
De digitale werkplek en Micro Apps voor zorg

Minder wisselen tussen applicaties,
meer t�d voor cliënten



De druk op de zorg is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, waardoor er meer
aandacht besteed moet worden aan mobiliteit, flexibiliteit en kwaliteit. De zorgprocessen
moeten efficiënter en meer gestrooml�nd. Om deze reden is het voor zorgmedewerkers van
groot belang dat z� zich kunnen focussen op hun belangr�ke werk en niet veel bezig hoeven
te z�n met ICT, zodat hun productiviteit omhoog gaat zonder dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit van de zorg.

In deze whitepaper ontdek je waarom een digitale werkplek voor de zorg zo belangr�k is en
hoe Micro Apps voor de zorg b�dragen aan het versimpelen van al je processen, waardoor je
nog meer t�d bespaart. Daarnaast ontdek je hoe je met API’s zorgsystemen kan koppelen aan
je digitale werkplek, om mensen in zorgorganisatie efficiënter te laten werken. 

Veel leesplezier!

Workspace 365

Maximaliseer de impact van zorgmedewerkers met een
digitale werkplek en Micro Apps



Workspace 365 zorgt ervoor dat zorgmedewerkers één werkplek hebben voor hun hele
werkdag. In één oogopslag zien z� cliëntgegevens, planning uit ECD systemen, taken of
verlofuren uit ERP-systemen, zorgprotocollen, documenten, informatie en meer!

De wensen en behoeften van zorgmedewerkers brengen w� continu in kaart. Zo ontwikkelen
w� Micro Apps, om de processen voor zorgmedewerkers te versimpelen en hoeven
zorgmedewerkers niet meer te switchen tussen applicaties.

Op dit moment z�n de grootste frustraties onder zorgmedewerkers dat z� te vaak moeten
inloggen, dat z� in teveel verschillende systemen moeten werken en zoeken naar informatie
en daardoor continu moeten switchen tussen applicaties. Daarnaast is de informatie niet
alt�d beschikbaar en actueel op elk apparaat.  

Frustraties van zorgmedewerkers

Onderzoek: De digitale stand van zaken in de zorg

 

https://www.ictivity.nl/dossier-ict-zorg/


Door het gebruik van een digitale werkplek verminder je het aantal uren die zorgmedewerkers
besteden aan ICT en hebben ze meer t�d om te besteden aan hun cliënten. Met een digitale
werkplek, breng je focus terug op het echte werk!
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Om in de digitale werkplek processen te versimpelen, integreren w� diverse Micro Apps voor
de zorg. Door informatie uit verschillende systemen samen te brengen voorkom je dat mensen
t�d verspillen aan het wisselen tussen applicaties.

Vereenvoudig processen voor de zorg met Micro Apps

Micro Apps z�n applicaties die z�n gericht en

ontworpen om één specifieke taak te voltooien.

Zoals het vinden van patiënteninformatie, het

zoeken en raadplegen van protocollen en het

inzien van planningen. Daarnaast stelt het je ook

in staat om de applicatie met één klik te openen

zonder extra login. 



Om te zorgen dat zorgmedewerkers niet meer hoeven te
switchen tussen verschillende applicaties, kan je naast het
gebruik van Micro Apps ook gebruik maken van API’s binnen
Workspace 365. Zo kan j� als zorgorganisatie externe
applicaties koppelen aan je digitale werkplek, hierdoor bied je
zorgmedewerkers één overzicht van al hun applicaties,
informatie en communicatie. 

Verbind zorgsystemen met API's

Een API (Application Programming Interface) verbindt

diverse bronnen aan elkaar. Je hebt een stukje software,

die biedt iets aan de buitenkant aan om de informatie

extern te verstrekken. J� doet een aanvraag b� de

applicatie en je kr�gt een stukje informatie terug. 

Wil je meer weten over het instellen van API’s binnen
Workspace 365? Bek�k dan onze Masterclass met Laurens
Holtkamp.

https://workspace365.net/nl/masterclass-activiteitenfeed-api-event-recap/


Voor het versimpelen van primaire processen kunnen zorgorganisaties gebruik maken van
een aantal Micro Apps. Waardoor onder andere het uitvoeren van administratieve zorgtaken
worden vereenvoudigd.

