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Een dag uit het leven van een…       

Netwerk Engineer Zorgtechnologie 
 

Wij hebben een ontzettend leuke en uitdagende vacature openstaan, maar wat wordt er nu verwacht 

van jou? Om je een beeld te geven van de functie en de kandidaat die wij zoeken beschrijven we hier 

een doorsnee dag als Netwerk Engineer bij Van Breda B.V. 

Van Breda B.V. ontwikkelt communicatiesystemen voor de zorg. Een zorgcommunicatie-unit wordt 

gebruikt zodat hulpbehoevende mensen een alarm kunnen maken naar het verzorgend personeel. 

De systemen die nodig zijn voor het maken van een alarm tot het ontvangen ervan, verzorgt Van 

Breda B.V. Daarnaast heeft Van Breda B.V. ook nevenproducten welke het doel hebben om de 

verzorging en de cliënten in hun dagelijkse leven te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan video-

observatiesystemen, dwaaldetectiesystemen, toegangscontrolesystemen, etc.  

Ieder project begint met een overleg met de projectleider. Hierin wordt besproken wat er dient te 

gebeuren. Je krijgt alle documentatie welke is gemaakt tijdens het commerciële traject zodat je kunt 

uitzoeken wat er precies verkocht is en je de nodige voorbereidingen kunt starten.  

De projectleider heeft de basiscomponenten al besteld, aan jou de taak om deze aan te vullen met 

alle overige benodigdheden. 

Door vervolgens te gaan schouwen op het project (alleen of samen met de projectleider) kun je 

inschatten of de systemen zoals deze verkocht zijn ook daadwerkelijk in deze situatie realiseerbaar 

zijn Mocht je bijvoorbeeld concluderen dat een systeem op een andere manier effectiever ingezet 

kan worden dan overleg je dit met de projectleider. Ook volgt er een gesprek met de eindgebruiker 

waarin dit besproken wordt, maar waarin ook inhoudelijke keuzes over de werkprocessen worden 

gemaakt (welke kamer komt binnen op welke handset, hoe ziet het rooster eruit, enzovoort). 

Tijdens een schouwing is het van belang dat je scherp en accuraat te werk gaat. Je moet bijvoorbeeld 

bekijken of een technische ruimte groot genoeg is en of er voldoende bekabeling aanwezig is.  

Als één en ander duidelijk is presenteer je jouw bevindingen aan de projectleider, worden alle 

overige benodigde materialen besteld en wordt er een planning (man-uren) voor het project 

gemaakt. 

Het opzetten van het systeem doe je in Brummen op de zaak, je programmeert en test het complete 

systeem. Denk hier bijvoorbeeld aan het testen van de aankomst van een alarm, is er een goede 

spreek-luisterverbinding, etc. Tevens maak je hierbij een database. 

Als jouw voorbereiding afgerond is, is de apparatuur klaar voor verzending. 
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Op locatie werk je óf met een collega óf met een onderaannemer samen om te zorgen dat alle 

apparatuur op de juiste plaats komt. Alle centrale apparatuur wordt geplaatst in de MER (technische 

ruimte) en de eventuele SER-ruimte(s). Alle decentrale apparatuur zoals de Albireo units, camera’s, 

tablets, zenders (WiFi, PGSM) en dergelijke plaats je op de kamers en in de gangen van het gebouw.  

Wanneer het een renovatietraject betreft dan is het van belang dat de overlast voor de bewoners en 

het personeel zoveel mogelijk beperkt is. Hierdoor moet je de installatie zo voorbereiden dat deze 

met een minimale tijdsduur geïnstalleerd kan worden. Ons uitgangspunt is dat aan het einde van 

iedere dag onze klant een werkend systeem heeft.  

Naast onze eigen producten maken wij ook koppelingen met producten van derden. Te denken valt 

aan een brandmeldcentrale maar ook storingscontacten van bijvoorbeeld de CV installatie. Deze 

koppeling wordt vaak in overleg met de installateur ter plaatse overlegd en geïmplementeerd. 

Tijdens het gehele traject bewaak jij zelf de voortgang en rapporteer je deze aan de projectleider. 

Gedurende het traject werk je de voortgang bij in de documentatie. Je bent zelf verantwoordelijk 

voor het bestellen van de benodigde kleinmaterialen zodat je het werk te allen tijde voort kan zetten.  

Aan het einde van het traject wordt de gehele installatie getest en dient de documentatie compleet 

gemaakt te worden zodat het overgedragen kan worden aan afdeling Service.  

Uiteindelijke komt er een functionele test op de locatie met de gebruikers, dit kan inhouden dat je de 

hele installatie nog een keer moet aftesten, vervolgens komt de dag van overname, deze is vooral 

voor de eindgebruiker spannend want zij gaan werken met een nieuw systeem. Hoe dit proces in zijn 

werk gaat verschilt per eindgebruiker, maar is ook afhankelijk van het feit of dit een nieuwbouw- of 

renovatietraject betreft. Bij een renovatietraject gaat een overname vaak in fases en zal dit meerdere 

dagen omvatten.  

Afhankelijk van het project heb je nog een hoeveelheid nazorg. Dit kunnen restpunten zijn maar ook 

meerwerk of wijzigingen in programmering omdat de klant dit wenst, maar nazorg kan ook inhouden 

dat je even met de (eind-) gebruikers praat om ze gerust te stellen en eventuele onduidelijkheden 

weg te nemen.  

Storingsdienst 
Wanneer je voldoende kennis hebt opgedaan van onze systemen kun je worden opgenomen in de 

storingsdienstpoule. Tijdens de storingsdienst kunnen klanten je bellen voor mutaties aan systemen 

(grote en kleine) en/of storingen aan de installaties. De meeste storingen kunnen op afstand 

opgelost worden, soms kan het noodzakelijk zijn om naar de locatie te gaan om de storing ter plaatse 

op te lossen, dit gaat in overleg met de klant.  


