
In elke zorginstelling zijn zorgmedewerkers het 
belangrijkste en met zo’n 85% ook het grootste deel 
van het personeel. Zij maken het verschil voor de 
cliënt. De beste so�ware in de zorg, is dus de so�ware 
die erop gericht is om hun werkprocessen te 
vereenvoudigen, terwijl de professionals in HR, 
planning, en staf alle details sturen en in handen 
hebben. Pas als de zorgmedewerker met systemen wíl 
werken, kan de zorg vernieuwd worden. Alleen dan 
gaat alle aandacht echt naar de cliënt omdat 
administratie een fluitje van een cent wordt.

De SDB Zorgsuite integreert oplossingen, zodat het kostbare en foutgevoelige koppelen van 
systemen niet nodig is. Maar het is ook een suite waar zorgmedewerkers mee wíllen werken. Ze 
hoeven niet meer in te loggen in verschillende systemen, die elk een eigen interface en logica 
hebben. De specialistische medewerkers van onder andere HR en Planning hebben volledige, 
gespecialiseerde applicaties tot hun beschikking en de zorgmedewerkers zien exact wat zij 
nodig hebben. 
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SDB Zorgsuite draait 
om de zorgmedewerker

Bij SDB maken we die so�ware, speciaal voor alle 
zorgmedewerkers, zes ongelooflijk sterke 
kernproducten voor Planning, Salaris, HR, ECD, 
Learning en Analytics gebundeld en geïntegreerd 
tot de nog sterkere: SDB Zorgsuite.



SDB HR vertaalt alle administratieve processen rondom personeel 
naar eenvoudige workflows, die gemakkelijk aanpasbaar zijn. Want 
wij vinden dat HR so�ware heel compleet moet zijn voor de 
HR-medewerker en heel eenvoudig moet zijn voor de zorgmede-
werker. Zorgmedewerkers moeten zelf gemakkelijk mutaties kunnen 
maken. Goedgekeurde mutaties moeten automatisch en real-time 
hun weg vinden in alle so�ware-onderdelen in de SDB Zorgsuite. Zo 
ervaart iedereen meteen ondersteuning in het gehele werkproces; 
van werving & selectie tot het digitaal ondertekenen van het 
arbeidscontract.

 
 
Verzuim komt meteen door in het rooster zodat er direct adequaat 
gehandeld kan worden. Door onze focus op de VVT en GHZ zijn alle 
processen al vooraf ingericht en neemt implementatie en beheer 
weinig tijd in beslag.

het ECD dan ook, het is allemaal snel, naadloos in één app. SDB noemt dat ECD Anywhere. Het laatste dat 
je wilt als organisatie, is medewerkers die het systeem ingewikkeld vinden of zelfs na een tijdje weer 
terugvallen op papier. Daarom ligt het ECD van SDB lekker in de hand en vind je alles op een scherm wat 
de medewerker nodig hee�: looproutes, zorgplan met alle relevante cliëntinfo, contactpersonen, agenda 
van de cliënt etc op één scherm. Een eenvoudige interface voor de zorgmedewerker en een robuuste en 
complete achterkant voor de back-o�ice. 

Het implementeren van een ECD bestaat uit het koppelen van processen aan systemen, en het systeem 
moet zich aanpassen aan het beste proces voor de specifieke instelling en niet andersom. SDB werkt 
vanuit de best practise, en is eenvoudig aanpasbaar aan specifieke wensen. 

De SDB Academy is de laatste toevoeging aan de suite. En gevormd door het samengaan van twee 
expertbedrijven in ‘learning in de zorg’. Daardoor kunnen we in de breedte alle leer- en ontwikkel-
mogelijkheden bieden voor de medewerkers in de zorg op een heel gemakkelijke en prettige manier. 
 
Via de SDB Academy leveren we eenvoudig digitale leeroplossingen (e-learning content), een 
gepersonaliseerde leeromgeving (Learning Management Systeem), en werkplekleren met uitdagende 
leertechnologie. Bij werkplekleren is de werksituatie het vertrekpunt en is het leren en ontwikkelen erop 
gericht om de zorg te verbeteren. 
 
