracht, ons engagement en op onze
dynamische, persoonlijke aanpak.
Efficiënte applicaties die informatie registreren, uw bedrijfsprocessen ondersteunen of u inzichten
geven uit grote hoeveelheden beschikbare informatie zijn onontbeerlijk. Voor uw business is het
dus van cruciaal belang de optimale informatisering en automatisering te kiezen. i.deeds kan u
daarbij helpen door u te adviseren in elk van de onderstaande domeinen.

BUSINESS ANALYTICS
Onze ervaren medewerkers analyseren relevante data uit al uw afdelingen en kneden die tot
kennis, waardevolle informatie en bruikbare inzichten. Concreet zetten we al uw data om in
overzichtelijke dashboards en rapporten. Zo maken we van uw softwareapplicaties slimme
managementinstrumenten die u een klare kijk op uw organisatie opleveren. De sleutel tot
succes: een gezond, goed beveiligd, robuust en performant datawarehouse.

BEDRIJFSPROCESSEN
Elk succesvol IT-project vertrekt vanuit de businessnoden. Die komen het duidelijkst tot uiting
tijdens het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen. Door de processen te beschrijven, leert
men ze ook beter te begrijpen en wordt duidelijk waar de sterke en zwakke punten van uw
organisatie zitten.

IT-KEUZES
Ons team van experten helpt u bij het kiezen van een passende IT-toepassing aan de hand van
een gestructureerd selectietraject. Op basis van een grondige scope-analyse en gesprekken met
het management en key users maken we een lastenboek op (as is & to be-analyse), vragen we
offertes aan, gaan we van longlist naar shortlist, zorgen we voor casedemo’s en gaan we ten
slotte selecteren en onderhandelen. We begeleiden u doorheen het volledige selectietraject naar
de partner die u een oplossing biedt die het best beantwoordt aan uw doelstellingen, ambities
en budget.

REALISATIES
Biedt een standaardpakket geen soelaas? Dan zorgen onze consultants voor een oplossing op
maat. Elke realisatie binnen de i.deeds-aanpak verloopt volgens een iteratief proces waarbij de
analyse-, design-, ontwikkelings-, test-, documentatie- en opleveringsfases telkens opnieuw
doorlopen worden, en de applicatie stelselmatig wordt uitgebouwd. Deze methodologie, in
combinatie met een in huis ontwikkeld framework, resulteert in een duurzame oplossing op maat
van uw organisatie.

Hoe doet i.deeds dit?
i.deeds buigt zich over diverse projecten.
Bijna altijd starten we met een scopeanalyse. Die zorgt voor een helder inzicht
in de doelstellingen en een duidelijke
afbakening van het project. Op basis van de
scope kunt u keuzes maken en het totale
project in fases verdelen.

Wat mag u
van i.deeds verwachten?
• een aanpak die vanuit de business vertrekt
• onafhankelijk advies
• specialisatie in BI-projecten en business
process management en ondersteuning
van selectietrajecten
• een rechttoe rechtaan, no-nonsense
aanpak
• een engagement op lange termijn met
een sterke focus op meerwaarde voor uw
onderneming of business unit

Op zoek naar een passende IT-oplossing? i.deeds biedt u 100% onafhankelijk advies.
Bij het kiezen van een sluitende IT-toepassing voor klanten handelt i.deeds steeds onafhankelijk. Tijdens een selectietraject ontvangen we
gedetailleerde offertes van pakketaanbieders/partners. Via een shortlist (selectie van partners uit de longlist) krijgen we vervolgens aan de
hand van (business)casedemo’s van deze partners een grondig, praktisch en actueel inzicht in de oplossingen die zij bieden. Onze IT-keuzes
worden dus niet enkel ondersteund door de praktische kennis van onze medewerkers die projecten ontwikkelen. We hebben ook een héél
gedetailleerde, up-to-date kennis van wat de pakketleveranciers in binnen- en buitenland te bieden hebben.
Zelfs als u bv. enkel een nieuw CRM-, ERP-, MES-, WMS- of financieel pakket zoekt, kunt u bij i.deeds terecht voor 100%
onafhankelijk advies.

