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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

iProva
Informatie verandert snel in de 
huidige tijd. Van professionals wordt 
juist verwacht dat ze efficiënt en zo 
foutloos mogelijk werken. De manier 
waarop informatie opgeslagen, 
gedeeld en geraadpleegd kan worden, 
maakt hierin hét verschil. In 2020 is 
ZONL overgestapt op iProva*, een 
nieuw documentbeheersysteem. Alle 
documenten, beleidsstukken, (Vilans)
protocollen en andere stukken staan 
vanaf dat moment allemaal op één 
plek. Het systeem helpt de medewer-
kers om veiliger, slimmer en efficiën-
ter te werken waardoor het maximale 
uit de dag kan worden gehaald. Het 
ondersteunt in het hele proces van 
leren en verbeteren. “Documenten 
stonden op heel veel verschillende 
plekken,” vertelt Ilona Dijk, adviseur 
Kwaliteit, Beleid en Ontwikkeling. 
“Nu beschikken alle medewerkers 
over één plek waar alle documenten 
eenvoudig te vinden zijn. En.. het 
document wat je ziet is ook nog eens 
het meest actuele.” 

Voordelen
Tijd is kostbaar, zeker in de zorg. 
Onnodige handelingen om bijvoor-
beeld documenten te zoeken, wor-
den dan ook als storend ervaren. 
Via slimme zoekalgoritmes kunnen 
medewerkers nu snel informatie 
vinden dankzij verschillende filters en 
zoeksuggesties. Ook kunnen docu-
menten en processen makkelijker 

up-to-date gehouden worden en 
kunnen ze eenvoudig zowel intern 
als extern gedeeld worden. Aan de 
overstap ging een intensieve voor-
bereiding vooraf. In het najaar werd 
iProva een week lang door een groep 
medewerkers getest. Zij gaven het 
systeem na de test een gemiddelde 
van een 8,1. Op de vraag ‘hoe vind je 
dat het documentbeheersysteem er 
uit ziet?’ gaven 40 medewerkers aan 
dat het mooi en overzichtelijk is. Met 
de input van de collega’s is nog eens 
een verbeterslag in iProva gemaakt. 

Kennismaking
Op 2 november ging iProva live. Onder 
de eerste vijftig gebruikers werden 
een aantal attenties verloot: heuse 
iProva-koekblikken met stroopwa-
fels. Inmiddels maken steeds meer 
ZONL-medewerkers zich de werk-
wijze in het documentbeheersysteem 
eigen. Ilona: “Het doel is nu dat alle 
medewerkers van ZONL iProva weten 
te vinden. Nog niet alle documenten 
staan erin maar daar maken we in 
2021 een definitieve vertaalslag in. 
iProva is een systeem wat continu in 
ontwikkeling is en de feedback van 

gebruikers helpt daar enorm bij. Dat 
hebben we de afgelopen maanden 
ook zeker gemerkt.  

*  iProva is in 2021 overgenomen door 
het kwaliteitsmanagementsysteem  
softwarepakket Zenya. Binnen ZONL 
blijven we de naam iProva hanteren.  


