
Dagelijks Leven heeft 78 kleinschalige 
woonvoorzieningen voor mensen met 
geheugenproblematiek, vaak dementie. E-mergo 
hielp Dagelijks Leven bij de overstap naar 
TimeXtender, zodat ze zelf de regie konden gaan 
voeren op hun datawarehouse. “De moeilijkste 
datacases gingen over verzuim en planning van het 
personeel in de huizen.”

Op iedere locatie van Dagelijks Leven wonen 
ongeveer twintig bewoners die een eigen studio 
huren. Daarnaast nemen ze zorg af in de vorm 
van het vergoede ‘volledig pakket thuis’ (vpt). 
“Normaal krijgt een verpleeghuis per bewoner 
betaald voor alle zorg, dat is bij ons niet zo. Sommige 
onderdelen van de zorgverlening vallen onder de 
Zorgverzekeringswet, anderen weer onder Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)”, legt Dennis 
Dikkerboom uit. Hij werkt zes jaar bij Dagelijks Leven 
als adviseur zorgfinanciering en informatievoorziening. 
“Die scheiding van zorg en wonen heeft invloed op 
onze data. We staan voor het leveren van de beste 
dementiezorg, betaalbaar voor iedereen, en daarom 

“Een eyeopener hoe toegankelijk 
TimeXtender is” 

Dagelijks Leven

“[...]de locatiemanagers merken niks 
van onze overstap van programma. 
Zij zien alleen hun rapport in 
Power BI en dat was ook precies de 
bedoeling. We hebben bij elkaar nu 
wel 150 dashboards.”
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willen we dat zorggeld zo efficiënt mogelijk naar onze 
bewoners gaat. Dus we zitten bovenop de cijfers. 
Daarnaast moeten we ook de uren zo efficiënt mogelijk 
inzetten per mix van bewoners, zodat iedereen de 
juiste zorg krijgt.”

Ook heeft Dagelijks Leven allerlei gegevens nodig voor 
de inspectie. “Je moet je cliëntvolgsysteem en dossiers 
gewoon op orde hebben”, vindt Dennis. “Als je juist 
rapporteert en de zorgadministratie juist en volledig 
is, dan weet je dat het inhoudelijk en kwalitatief ook 
op orde is. In ons bedrijf is het vooral belangrijk dat 
de locatiemanager goed kan zien hoe het gaat op zijn 
locatie, met de twintig bewoners, met de ureninzet van 
zo’n dertig medewerkers en of nog iets de aandacht 
vereist.”

Spoedje
Dagelijks Leven moest tot voor kort een consultant 
raadplegen bij iedere wijziging in het datawarehouse. 
“Dat was voor ons reden om op TimeXtender over 
te stappen”, vertelt Ingrid ten Napel, proces- en 
informatiemanager. “We wilden zelf regie hebben 
op ons datawarehouse, zodat Dennis zelf snel een 
spoedje kan verwerken. En we wilden ook iets wat 
zo gebruiksvriendelijk was, dat iemand anders het 
ook van Dennis kan overnemen. Dat sprak ons zo aan 
TimeXtender aan.”

In juli 2021 kwam Dagelijks Leven met deze vraag bij 
E-mergo terecht. “We hebben in vijf dagen op kantoor 
in Apeldoorn een Proof of Concept (PoC) gemaakt. 
Het was handig en leuk dat Dagelijks Leven daar drie 
mensen voor had vrijgemaakt. Dat zie je niet vaak, 
maar het werkte heel goed en snel”, vertelt E-mergo 
consultant Rogier Helmus. “Daarnaast hebben we een 
dag een consultant van AFAS – het financiële pakket 
van Dagelijks Leven – ingehuurd om ons te leren hoe je 
die data moest uitlezen.”

Verzuim
Naast AFAS moest ook het zorgregistratiesysteem 
Nedap ontsloten worden. “Dennis wist heel goed 
hoe de data in Nedap in elkaar zit waardoor we snel 
meters konden maken. Hartstikke handig!”, vindt 
Rogier. “De andere collega’s waren analisten en zij 
zouden Power BI-ontwikkelaars worden, met veel 
kennis van de processen. Ze wisten goed hoe ze het 
bedrijf wilden aansturen en we hebben samen de 
twee moeilijkste datacases – verzuim en de inzetmix 
van personeel – gebouwd in het datawarehouse. Voor 
de verzuimcase hebben we in het datawarehouse de 
verzuimmeldingen uit AFAS gecombineerd met de 



geschreven verzuimuren uit Nedap Ons. Door deze 
combinatie is er meer inzicht in het korte en lange 
verzuim op de zorglocaties.”

E-mergo zette een basis voor het datawarehouse 
neer in de PoC met een kant-en-klaar datamodel 
om eenvoudig Power BI-reports te kunnen bouwen. 
“Volgens het credo ‘voordoen, samen doen, zelf doen’ 
is Dagelijks Leven zelf vervolgens verder gegaan met 
het uitbouwen van het datawarehouse en het bouwen 
van dashboards in Power BI”, zegt Rogier. Afgelopen 
november werd het project afgerond. “We zijn alweer 
twee versies verder en hebben nog meer inzicht”, zegt 
Ingrid. “De cliëntgegevens uit Nedap en de financiële 
gegevens uit AFAS komen nu beide via TimeXtender in 
Power BI terecht. En het mooie is: de locatiemanagers 
merken niks van onze overstap van programma. Zij 
zien alleen hun rapport in Power BI en dat was ook 
precies de bedoeling. We hebben bij elkaar nu wel 150 
dashboards.”

Eyeopener
“Het model dat locatiemanagers faciliteert had 
prioriteit en dat staat. We zijn nu net bezig inzicht te 
krijgen in welke bewoners onvrijwillige zorg ontvangen. 
Daarna gaan we verder met het backofficewerk, 
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bijvoorbeeld de wachtlijstproblematiek”, aldus Dennis. 
Over de samenwerking met E-mergo is hij erg positief. 
“Rogier had heel duidelijk gedocumenteerd welke 
stappen hij zette. Dat was voor ons makkelijk te volgen 
en we konden van hieruit zelf verder schrijven. Ik was 
gewend met SQL te werken, maar in TimeXtender kun 
je ook zonder kennis van SQL aanpassingen doen. Je 
sleept makkelijk velden van de ene naar de andere 
tabel. Ik vond het een eyeopener hoe toegankelijk dit 
systeem is.” 
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Over E-mergo

De naam E-mergo is afkomstig van het Latijnse
spreekwoord ‘luctor et emer¬go’ (ik worstel en kom
boven). In Zeeland staat dit voor het overwinnen van de
strijd tegen het water. Wij strijden natuurlijk niet tegen
het water, maar we zorgen er wel voor dat bedrijven het
hoofd boven water kunnen houden in de steeds groter
wordende stroom van data.

Onder het motto ‘Manage your data, innovate your
business’ helpen wij je het maximale uit jouw data
te halen. Dit doen wij met behulp van Qlik, Mendix,
Microsoft en TimeXtender, waarvoor wij software, trai-
ning, consultancy en beheer leveren. Samen maken
we het mogelijk voor jouw business om nieuwe
verdienmodellen te creëren en kosten te besparen. 

www.e-mergo.nl