De zorg als sector liep sinds vroeg in jaren 2000 voorop met e-learning om zoveel mogelijk handen aan 
het bed te houden en het aantal verleturen te beperken. Ook vandaag moeten zorgmedewerkers voort-
durend nieuwe informatie paraat hebben, vaardigheden ontwikkelen en over actuele kennis beschikken; 
dat doen we met behulp van e-learning, werkplekleren en een mix van beide.

Wij vinden dat iedereen in zorginstellingen de juiste en meest up-to-date informatie voor handen moet 
hebben. Dus dat maken we eenvoudig. Analyseren van data kan heel veel tijd kosten en haast onmoge-
lijk lijken. Het kan ook automatisch, voorspellend en live zijn. Wij doen dat laatste, zodat altijd de laatste, 
correcte en vooral ook dezelfde gegevens in een dashboard voor handen zijn.   De tijd van handmatig 
nabewerken van Excel rapportages uit verschillende systemen is voorbij met de SDB Zorgsuite. Je kan 
geen organisatie sturen zonder realtime dashboards met gecombineerde informatie.

Met koppelingen naar de meest gebruikte systemen voor financiën, planning, salaris, verzuim etc., is SDB 

Analytics hèt live analyse dashboard voor de zorg.

… die gemaakt is voor de 

zorgmedewerker, vanuit hun 

gezichtspunt. Dat zo logisch is 

vanuit hun werk, routine en 

logica dat zij ermee willen 

werken. Om dat gezichtspunt 

helemaal te begrijpen, gaan 

we regelmatig op stage in de 

zorg. 

 

… die niet alleen draait in de 

Cloud maar ook gemaakt is 

voor de Cloud en vanaf elk 

apparaat op exact dezelfde 

manier te bedienen is.  

 

… waarin je (persoons)ge-

gevens maar 1 keer hoe� in te 

voeren die vervolgens door alle 

onderdelen goed gebruikt 

worden.

 

….. die de gegevens van 

nieuwe medewerkers mee- 

nemen van het recruitment- 

proces naar het salarisproces, 

het HR-systeem, naar interne 

opleidingen, naar het rooster 

en rechten gee� in het ECD en 

in de analysetools. Dat presen-

teerblaadje voorkomt 

frustratie en fouten. 

 

 

…die interoperabel is met 

systemen van derde partijen 

via API’s. Dat werkt dus ook 

uitstekend als een instelling 

(nog) niet alle systemen van 

SDB gebruikt en bijvoorbeeld 

ECD, Salaris of Planning van 

een andere leverancier 

gebruikt.

…. die vanaf 1 app te bereiken 

is voor de medewerker vanaf 

elk apparaat. Of een medew-

erker nou zijn rooster, haar 

looproute met bijbehorende 

cliëntinformatie, haar salaris-

strook of learningmodules, wil 

bekijken: de SDB Zorg app.

“Hoe meer het systeem zelf doet, hoe 
  gemakkelijker het is”

Wij houden van de zorg en zorgen voor de zorg. Dat merk je aan de 
systemen, dat merk je aan kennis van zaken over CAO’s en wetgeving 
en dat merk je als je de helpdesk belt. Bij ons zitten mensen met hart 
voor de zorg en jarenlange ervaring. We spreken je graag. 

Human Resources

De oorspronkelijke kern van de SDB so�ware is Salaris. Pensioenen 
worden geautomatiseerd afgedragen en omdat we gespecialiseerd 
zijn in de VVT en GHZ, worden de nieuwste CAO-aanpassingen direct 
in de salarisverwerking verwerkt. We vinden het belangrijk dat 
salarissen betalen gemakkelijk en soepel gaat. Organisaties kunnen 
ervoor kiezen om zonder of met een eigen salarisadministrateur met 
SDB Salaris te werken. 
 
