VanAller Innovation Management
Voor de perfecte balans tussen goede zorg, prettig werken en een gezonde bedrijfsvoering

VanAller Innovation Management begeleidt implementaties en innovaties in
zorgorganisaties, met inzet van alle beschikbare modules van ‘Ons’.
Met een efficiënte bedrijfskundige aanpak zijn sinds 2006 vele implementaties en innovaties
succesvol gerealiseerd, bij grote en kleine organisaties.
De dienstverlening omvat onder meer inrichting van processen en systemen,
projectmanagement, advies, coaching, trainingen en operationele ondersteuning.

Een kort overzicht van de mogelijkheden:
Overstappen naar Ons
Overstappen van een ander systeem naar Ons moet probleemloos verlopen. Tijdens de
verbouwing blijft de winkel open; cliënten en medewerkers mogen er geen last van hebben.
Daarom wordt vóóraf in gezamenlijk overleg een gedegen projectplan gemaakt. In dit plan
wordt vastgelegd hoe de gegevens van medewerkers en cliënten worden overgezet, hoe het
systeem wordt ingericht om aan te sluiten op de bestaande (of gewenste) werkwijze, en hoe
en wanneer de medewerkers worden getraind om met Ons te gaan werken. Ook de
aansluiting op het salarissysteem, de boekhouding, VeCoZo en eventuele andere systemen
worden in het plan opgenomen.
Desgewenst wordt op basis van het projectplan een vaste prijs afgesproken voor de
complete begeleiding van de implementatie, zodat u precies weet waar u aan toe bent.
Starten met Ons voor ZZP-ers en kleine organisaties
Voor ZZP-ers en kleine organisaties is een standaard implementatiepakket beschikbaar. Dit
omvat de inrichting van het Elektronisch Cliënt Dossier, planning en rooster, registratie,
administratie en facturering. Ook het gebruik van de apps en CarenZorgt vallen hieronder.
Bij de implementatie van Ons zorgen we er samen voor dat dit snel en goed wordt gedaan.
Binnen een paar weken is het geregeld en de kosten zijn verrassend laag.
Natuurlijk kun je ook na de implementatie altijd rekenen op hulp en ondersteuning bij de
inrichting en het gebruik van Ons.

Maatwerk en deelimplementaties
De mogelijkheden die Ons biedt zijn in de loop van de tijd enorm uitgebreid. Ook voor de
implementatie van nieuwe modules staat VanAller Innovation Management voor u klaar.
Denk aan een andere inrichting van het zorg/begeleidingsplan, de koppeling met een nieuw
salarissysteem, groepszorg, eerstelijnszorg of ketenintegratie.
Management informatie en procescontrole
Nedap biedt diverse signaleringen en rapportages om het bedrijfsproces te bewaken. Daarbij
gaat het zowel om de kwaliteit van zorg als de financiële stand van zaken.
Daarnaast is ook maatwerk mogelijk. Op basis van OnsDB en Qlic Sense bieden wij
voordelige oplossingen om de registraties, de productie en de financiële stand van zaken te
monitoren.
Operationele ondersteuning
Heb je voor kortere of langere tijd behoefte aan operationele ondersteuning?
VanAller Innovation Management biedt ondersteuning bij zowel het functioneel
applicatiebeheer als de zorgadministratie, online of op locatie. Ook het uitbesteden van
zorgadministratie en applicatiebeheer behoort tot de mogelijkheden.
Health check
Twijfelt u of u Ons wel optimaal gebruikt? Loopt u tegen bepaalde vragen of problemen aan?
Neem vrijblijvend contact op, dan zoeken we samen naar oplossingen om het werken met
Ons nog makkelijker, beter, sneller en leuker te maken.
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