MyWork

Meer werkplezier, minder werkdruk
De krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar op
de werkvloer. Bedden worden gesloten en
OK-sessies geannuleerd. De werkdruk wordt
in veel gevallen als hoog ervaren en trekt
een wissel op de inzetbaarheid en het
werkplezier van personeel.
1. Hoe groot is de werkdruk werkelijk?
2. Hoe hoog is het werkplezier?
3. In welke mate leidt de kwaliteit van het
werk onder de werkdruk?
4. Hoeveel tijd is er voor zorg beschikbaar?
5. Hoe effectief de werkdruk te
verminderen en het werkplezier te
vergroten?
MyWork biedt het antwoord op al deze
vragen. Een uniek en eigentijds concept dat
ziekenhuizen in staat stelt de werkdruk te
verminderen en het werkplezier te
vergroten. Met als resultaat een betere
werksfeer, minder verloop, minder verzuim,
een hoger kwaliteit en een beter
arbeidsmarkt imago.
Meer informatie? www.happy2mywork.nl

Gratis monitoren van de werkdruk en het
werkplezier met de MyWork app
Met de gratis MyWork app, kunnen
afdelingen eenvoudig bijhouden hoe de
werkdruk, het werkplezier en de kwaliteit van
het werk ervaren wordt en hoe het zich in de
loop van de tijd ontwikkelt. In uw
persoonlijke dashboard ziet u alle resultaten
overzichtelijk weergegeven.
Meer inzicht met de handzame
tijdregistratiemodule
Wilt u meer inzicht? Met de handzame
tijdregistratiemodule krijgt u als afdeling
gedetailleerd inzicht in de taakuitvoering en
tijdbesteding. Hoeveel tijd besteden we
waaraan? Hoeveel tijd is er werkelijk besteed
aan zorg? Zijn er veel verstoringen en zo ja,
op welke momenten? Ligt er potentieel om
meer tijd voor zorg te creëren?

De tijdregistratiemodule geeft u niet uitsluitend
deze inzichten, maar zoekt ook naar verbanden
met de ervaren werkdruk en het werkplezier. De
rapportagemodule toont deze verbanden en
helpt de afdeling gericht en zelfstandig te werken
aan verbeteringen in werkdruk, werkplezier en
de kwaliteit van het werk. Ook bieden de
inzichten mogelijkheden om de werkprocessen
op de afdeling te optimaliseren en meer tijd voor
zorg te creëren.

MyWork biedt - naast het meten van de
werkdruk en de tijdbesteding - de mogelijkheid
data toe te voegen over het werk en de
personeelsinzet. Hoeveel patiënten waren
aanwezig, welke type patiënten, hoeveel
opnames, overplaatsingen en ontslagen waren
er? Wie hebben met elkaar samen gewerkt, wat
was het opleidingsniveau, ervaringsjaren,
competenties, leeftijd enzovoort.

Welke variabelen zijn van invloed op de
werkdruk en het werkplezier?
Artificial Intelligence – in het Nederlands
kunstmatige intelligentie genoemd – klink
misschien wat spannend. Als gebruiker van
MyWork zult u er weinig van merken, maar
onder MyWork ligt de allernieuwste technologie
om verbanden te kunnen leggen tussen de
ervaren werkdruk, het werkplezier en de
kwaliteit van het werk.

Je kunt eenvoudig datasets importeren en
MyWork zal voor u de verbanden leggen en exact
aantonen welke variabelen bijdragen aan een
hoge werkdruk, verminderd werkplezier en de
kwaliteit van het werk. Je weet als afdeling en
ziekenhuis precies wat de oorzaken zijn en wat je
aan moet pakken. Nooit meer gissen naar wat de
mogelijke oorzaken zijn van de werkdruk. Met
behulp van de Artificial Intelligence van MyWork
weet je het straks exact en kan je samen met je
team aan de slag om het werk leuker te maken.
Samen werken aan werkdruk en werkplezier, dat
is onze missie.