Wij hebben eigen wets- en CAO-professionals in huis. Zij zorgen 
ervoor dat onze gebruiksvriendelijke systemen werken volgens de 

laatste wetgeving en staan onze klanten te woord. Op onze jaarlijkse 
drukbezochte salarisdagen praten ze onze klanten bij over de gevol-
gen van wets- en CAO-wijzigingen en de impact die het voor 
organisaties hee�. 

SDB Planning was voorheen Aysist en is geheel vernieuwd voor de 
Cloud in 2016.  Door de jarenlange ervaring en de recente 
vernieuwing is SDB Planning een roostersysteem die de planner en de 
zorgmedewerker helpt om de personele inzet optimaal op de 
wisselende zorgvraag aan te passen. Dat doen we voor kleine en ook 
voor heel grote organisaties. 
 
SDB Planning biedt geautomatiseerde en gerichte communicatie 
waarmee bellen, sms-en, mailen en WhatsApp groepjes over de 
planning overbodig worden, dat is ideaal voor de planner, de mede- 
werker en ondersteunt de interne communicatie enorm. Ook kan 
buiten planningsinformatie algemene informatie - nieuwe COVID-19 
regels bijvoorbeeld - heel snel worden uitgewisseld via push 
notificaties. SDB Planning wordt aangeboden in een heel eenvoudige 
mobiele app voor de zorgmedewerker. 
 
Sinds jaar en dag zijn we specialist op het gebied van flexplan-
ning door middel van instelbare matching. De voorbereiding op 
het verlonings- en doorbelastingsproces is geheel geautomati-
seerd. De teams kunnen interactief plannen zonder zich druk te 
hoeven maken over de administratieve rompslomp die achteraf 
vaak zoveel onnodige tijd kost. Capaciteitsplanning op basis van 
de  zorgvraag en het budget; het is allebei mogelijk. 

Het SDB ECD is in 2019 compleet vernieuwd, het is met recht het 
meest moderne ECD met het beste zorgplan van Nederland. Het 
draait als enige ECD native in de Cloud op een enkele database 
voor het allergrootste gebruiksgemak. Dit voorkomt 
langlopende implementaties en gebruiksonvriendelijkheid die 
adoptie door medewerkers tegenwerkt.
 
Vanaf welk apparaat medewerkers ook werken, in welk deel van 

Salaris

Stel je een 
Zorgsuite voor...



het ECD dan ook, het is allemaal snel, naadloos in één app. SDB noemt dat ECD Anywhere. Het laatste dat 
je wilt als organisatie, is medewerkers die het systeem ingewikkeld vinden of zelfs na een tijdje weer 
terugvallen op papier. Daarom ligt het ECD van SDB lekker in de hand en vind je alles op een scherm wat 
de medewerker nodig hee�: looproutes, zorgplan met alle relevante cliëntinfo, contactpersonen, agenda 
van de cliënt etc op één scherm. Een eenvoudige interface voor de zorgmedewerker en een robuuste en 
complete achterkant voor de back-o�ice. 

Het implementeren van een ECD bestaat uit het koppelen van processen aan systemen, en het systeem 
moet zich aanpassen aan het beste proces voor de specifieke instelling en niet andersom. SDB werkt 
vanuit de best practise, en is eenvoudig aanpasbaar aan specifieke wensen. 

De SDB Academy is de laatste toevoeging aan de suite. En gevormd door het samengaan van twee 
expertbedrijven in ‘learning in de zorg’. Daardoor kunnen we in de breedte alle leer- en ontwikkel-
mogelijkheden bieden voor de medewerkers in de zorg op een heel gemakkelijke en prettige manier. 
 
Via de SDB Academy leveren we eenvoudig digitale leeroplossingen (e-learning content), een 
gepersonaliseerde leeromgeving (Learning Management Systeem), en werkplekleren met uitdagende 
leertechnologie. Bij werkplekleren is de werksituatie het vertrekpunt en is het leren en ontwikkelen erop 
gericht om de zorg te verbeteren. 
 
