Het plezier als alles op z’n plek valt
Timing is alles. De juiste hulp, precies op het juiste moment bij de juiste patiënt. Wij hoeven u niet te vertellen dat
goed plannen de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Maar hoe complexer de werkelijkheid, hoe meer tijd
planners kwijtraken aan zoeken naar een passende planning. YouPlan vindt niet zomaar een planning die past.
YouPlan vindt steeds de béste planning.

Eigenlijk is niet timing alles, maar flexibiliteit. Want ga maar na, de werkelijkheid verandert
met de dag, soms met het uur. Het is dan vaak een hele toer om een nieuwe planning
weer in het gareel te krijgen. Planners verliezen tijd aan herplannen, de bezetting
fluctueert, medewerkers ruilen diensten, patiënten krijgen steeds maar nieuwe gezichten
aan hun bed...
Kunt u zich een zorgorganisatie voorstellen waarin elke dag vlekkeloos verloopt? Het
bestaat, dankzij YouPlan: een rekenmodule die met gemak honderdduizenden variabelen
overziet en daaruit razendsnel de beste planning haalt. Uit ervaring weten we dat dit
ruimte schept voor extra zorg en kwaliteit.

Krachtig schakelen
Met YouPlan gaat uw organisatie veel tijd en geld overhouden. Het hart van ons systeem
wordt gevormd door krachtige rekenmodellen, gebaseerd op moderne wiskunde.
Tegelijkertijd werkt YouPlan uiterst gebruiksvriendelijk, dankzij de naadloze integratie met
uw eigen ICT. Planners blijven de baas in hun vertrouwde software. Ze schakelen
YouPlan pas in als de puzzel te complex wordt.

Altijd de beste planning
Waar een mens tot twaalf variabelen nog kan overzien, houdt YouPlan rekening met de
competenties van elke medewerker, met de wensen van elke patiënt en alle
mogelijkheden en randvoorwaarden binnen uw zorginstelling. YouPlan ziet nog niet het
kleinste detail over het hoofd. Zo krijgt u steeds de beste planning. En wat die ‘beste
planning’ inhoudt, verschilt per organisatie. De ene gaat voor een betere inzet van
mensen of een lagere werkdruk, de andere voor een betere kwaliteit van de zorg.

Blijf de baas
De unieke visie van uw organisatie is bij YouPlan veilig. De algoritmen laten u volledig vrij.
Sterker nog, ze ondersteunen en versterken de manier van werken die uw organisatie zo
bijzonder maakt. En als de strategie wijzigt, past u YouPlan daarop aan. Heel eenvoudig,
en in een mum van tijd. YouPlan is maatwerk, en groeit stap voor stap mee met elke
nieuwe ontwikkeling. Dus laat uw ambitie spreken en bepaal zelf hoe YouPlan een
planning moet optimaliseren. Met onze ervaring helpen we daar graag bij.

Wat levert het op?
Verschillende organisaties optimaliseren hun planningen al met YouPlan. En het verrast
ons telkens weer als we horen hoeveel beter ze daarmee draaien. Een aanzienlijk betere
DBC-planning, OK-planning en beddenplanning op elkaar afgestemd, beter herplannen
van spoedeisende hulp, een vaste routeplanning voor extramurale zorg. Zorginstellingen
maken extra tijd vrij en scheppen meer zorguren voor patiënten.

Iets voor u?
Vermoedt u dat een betere planning veel kan opleveren? Gaat er binnen uw organisatie
veel tijd verloren aan herplannen en bijsturen? Dan is YouPlan een geschikte oplossing.
Een greep uit de problemen waarmee organisaties bij ons aankloppen:
• “De bezetting van de verpleegafdeling fluctueert te veel.”
• “We komen steeds op het laatste moment gekwalificeerd personeel tekort.”
• “Verschillende managers zijn te druk met plannen.”
• “Lastig dat medewerkers meer zeggenschap over hun rooster willen.”
• “Onze mensen zijn steeds maar diensten aan het ruilen.”
• “De ene afdeling heeft overcapaciteit, de andere zit krap.”

Ervaar hoe het werkt
We hebben een uiterst leerzame game ontwikkeld waarmee u zelf de kracht
van YouPlan ervaart. Maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvende
kennismaking. Bel 023 - 7078115, of kijk op www.projectsone.nl/youplan

