
STARTEN MET ZORGDOMEIN DOE JE ZO
FASE 1 INHOUDELIJKE EN TECHNISCHE INRICHTING FASE 2 UITROL IN DE ORGANISATIE LIVEGANG & NAZORG

VOORBEREIDING

LE
GE

ND
A

DOEL VAN DE  WEEK

ZorgDomein stuurt per zorginstelling 
een startmail

Verwerken van eventuele feedback op 
het aanbod

Aanbod definitief? 
ZorgDomein doet een check

Bijeenkomst: starten met ZorgDomein
(dinsdag in week 1)
• Demonstratie ZorgDomein
• Toelichting implementatie
• Toelichting aanbod op maat maken
• Toelichting testen in ZorgDomein

Zorginstelling retourneert gegevens 
aan ZorgDomein

Buiten de vaste contactmomenten is ZorgDomein 
elke dag beschikbaar voor de projectleider van de 
zorginstelling bij vragen.

Voor hulpdocumenten en meer informatie,
bekijk onze website.  

•  Beheerder zorgproducten/ 
Verantwoordelijk  
beheerder 
zorginstelling

Facultatief online vragenhalfuurtje met
ZorgDomein (op vrijdag)

Facultatief online vragenhalfuurtje met
ZorgDomein (op vrijdag)

Zorginstelling bereidt zich voor op de 
implementatie met ZorgDomein

Basisinrichting is gereed en de zorginstelling kan aan 
de slag met het op maat maken van het aanbod

NAZORG

ZorgDomein stemt borging 
met de zorginstelling af

ZorgDomein verstuurt agenda-uitnodigingen 
naar de zorginstelling

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3

LIVE

ZorgDomein levert instructiemateriaal aan  
voor eindgebruikers

ZorgDomein zorgt voor een inrichting per 
zorginstelling en voert een technische test uit

Zorginstelling gaat aan de slag  
met het aanbod

Bijeenkomst: uitrol en afronding implementatie
(dinsdag in week 2)
• Toelichting accounts
• Toelichting uitrol in de organisatie
• Toelichting communicatie

Het aanbod van de zorginstelling is defintief. 
Daarnaast kan de zorginstelling aan de slag met 
accounts en ze weten hoe ze met ZorgDomein 
gaan werken

Blauwe blokken: bijeenkomsten•  Projectleider 
zorginstelling

Grijze blokken: acties

met ZorgDomein

SUPPORT

Na de livegang is het support van 
ZorgDomein het aanspreekpunt

op maandag

https://implementatie.zendesk.com/hc/nl/sections/360004502799-Implementatie-op-afstand
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