De zorg als sector liep sinds vroeg in jaren 2000 voorop met e-learning om zoveel mogelijk handen aan 
het bed te houden en het aantal verleturen te beperken. Ook vandaag moeten zorgmedewerkers voort-
durend nieuwe informatie paraat hebben, vaardigheden ontwikkelen en over actuele kennis beschikken; 
dat doen we met behulp van e-learning, werkplekleren en een mix van beide.

Wij vinden dat iedereen in zorginstellingen de juiste en meest up-to-date informatie voor handen moet 
hebben. Dus dat maken we eenvoudig. Analyseren van data kan heel veel tijd kosten en haast onmoge-
lijk lijken. Het kan ook automatisch, voorspellend en live zijn. Wij doen dat laatste, zodat altijd de laatste, 
correcte en vooral ook dezelfde gegevens in een dashboard voor handen zijn.   De tijd van handmatig 
nabewerken van Excel rapportages uit verschillende systemen is voorbij met de SDB Zorgsuite. Je kan 
geen organisatie sturen zonder realtime dashboards met gecombineerde informatie.

Met koppelingen naar de meest gebruikte systemen voor financiën, planning, salaris, verzuim etc., is SDB 

Analytics hèt live analyse dashboard voor de zorg.

… die gemaakt is voor de 

zorgmedewerker, vanuit hun 

gezichtspunt. Dat zo logisch is 
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werken. Om dat gezichtspunt 

helemaal te begrijpen, gaan 
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zorg. 

 

… die niet alleen draait in de 
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voor de Cloud en vanaf elk 
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… waarin je (persoons)ge-

gevens maar 1 keer hoe� in te 

voeren die vervolgens door alle 
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proces naar het salarisproces, 
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…die interoperabel is met 

systemen van derde partijen 

via API’s. Dat werkt dus ook 
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(nog) niet alle systemen van 

SDB gebruikt en bijvoorbeeld 

ECD, Salaris of Planning van 
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bekijken: de SDB Zorg app.

De oorspronkelijke kern van de SDB so�ware is Salaris. Pensioenen 
worden geautomatiseerd afgedragen en omdat we gespecialiseerd 
zijn in de VVT en GHZ, worden de nieuwste CAO-aanpassingen direct 
in de salarisverwerking verwerkt. We vinden het belangrijk dat 
salarissen betalen gemakkelijk en soepel gaat. Organisaties kunnen 
ervoor kiezen om zonder of met een eigen salarisadministrateur met 
SDB Salaris te werken. 
 
Wij hebben eigen wets- en CAO-professionals in huis. Zij zorgen 
ervoor dat onze gebruiksvriendelijke systemen werken volgens de 

laatste wetgeving en staan onze klanten te woord. Op onze jaarlijkse 
drukbezochte salarisdagen praten ze onze klanten bij over de gevol-
gen van wets- en CAO-wijzigingen en de impact die het voor 
organisaties hee�. 

SDB Planning was voorheen Aysist en is geheel vernieuwd voor de 
Cloud in 2016.  Door de jarenlange ervaring en de recente 
vernieuwing is SDB Planning een roostersysteem die de planner en de 
zorgmedewerker helpt om de personele inzet optimaal op de 
wisselende zorgvraag aan te passen. Dat doen we voor kleine en ook 
voor heel grote organisaties. 
 
SDB Planning biedt geautomatiseerde en gerichte communicatie 
waarmee bellen, sms-en, mailen en WhatsApp groepjes over de 
planning overbodig worden, dat is ideaal voor de planner, de mede- 
werker en ondersteunt de interne communicatie enorm. Ook kan 
buiten planningsinformatie algemene informatie - nieuwe COVID-19 
regels bijvoorbeeld - heel snel worden uitgewisseld via push 
notificaties. SDB Planning wordt aangeboden in een heel eenvoudige 
mobiele app voor de zorgmedewerker. 
 
