HAAL MEER UIT UW ECD

MET DE ECD-SCAN
Medewerkers in de zorg besteden een groot deel van hun tijd
aan administratieve taken. Dit gaat ten koste van de directe zorg
voor bewoners en cliënten. Dat is jammer. Werken met een ECD
hoort juist extra tijd en aandacht voor cliënten op te leveren én
de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Hoe gezond is uw ECD eigenlijk? Zijn de gebruikers tevreden? Welke
optimalisatie is mogelijk? De ECD-scan van M&I/Partners geeft antwoord op
deze vragen.
Tijdens de implementatie en het gebruik van een ECD is er veel aandacht voor
hoe je het ECD kunt gebruiken. Vaak is het zo dat er pas na enige tijd werken
met het ECD-systeem een beter begrip ontstaat hoe de applicatie effectiever
kan worden gebruikt. Met de ECD-scan krijgt u vanuit vijf cruciale functies
(zorgmedewerker, behandelaar, zorgmanager, medewerker zorgadministratie
en de ICT-manager) snel inzicht in wat er goed gaat en waar het
verbeterpotentieel zit. In combinatie met een workshop met bestuur en MT
brengen we de resultaten van de scan in relatie tot de visie en projectenportefeuille van uw organisatie.
De ECD-scan vraagt naast tevredenheid en optimalisatie ook de ambitie per
functie uit. U krijgt inzicht of de problemen onstaan door de inrichting van het
ECD of bijvoorbeeld de gemaakte werkafspraken? Hoe is de samenwerking
tussen de functiegroepen? Hoe digitaal-volwassen zijn de functies? Past de
gekozen ambitie bij de doelstellingen? Kunt u daadwerkelijk sturen met de
data? Zo kunt u echt meer rendement uit het ECD halen.

Resultaat

De ECD-scan geeft een concreet overzicht van de processen die goed scoren,
de processen die verbetering vragen en waar het grootste verschil zit tussen de
huidige situatie, de gewenste ambitie en waar het verbeterpotentieel zit.
Op basis hiervan geven wij u concrete verbetertips en oplossingen op basis van
een betrouwbaar en onderbouwd advies om uw ECD optimaal te gaan benutten.
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Meer weten?

Wilt u meer weten over de ECD-scan of hoe wij u kunnen begeleiden bij
het optimaliseren van uw ECD? Neem contact op met Fabienne.

Fabienne Eurlings
fabienne.eurglins@mxi.nl
06 10 92 75 70

