
Het verhaal van

Waarom hebben wij naast ZaZ Welzijn ook 
bloqs Software opgericht?
In 2014 hebben wij ZaZ Welzijn opgericht. We hadden toen geen 
geld voor software, maar wel iets nodig om onze cliënten met hun 
privacygevoelige gegevens goed en veilig in te zetten. Vanuit een 
directe kennissenkring werd aangeboden een programmaatje voor 
ons in te richten. Dit programmaatje is nu al 6 jaar in ontwikkeling en 
reeds uitgegroeid tot een volwaardig softwareprogramma voor zowel 
aanbieders in de WMO/Jeugdzorg als ook in de 
re-integratie en jobcoaching.

Waarom hebben jullie nooit gebruik willen maken 
van een bestaand softwareprogramma?
Allereerst omdat we de huidige softwareprogramma’s erg duur vinden, 
maar het allerbelangrijkste vonden wij dat we het niet handig vinden om 
met verschillende programma’s te werken. En dit hoeft met bloqs niet. 
Hierin zitten alle blokken die wij nodig hebben en ook nog geïntegreerd 
met elkaar.

Waarom willen jullie bloqs nu op de  
markt brengen?
We hebben van enkele organisaties de vraag gekregen of zij ook met 
het programma mogen werken. Hierop hebben wij geanticipeerd door 
pilotorganisaties te werven, zodat bloqs ook gereed komt voor externe 
gebruikers. We kunnen nog wel wat pilotorganisaties gebruiken die ons 
voorzien van zoveel mogelijk feedback. Op deze manier wordt bloqs 
steeds uniformer voor gebruikers.

Wat maakt bloqs anders dan andere 
softwareprogramma’s?
Zoals hierboven al aangegeven is de software zowel afzonderlijk (per 
bloq) af te nemen, maar ook in combinatie van diensten. Wij maken 
dus gebruik van maar 1 systeem. Hier zit zowel onze administratie in, 
ons contractmanagement, de personeelsdossiers etc. Ook voldoen de 
diensten aan de (wettelijke) regelgeving die gelden voor de verschillende  
diensten. Er zitten allerlei slimme hulpjes in het programma om de 
uitvoerende medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Zij willen 
namelijk gewoon hulp geven aan hun cliënten/klanten. En het dashboard 
geeft ons vervolgens weer de informatie die wij nodig hebben om te 
kunnen sturen. 

De 
software is 
ondergeschikt, 
maar van 
cruciaal 
belang om 
je werk goed 
te kunnen 
doen.

Het is ons eigen 
vakgebied. Wij 
weten dus precies 
wat er inhoudelijk 
nodig is om het 
werk goed te 
kunnen uitvoeren. 
Op deze manier 
draagt bloqs 
ook bij aan de 
kwaliteit van de 
uitvoering.

Vier belangrijke waarden voor de 
verdere ontwikkeling van bloqs

 Betaalbaarheid 
 Slim    

 (hoe efficiënter hoe prettiger en sneller in gebruik)

 Uniformiteit   
 (ingericht zodat alle (WMO/Jeugdzorg en re-integratie  
 organisaties met bloqs kunnen werken)

 Simpel    
 (met zo min mogelijk hulp het programma gemakkelijk  
 kunnen gebruiken)

Hebben jullie ook inzage in de 
databases van de afnemers?
Nee, Marijke en Sylvia hebben hier beiden geen inzage in. 
Naast het feit dat dit voor ons geen enkele toegevoegde 
waarde heeft en de afnemer recht heeft op haar privacy 
is het ook niet nodig voor de verdere ontwikkeling of 
helpdesk. Alleen de technische ontwikkelaars en mede 
eigenaren Andre  en Johan van den Heijkant  
kunnen hierbij. Bij het aangaan van de opdracht tekenen 
wij hier ook voor.

Wat hopen jullie te bereiken met de 
verkoop van bloqs?
 
Dat er steeds meer organisaties gebruik van kunnen 
maken tegen een schappelijke prijs. Vooral in de zorg zijn 
de marges klein, maar de huidige softwareprogramma’s 
houden hier geen rekening mee. Vaak betaal je per client, 
of per klik. Dit willen wij juist niet. Gewoon een standaard 
prijs. Wij kijken naar de grootte van de organisatie en daar 
stemmen we onze prijs op af. Dus geen onzekerheden in 
de tarieven en gewoon waar voor je geld.

Ga voor meer informatie naar www.bloqssoftware.nl of 
vraag ons naar de mogelijkheden 085 0043153
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