Sinds jaar en dag zijn we specialist op het gebied van flexplan-
ning door middel van instelbare matching. De voorbereiding op 
het verlonings- en doorbelastingsproces is geheel geautomati-
seerd. De teams kunnen interactief plannen zonder zich druk te 
hoeven maken over de administratieve rompslomp die achteraf 
vaak zoveel onnodige tijd kost. Capaciteitsplanning op basis van 
de  zorgvraag en het budget; het is allebei mogelijk. 

Het SDB ECD is in 2019 compleet vernieuwd, het is met recht het 
meest moderne ECD met het beste zorgplan van Nederland. Het 
draait als enige ECD native in de Cloud op een enkele database 
voor het allergrootste gebruiksgemak. Dit voorkomt 
langlopende implementaties en gebruiksonvriendelijkheid die 
adoptie door medewerkers tegenwerkt.
 
Vanaf welk apparaat medewerkers ook werken, in welk deel van 

Planning

Electronisch Cliënten Dossier



het ECD dan ook, het is allemaal snel, naadloos in één app. SDB noemt dat ECD Anywhere. Het laatste dat 
je wilt als organisatie, is medewerkers die het systeem ingewikkeld vinden of zelfs na een tijdje weer 
terugvallen op papier. Daarom ligt het ECD van SDB lekker in de hand en vind je alles op een scherm wat 
de medewerker nodig hee�: looproutes, zorgplan met alle relevante cliëntinfo, contactpersonen, agenda 
van de cliënt etc op één scherm. Een eenvoudige interface voor de zorgmedewerker en een robuuste en 
complete achterkant voor de back-o�ice. 

Het implementeren van een ECD bestaat uit het koppelen van processen aan systemen, en het systeem 
moet zich aanpassen aan het beste proces voor de specifieke instelling en niet andersom. SDB werkt 
vanuit de best practise, en is eenvoudig aanpasbaar aan specifieke wensen. 

De SDB Academy is de laatste toevoeging aan de suite. En gevormd door het samengaan van twee 
expertbedrijven in ‘learning in de zorg’. Daardoor kunnen we in de breedte alle leer- en ontwikkel-
mogelijkheden bieden voor de medewerkers in de zorg op een heel gemakkelijke en prettige manier. 
 
Via de SDB Academy leveren we eenvoudig digitale leeroplossingen (e-learning content), een 
gepersonaliseerde leeromgeving (Learning Management Systeem), en werkplekleren met uitdagende 
leertechnologie. Bij werkplekleren is de werksituatie het vertrekpunt en is het leren en ontwikkelen erop 
gericht om de zorg te verbeteren. 
 
De zorg als sector liep sinds vroeg in jaren 2000 voorop met e-learning om zoveel mogelijk handen aan 
het bed te houden en het aantal verleturen te beperken. Ook vandaag moeten zorgmedewerkers voort-
durend nieuwe informatie paraat hebben, vaardigheden ontwikkelen en over actuele kennis beschikken; 
dat doen we met behulp van e-learning, werkplekleren en een mix van beide.

Wij vinden dat iedereen in zorginstellingen de juiste en meest up-to-date informatie voor handen moet 
hebben. Dus dat maken we eenvoudig. Analyseren van data kan heel veel tijd kosten en haast onmoge-
lijk lijken. Het kan ook automatisch, voorspellend en live zijn. Wij doen dat laatste, zodat altijd de laatste, 
correcte en vooral ook dezelfde gegevens in een dashboard voor handen zijn.   De tijd van handmatig 
nabewerken van Excel rapportages uit verschillende systemen is voorbij met de SDB Zorgsuite. Je kan 
geen organisatie sturen zonder realtime dashboards met gecombineerde informatie.

Met koppelingen naar de meest gebruikte systemen voor financiën, planning, salaris, verzuim etc., is SDB 

Analytics hèt live analyse dashboard voor de zorg.

De oorspronkelijke kern van de SDB so�ware is Salaris. Pensioenen 
worden geautomatiseerd afgedragen en omdat we gespecialiseerd 
zijn in de VVT en GHZ, worden de nieuwste CAO-aanpassingen direct 
in de salarisverwerking verwerkt. We vinden het belangrijk dat 
salarissen betalen gemakkelijk en soepel gaat. Organisaties kunnen 
ervoor kiezen om zonder of met een eigen salarisadministrateur met 
SDB Salaris te werken. 
 