Meer info over hoe i.deeds u kan helpen? Neem contact op met Lionel Vanpoucke,
managing director i.deeds nv, via lionel.vanpoucke@ideeds.be of +32 56 650 100.
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Family Beach Day 2016:
een gezellige familiedag aan zee
Elk jaar organiseert i.deeds een ontspannende en gezellige familiedag
aan zee waarbij de teamgeest wordt aangescherpt en de nadruk ligt op
fun en beleving.

In een ongedwongen sfeer en onder een stralende zon konden ze
kiezen uit een ruim aanbod van sportieve activiteiten zoals rafting, sup,
giant sup, golfsurfen, powerkite en zeilwagen rijden.

Op zaterdag 10 september verzamelden al onze medewerkers met
hun partner, kinderen én kleinkinderen in Oostduinkerke, waar ze een
plezante dag doorbrachten in en om strand- en watersportclub Sycod.

Na deze sportieve activiteiten werden de hongerige magen ’s avonds
gevuld tijdens een stijlvolle barbecue, waar nog druk werd nagepraat
over een alweer heel geslaagde familiedag.

i.short
Vijf nieuwe ‘young potentials’ bij i.deeds
i.deeds geeft jonge krachten met talent graag alle kansen.
Van september tot februari doorlopen vijf ‘young potentials’ een
intern opleidingstraject dat hen de mogelijkheid biedt om zich te
ontplooien tot BI- of .NET-specialisten.
Nog tot februari volgt het vijftal binnen i.deeds een doorgedreven
opleidingstraject. Dat omvat, naast het verwerven van algemene kennis
over i.deeds, projectmanagement en communicatie met klanten, ook
opleidingen rond specifieke onderwerpen en disciplines. Drie van de vijf
willen de wereld van de business intelligence ingaan, de twee anderen
kiezen voor een carrière in .NET-development. Tijdens hun opleiding
worden ze nauwgezet opgevolgd en bijgestaan door senior i.deedsmedewerkers, die graag hun kennis delen met de young potentials.

‘De duidelijke opleidingsstructuur en de leuke
werksfeer zorgen voor een
aangename en boeiende
opleiding.’

Marjolein

‘Bij i.deeds krijg je de kans
om je zowel zelfstandig
als in team te ontplooien
tot een volwaardige BIspecialist.’

Jeroen

‘De intensieve opleiding bij i.deeds biedt de perfecte
combinatie van IT, business en soft skills om mijzelf
verder te ontwikkelen als startende developer.’

Kevin

BI-opleidingstraject
De young potentials krijgen een algemene opleiding over big data, data
lakes, datawarehouse en worden up-to-date gebracht over de nieuwste
trends. Daarnaast leren ze in de praktijk om te gaan met producten als
IBM Cognos, Qlik, Tableau en Microsoft Power BI.
.NET-opleidingstraject
De jonge talenten komen alles te weten over de verschillende
soorten backend-databases en maken zich stap voor stap de C#programmeertaal eigen. Daarnaast verdiepen ze zich in frontendontwikkeling (voor desktop en web) en leren ze om te gaan met
frameworks. Er is ook aandacht voor de diverse ontwikkelingspatronen:
via kleinere projecten en een groter project dat loopt over 14 dagen leren
ze goede, testbare code te ontwikkelen, om daarna een datawarehouse
from scratch op te bouwen (database maken, database vullen en
rapporten maken).

‘Dankzij de vakkundige
begeleiding en de uitvoerige
opleiding krijg ik de kans
om mijn potentieel als BIconsultant volledig te
ontplooien.’

Niels

‘Met een goede mix van
opleidingen en praktijkcases
zorgt i.deeds ervoor dat ik
de kans krijg mij te
ontwikkelen tot een
BI-consultant.’

Pieter

De vijf nieuwe young potentials bij i.deeds (vlnr.): Jeroen Daenekindt,
Niels Decoene, Pieter Beyne, Kevin Van Lancker en Marjolein Deschamps.
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