Inzicht in planning & cliëntgegevens

Door je cliëntensysteem te koppelen aan je digitale werkplek, verenig je alles wat
zorgmedewerkers nodig hebben om slimmer te werken, waardoor zorgmedewerkers zich
kunnen focussen op hun belangr�ke werk. Zo hebben z� gemakkel�k inzicht in cliëntgegevens
en verschillende planningen vanuit één centrale plek.

Toegang tot protocollen en informatie

Zorgmedewerkers hebben te maken met honderden protocollen. Door protocollen in de
werkplek te integreren kunnen zorgmedewerkers eenvoudig zoeken door alle protocollen door
gebruik te maken van de zoekfunctie. Met slechts één klik kunnen z� de protocollen die z�
nodig hebben eenvoudig en snel openen, zonder opnieuw in te loggen. Zo stel je
zorgmedewerkers in staat om nog effectiever te handelen en betere zorg te kunnen verlenen.

Primaire processen voor de zorg

Bespaar 1 uur
per medewerker,

per dag



Integreer al je processen in je digitale werkplek



Voordelen van het versimpelen van processen:

     Direct inzicht in je planning en cliëntgegevens

     Snel en gemakkel�k toegang tot protocollen

     Eenvoudige zoekfunctie naar zorgprotocollen 

     Beschikbaar vanaf elk apparaat en op elke locatie te gebruiken

     Alleen inzicht in informatie die voor jou belangr�k is

     Alles beschikbaar zonder opnieuw in te loggen



Support tickets
Tickets voor kledingaanvraag
Overige tickets
Declaraties
Urenregistratie
IT Ondersteuning via Chatbot

Versimpel secundaire processen in je digitale werkplek, door b�voorbeeld tickets te koppelen,
zodat je in één tegel kan zien wat je openstaande tickets z�n. Zo zie je in één overzicht al je
lopende taken. Op deze manier kan je meerdere secundaire processen eenvoudig
optimaliseren en automatiseren, zoals onder andere:

Activiteitenfeed API

Met de Activiteitenfeed API, kan je notificaties instellen voor b�voorbeeld verlofaanvragen van
zorgmedewerkers, het goedkeuren of afw�zen van declaraties en veel meer! Zo heb je direct
een overzicht van meldingen die je snel kan inzien, zonder daadwerkel�k de complete
applicatie te ontsluiten.

Secundaire processen voor de zorg



Minder wisselen tussen
applicaties met deze

Micro Apps



Inzicht in cliënten en planning vanuit ONS Nedap



Door ONS Nedap te integreren in je digitale werkplek, breng je je administratieve zorgtaken
samen en verenig je alles wat zorgmedewerkers nodig hebben om slimmer te werken,
waardoor zorgmedewerkers zich kunnen focussen op hun belangr�ke werk. Vanuit de ONS
Nedap Micro App kan je gemakkel�k cliëntgegevens en je planning in zien vanuit één centrale
plek.

Voordelen:

     Direct inzicht in je planning en cliëntgegevens

     Toegang tot ONS Nedap zonder opnieuw in te loggen

     Beschikbaar op elk apparaat

     Alleen inzicht in rapportages die voor jou belangr�k z�n

ONS Nedap

Uit het onderzoek: "De digitale stand van zaken in de zorg" bl�kt dat zorgmedewerkers rond
de 30 tot 60 minuten per dag kw�t z�n aan het b�werken van zorgdossiers. Het direct
registeren van informatie in een dossier zou volgens 42% van de zorgmedewerkers
b�dragen aan t�dbesparing.”

https://www.ictivity.nl/dossier-ict-zorg/


ONS Nedap

Minder inloggen,
sneller inzicht in
cliëntgegevens



Snel protocollen vinden met Vilans KICK



Vilans KICK-protocollen helpt zorgprofessionals om nog effectiever te handelen, en nog betere
zorg te leveren. Zorgmedewerkers hebben te maken met honderden protocollen, om deze
reden hebben w� de Vilans KICK Micro App geïntegreerd. Met de Vilans KICK Micro App
kunnen zorgmedewerkers gemakkel�k zoeken door alle KICK-protocollen door gebruik te
maken van de zoekfunctie. Met slechts één klik kunnen z� de protocollen die z� nodig hebben
eenvoudig en snel openen, zonder opnieuw in te loggen.

