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ORTEC Health Care Plandag, Donderdag 19 juni, Fort Voordorp
Beter door optimalisatie
U wilt beter, u kunt beter? Samen gaan we voor beter!
Hoe goed u ook bezig bent en hoe goed uw resultaten ook zijn, het kan altijd beter. Wilt u weten
hoe? Kom naar de ORTEC Health Care Plandag op 19 juni 2014 en ontdek ook wat uw
optimalisatiepunten zijn.

Inspirerend!
Bij “beter” denkt u wellicht aan het welzijn van uw patiënten/ cliënten. ORTEC denkt voor u aan de
processen daarachter, de medewerkers en de resultaten die u kunt bereiken. Wat dacht u
bijvoorbeeld van een betere werk/privé balans met zelfroosteren? Zo zijn er genoeg interessante
voorbeelden van hoe het beter kan. Ga daarom snel naar de website van de ORTEC Health Care
Plandag en schrijf u in voor de diverse workshops!

Haal inspiratie uit het programma en word Beter door optimalisatie
Wilt u ook weten....
 Hoe Zorgpartners Friesland voordeel behaalt uit de ORTEC Workforce Scheduling
Reiskostenmodule?
 Hoe u Artsen in Opleiding optimaal en volgens de AOW kunt inzetten?
 Hoe u optimalisatie van de planning kan behalen door efficiënt en effectief roosteren?
 Wat de voordelen zijn van de compleet geïntegreerde totaaloplossing van het Zorg Initiatief?
 Hoe Zelfroosteren in zijn werk gaat bij zorginstelling SVRZ?
Beter door optimalisatie
Resultaat:









Betere privé werkbalans en hogere medewerkerstevredenheid
Betere roosters
Hogere medewerkersbetrokkenheid door App's
Lager ziekteverzuim, dus door betere overzichtelijke roosters
Betere mogelijkheden om te kunnen sturen op budgetten
Meer transparantie en sturingsmogelijkheden voor managers (Management Self Service)
Beter werken, door makkelijker je rooster te raadplegen

Voor meer informatie over het programma en inschrijven: www.ortec.nl/plandaghc. Reserveer nu
alvast uw plek bij workshops en sessies die u interessant vindt. Vol is vol!
Tot ziens op 19 juni 2014.
Met vriendelijke groet,

WillemJan Verhoef,
Health Care Directeur ORTEC
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