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Philadelphia zet als eerste Careware in voor gehandicaptenzorg 
Landelijke zorginstelling registreert voortaan alle één op één cliëntcontacten met app.  

Amersfoort / Leiden, 8 juni 2014 – Philadelphia Zorg heeft gekozen voor het planning- en 
registratieplatform Careware van zorgICT-aanbieder helpLine. Circa 400 zorgverleners, 
werkzaam in heel Nederland, werken sinds deze week met een iPad mini voor het plannen 
en registreren van de uren die betrekking hebben op de ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook voor het registreren van de contacten die via 
beeldbellen plaatsvinden wordt Careware gebruikt om te registreren. Philadelphia is de 
eerste organisatie uit de gehandicaptenzorg in Nederland die op deze wijze uren registreert.  
 
Uitrol binnen hele organisatie 
Annelies Baak, gebiedsmanager 
Zeeland van Philadelphia en 
verantwoordelijk voor de pilot en 
verdere uitrol van Careware in de 
organisatie: “In onze zoektocht naar 
een passend softwareplatform voor 
planning en registratie van 
ambulante ondersteuning, waren 
‘efficiency’ en ‘gebruiksvriendelijk’ de 
twee sleutelwoorden. Hoewel 
Careware tot op heden vooral in de 
thuiszorg wordt gebruikt, zagen wij 
ook mogelijkheden de software 
binnen de gehandicaptenzorg in te 
zetten. Het draait bij de ambulante 
ondersteuning immers ook om één 
op één contacten met cliënten. Onze medewerkers voeren echter wel andere 
werkzaamheden uit dan mensen in de thuiszorg. Daarom is Careware op bepaalde 
onderdelen uitgebreid, zodat het precies aansluit op de ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.” Na een pilot in de regio Zeeland besloot de 
zorginstelling begin 2014 om de software binnen de hele organisatie uit te rollen. Deze week 
is de laatste groep met succes gestart met Careware. 
 
Aangenaam voor medewerkers én zorgcliënten 
De noodzaak tot automatisering van primaire processen was groot bij Philadelphia. Baak: 
“Voorheen gebruikten we één PC per locatie waar medewerkers blokje voor blokje de 
uitgevoerde taken registreerden. Dat kostte veel tijd. Ook vragen de veranderingen in de 
zorg nu echt om efficiëntere inrichting van processen bij organisaties. Onze belangrijkste 
eisen aan de software waren: een systeem waarmee we efficiënter uren konden registreren, 
dat op een zo aangenaam mogelijke manier voor medewerkers en dat flexibel is om in te 
spelen op de veranderingen in de Zorg. Tenslotte gaat de ambulante ondersteuning in 2015 
onder de verantwoording van de gemeente vallen.” Inmiddels hebben alle zorgverleners een 
eigen iPad mini waarop zij ter plekke – bij de cliënt thuis - de uren en taken registreren. 
Medewerkers hoeven niet meer naar kantoor te komen voor registraties. Baak: “Dat levert 
aanzienlijke tijdwinst en werkplezier op. Daarnaast ervaren onze cliënten ook voordelen: veel 
vragen kunnen nu veel sneller beantwoord worden omdat onze zorgverleners op de iPad 



direct de juiste informatie kunnen opzoeken of zelfs ter plekke een nieuwe afspraak 
inplannen.” 
 
Ook voor beeldbellen  
Careware wordt bij Stichting Philadelphia Zorg breed ingezet. Naast medewerkers die 
daadwerkelijk huisbezoeken afleggen, werken ook medewerkers die via beeldbellen één op 
één contact met cliënten hebben met de planning- en registratiesoftware. Ook deze zorg op 
afstand moet immers worden gedeclareerd bij het zorgkantoor. Hereward Burgers, managing 
director van helpLine: “We zijn verheugd dat we met Careware nu ook ondersteuning kunnen 
bieden aan instellingen die innovatieve vormen van zorg leveren.”  
 
--- de organisaties --- 
 
Over Stichting Philadelphia Zorg 
Philadelphia is een landelijke zorginstelling. In heel Nederland begeleidt de zorgorganisatie 
mensen met een verstandelijke beperking. Het doel is dat cliënten mede door Philadelphia 
Zorg gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. 
 
Op zo’n 600 kleinschalige locaties in het land, begeleiden ruim 7.600 medewerkers ruim 
8.000 cliënten. Toch is de zorgverlening door Philadelphia voor cliënten altijd maatwerk. De 
een heeft genoeg aan enkele uren begeleiding per week, de ander heeft dagelijkse, 
intensieve zorg nodig. Weer iemand anders een logeeradres, dagbesteding of een vorm van 
begeleid werken. Meer info: http://www.philadelphia.nl/  
 
Over helpLine B.V. 
helpLine B.V. is gespecialiseerd in webbased, ‘in the cloud’, software oplossingen voor 
planning en tijdregistratie, waarmee organisaties en bedrijven  betere zorg of service kunnen 
bieden. helpLine is onderdeel van de PMCS.helpLine Software Group met meer dan 220 
medewerkers.  helpLine klanten en daarmee gebruikers van het platform Careware zijn 
organisaties in onder andere de thuiszorg, huishoudelijke verzorging, gehandicaptenzorg en 
medische laboratoria. Dagelijks worden in Nederland 25.000 professionals en meer dan 
100.000 cliënten gepland met Careware. Meer info: www.helpline-bv.nl 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
 
Voor extra informatie, kunt u contact opnemen Hereward Burgers van helpLine B.V., tel. 071-
523 26 04, e-mail: hereward.burgers@helpline-bv.nl of met Mark de Lange van PR-bureau 
Beklijf, tel. 06-11390997, e-mail: mark@beklijf.nu. 
 
Additionele informatie (incl. hoge resolutie fotomateriaal) is te vinden op:  
 
http://helpline-bv.pressdoc.com 
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