De slimste methode
voor meer zorg en
veiligere zorg

Zorgprofessionals kunnen hun patiënten
vaak niet de zorg bieden die ze willen.
Wij kunnen hen daarbij helpen. Door ze
te leren zelf hun werk op hun manier te
verbeteren. Met als resultaat dat het
veiliger, beter en leuker wordt.

Safer care,
less waste,
more joy.

Voordelen
Professionals werken door
Flow Time veiliger, beter en
met meer plezier aan de zorg
voor hun patiënten.

Door Flow Time ervaren
professionals meer tijd voor
de patiënt, worden ze minder
vaak onderbroken en
verspillen ze minder tijd aan
onnodige zaken.

Zorgorganisaties weten
beter waar de tijd van
professionals naar toe gaat.
En kunnen daardoor
professionals helpen hun
werk te verbeteren.

Met de Flow Time methode volgen
zorgprofessionals elkaar gedurende een
werkdag of een deel daarvan. Met behulp
van een applicatie registreert de volger
de activiteiten van de collega. Daarvoor
kiezen zij eerst een meetprofiel.
Daarnaast legt de volger onderbrekingen
en verspillingen vast en registreert
relevante observaties. De resultaten van
de meting zijn direct beschikbaar in de
applicatie en op het platform samen met
eerdere metingen.

Het vraagstuk en
de meting

De analyse van de
uitkomsten

De ontwikkeling
van verbeteringen

De invoering van
verbetering

Opnieuw meten en
evalueren

Bepaal het vraagstuk en
kies een meetprofiel dat
het vraagstuk goed in
kaart kan brengen. Voer
vervolgens de meting uit.

Na elke meting is direct
een rapport beschikbaar
om de meting samen te
analyseren. Bespreek de
opvallende zaken in het
licht van de vraagstelling.

Gebruik de organisatie
specifieke aanpak voor de
ontwikkeling van
verbeteringen of maak
gebruik van onze
quick-win modules.

De invoering van de
verbetering is de volgende
stap. Maak daarbij gebruik
van de ervaring in de
organisatie, of de onze.

Na het doorvoeren van de
verbetering voert u weer
een meting uit. Om te zien
of de verbetering
daadwerkelijk werkt.
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Geïnteresseerd in
Flow Time?
Neem contact met ons op om de
mogelijkheden voor uw organisatie
te bespreken.
We laten u graag zien hoe Flow Time
effectief ingezet kan worden.

1. Vraag een demo aan

Maak een afspraak voor een demo en ontdek
hoe Flow Time uw organisatie of afdeling kan
helpen om verspillingen in de processen te
verminderen.

2. Maak een account aan

Maak een account voor uw organisatie aan en
geef aan welke gebruikers Flow Time gaan
gebruiken.

3. Volg de training

Volg de training via de Flow Time Academy, alle
betrokkenen zijn daardoor goed geïnformeerd
hoe Flow Time effectief ingezet kan worden.
4. Maak profielen aan

Benoem de primaire werkprocessen en vul deze
in de profieleditor in. Zo kan de volger de

activiteiten die op een dag plaatsvinden
makkelijk registeren.

5. Plan de metingen

Plan uw eerste sessies!