Voordelen:

     Snel en gemakkel�k toegang tot KICK-protocollen

     Vanaf elk apparaat en elke locatie te gebruiken

     Eenvoudige zoekfunctie naar zorgprotocollen 

     Beschikbaar op elk apparaat

Vilans KICK

“De digitale werkplek ondersteunt taakgericht werken, dit is van belang om efficiënter te
kunnen werken en meer t�d over te houden voor de daadwerkel�ke zorg.”



Vilans KICK

Snel toegang tot
zorgprotocollen



Alle informatiestromen uit Zenya DOC in je werkplek



Zenya DOC is een Document Management Systeem (DMS) die zorgmedewerkers in staat stelt
om controle te hebben over hun informatiestromen. Ook kan het gekoppeld worden aan een
andere documentoplossingen zoals SharePoint en integraties met applicaties die documenten
opslaan, b�voorbeeld een databank voor zorgprotocollen (zoals Vilans KICK).

Met de Zenya DOC Micro App stellen w� zorgmedewerkers in staat om t�d te besparen door
minder te wisselen tussen applicaties. Zo kunnen zorgmedewerkers zoeken naar documenten
die z� nodig hebben direct vanuit hun werkplek. Via deze Micro App kunnen z� gemakkel�k
documenten filteren en de meest belangr�ke documenten aan hun favorieten toevoegen.

Voordelen:

     Helpt de focus te behouden op kerntaken

     Controle over informatiestromen

     Één centrale plek om hun werk uit te voeren en informatie snel te vinden

     Eenvoudig te beheren

Zenya DOC

“Het grootste voordeel van Zenya DOC binnen Workspace 365 is dat zorgmedewerkers ook
andere informatie zien die cruciaal is om gefocust te bl�ven op hun kerntaken.”



Zenya DOC

Controle over
informatiestromen



Inzicht in je taken en signalen vanuit AFAS



Optimaliseer en automatiseer alle administratieve processen met AFAS. Maakt jouw
organisatie gebruik van AFAS? Dan kan je deze Micro App gemakkel�k integreren in
Workspace 365. Met de Micro App heb je direct inzicht in je taken en signalen. Zo heb j� direct
een overzicht van lopende taken en signalen aan het startpunt van je dag in je persoonl�ke
werkplek. 

Voordelen:

     Direct inzicht in taken en signalen

     AFAS gecombineerd met vereenvoudiging van Microsoft 365 diensten

     Beschikbaar op elk apparaat

     Geautomatiseerde administratieve processen

AFAS

Inzicht in taken
en signalen

“De digitale werkplek ondersteunt taakgericht werken, van belang om
efficiënter te kunnen werken en meer t�d over te houden voor de
daadwerkel�ke zorg.” - Wilco Westerman, Service Delivery Manager



AFAS



Eén overzicht van al je tickets uit TOPdesk



TOPdesk is een servicemanagement software, die ervoor zorgt dat medewerkers gemakkel�k
binnenkomende meldingen en workflows kunnen beheren. Zo besteden medewerkers minder
t�d aan het registreren van meldingen en houden z� meer t�d over om de best mogel�ke zorg
te bieden.

Door TOPdesk te integreren in Workspace 365 verbeter je de de interactie met collega’s en
verbeter je ook de dienstverlening. In de TOPdesk tegel z�n alle openstaande support tickets
te zien. Daarnaast navigeer je gemakkel�k vanaf de tegel naar TOPdesk of specifieke tickets.
Door te stoppen met het wisselen tussen verschillende applicaties, bespaar je nog meer t�d. 

Voordelen:

     Direct tickets en meldingen inzien vanuit je werkplek

     Navigeer naar TOPdesk zonder opnieuw in te loggen

     Eenvoudig te integreren binnen je werkplek

     Helpt medewerkers focussen op hun echte werk

TOPdesk

"Besteed minder t�d aan het registeren van meldingen en bied meer t�d voor de zorg met de
Micro App TOPdesk."



TOPdesk

Overzicht van
openstaande

tickets



Wil je meer weten of ben je benieuwd naar andere
applicaties? Neem gerust contact met ons op!

Tony Bennink
Partner Success Maker

Georgia Post
Customer Success Maker

030 - 711 67 25 
contact@workspace365.net


