Het ‘zachte’

Sche

Het ‘harde’

Digitale Duurzaamheid

In bijna elke organisatie wordt tegenwoordig nog met grote
hoeveelheden papier gewerkt, terwijl een groot deel hiervan onnodig
is. Beter is uw papierwerk te digitaliseren. Hiermee bespaart u tijd
op de korte termijn en kosten op de lange termijn.
Bosscher & de Witte kan van elke vragenlijst, verslag, rapport etc.
voor u een digitale versie maken. Laat bijvoorbeeld vragenlijsten die
beantwoord moeten worden, door medewerkers of cliënten, digitaal
maken!
Wat kan Bosscher & de Witte u bieden?
Wij ondersteunen u in de mate die u wilt. Wij kunnen bijvoorbeeld
voor u alleen een digitale versie maken van het betreffende papieren
werk zodat u voortaan hiermee digitaal kunt werken. Maar wij
kunnen het ook volledig uit handen nemen en het werk voor u gaan
uitvoeren, het digitale bestand invullen en beheren.
Hieronder staan een aantal voorbeelden van bestanden en
instrumenten waarvan wij een digitale versie kunnen maken. Indien u
een ander document of werk voor ogen heeft is dit uiteraard ook
mogelijk.
Vragenlijsten
Rekentools
Voorbeelden
van vragenlijsten die wij voor u kunnen
Interactie met cliënten (zowel intra- als extramuraal)
(zowel persoonlijk als anoniem)
Zoekbestanden
Dashboards
Jaarrapportage
Toetsen
Voordelen:
U hoeftScore
de antwoorden
niet meer te verwe
Balanced
Card
Vragenlijsten
Vragenlijsten zijn tegenwoordig zeer populair en uitermate
interessant om te digitaliseren. Dit komt doordat de digitale
vragenlijsten vervolgens met veel minder tijd en energie digitaal af te
nemen zijn. Bosscher & de Witte kan voor u een vragenlijst maken
die u vervolgens via de mail af kunt nemen. Indien gewenst kunnen
wij het afnemen van de vragenlijst uit handen nemen. Wij versturen
de vragenlijst dan via ons vragenlijsten mailadres:
vragenlijsten@bosscher-dewitte.nl.

-

De uitvoering is veel sneller en efficiënter.
U bespaart papier en toners.

Via dit adres verzamelen wij alle beantwoorde lijsten en verwerken
deze tot een digitaal rapport. Wij sturen altijd een vergrendeld
bestand zodat de lijst door de gebruiker niet kan worden aangepast,
maar enkel kan worden ingevuld.
Voorbeelden van vragenlijsten die wij voor u kunnen digitaliseren
en/of afnemen.
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Project- en Managementondersteuning (vragenlijst m.b.t.
de gewenste ondersteuning vanuit de organisatie voor de
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.)
Leiderschap (vragenlijst m.b.t. leiderschapskwaliteiten van
de medewerkers.)
Activiteitenplanning
Werkdrukmeting
Zorgbrede Governancecode
Voordelen
U hoeft geen vragenlijsten meer te maken, te printen en
uit te delen.
U hoeft geen vragenlijsten meer af te nemen.
U hoeft de antwoorden niet meer te verwerken.
De uitvoering is veel sneller en efficiënter.
U bespaart papier en toners.
Rekentools
Op welke wijze registreert en berekent u momenteel uw formatie,
kostprijs en haalbaarheid van nieuwe producten? Dit kunt u door
ons in een handig instrument laten berekenen zodat u het overzicht
behoudt. Doet u dit nog helemaal niet? Dan kunt u hiermee
beginnen door middel onze instrumenten KoPi en ZoKa. (voor
meer informatie over deze instrumenten zie de desbetreffende
productfolder of kijk op www.bosscher-dewitte.nl
Digitale duurzaamheid
Door uw papieren werken te digitaliseren bespaart u niet alleen
veel tijd en energie, maar bent u tegelijkertijd maatschappelijk
verantwoord bezig, door al het papier en de toners die u hiermee
bespaart. Daarnaast kunt u de resultaten veel langer, makkelijker en
ruimte besparend opslaan en bewaren.

Voor meerCQI-meting
informatie joris@bosscher-dewitte.nl,
marc@bosscher-dewitte.nl,
of bel: 06-48559674
voor de Huishoudelijke
Verzorging