Wij hebben eigen wets- en CAO-professionals in huis. Zij zorgen 
ervoor dat onze gebruiksvriendelijke systemen werken volgens de 

laatste wetgeving en staan onze klanten te woord. Op onze jaarlijkse 
drukbezochte salarisdagen praten ze onze klanten bij over de gevol-
gen van wets- en CAO-wijzigingen en de impact die het voor 
organisaties hee�. 

SDB Planning was voorheen Aysist en is geheel vernieuwd voor de 
Cloud in 2016.  Door de jarenlange ervaring en de recente 
vernieuwing is SDB Planning een roostersysteem die de planner en de 
zorgmedewerker helpt om de personele inzet optimaal op de 
wisselende zorgvraag aan te passen. Dat doen we voor kleine en ook 
voor heel grote organisaties. 
 
SDB Planning biedt geautomatiseerde en gerichte communicatie 
waarmee bellen, sms-en, mailen en WhatsApp groepjes over de 
planning overbodig worden, dat is ideaal voor de planner, de mede- 
werker en ondersteunt de interne communicatie enorm. Ook kan 
buiten planningsinformatie algemene informatie - nieuwe COVID-19 
regels bijvoorbeeld - heel snel worden uitgewisseld via push 
notificaties. SDB Planning wordt aangeboden in een heel eenvoudige 
mobiele app voor de zorgmedewerker. 
 
Sinds jaar en dag zijn we specialist op het gebied van flexplan-
ning door middel van instelbare matching. De voorbereiding op 
het verlonings- en doorbelastingsproces is geheel geautomati-
seerd. De teams kunnen interactief plannen zonder zich druk te 
hoeven maken over de administratieve rompslomp die achteraf 
vaak zoveel onnodige tijd kost. Capaciteitsplanning op basis van 
de  zorgvraag en het budget; het is allebei mogelijk. 

Het SDB ECD is in 2019 compleet vernieuwd, het is met recht het 
meest moderne ECD met het beste zorgplan van Nederland. Het 
draait als enige ECD native in de Cloud op een enkele database 
voor het allergrootste gebruiksgemak. Dit voorkomt 
langlopende implementaties en gebruiksonvriendelijkheid die 
adoptie door medewerkers tegenwerkt.
 
Vanaf welk apparaat medewerkers ook werken, in welk deel van 

Learning
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“Dashboards zeggen meer dan 1000 woorden 
  over wat er goed gaat en wat niet.”



Veel gebruikte analyses staan klaar, denk aan: bezetting, omzet, marge, aantallen FTE’s, ziekteverzuim, 
valincidenten, tevredenheid en geleverde zorg. SDB Analytics kan voor iedereen in de instelling toeganke-
lijk gemaakt worden, waarbij gemakkelijk rechten kunnen worden toegekend aan individuen. 

Het gemak van een suite is er niet alleen zodat de medewerker 
moeiteloos en zonder extra inloggen van de ene applicatie naar 
de andere gaat, die allemaal vergelijkbaar werken en er als een 
familie uitzien. 

Met de SDB Zorgsuite gaat er geen tijd verloren aan doublures, 
fouten en traagheid, zodat medewerkers hun tijd volledig 
kunnen besteden aan de zorg.
 
Planning, HR, Salaris, Academy en ECD liggen logisch in elkaars 
verlengde voor de gebruiker en met alle data op een rijtje is er 
Analytics om als de olie tussen de raderen te werken en waar-
devolle informatie op te leveren.
 
Het is net als in een ijzersterk team. De individuele spelers 
moeten klasse hebben om te scoren, maar het teamwerk maakt 
het verschil tussen een topklassering of een subtopper. Zo 
werkt het ook met de SDB Zorgsuite; individueel heel sterke 
spelers, en samen een topteam. 
 

Het gemak
van een suite


