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a&m maakt impact
in de zorg
Wij leveren de oplossing voor een probleem,
maar eigenlijk doen we véél meer dan dat. Voor
werknemers in de zorg maken we het werk
leuker én makkelijker. Voor cliënten, patiënten
en hun familie maken we de zorg begrijpelijker.
Bestuurders van zorgorganisaties helpen wij hun
organisatie een herkenbaar en menselijk gezicht
te geven. Daar zijn we trots op!
Maar dat gaat niet vanzelf. Een goed resultaat,
dat zoveel impact maakt op zoveel mensen, vergt
zelf ook de nodige zorg. Om precies te zijn: een
degelijke projectmatige aanpak. Daarom laten
we je in dit document zien hoe a&m impact
projecten aanpakt. Natuurlijk zijn geen twee
projecten hetzelfde, maar dit overzicht helpt je
een beeld te vormen bij wat je kunt verwachten.

Beste E-business bedrijf
van 2020
a&m impact is op de eerste plek
geëindigd in de Emerce 100, categorie
Digital agency fullservice middelgroot.
Nieuw binnengekomen en beoordeeld
met 5,5 ster (uit 7 maximaal). Daarmee
behoren we tot de beste E-business
bedrijven van Nederland!

“Al meer dan 100 zorginstellingen werken met ons samen.
Ik denk vanwege ons pragmatisme en no-nonsense
aanpak. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
We leggen dingen ook goed uit en zijn vervolgens ook
goed benaderbaar voor vragen. Dat gaat verder dan alleen
telefonisch bereikbaar zijn; mensen moeten geen drempel
ervaren om iets te vragen of te zeggen. Dat is waar we sterk
in zijn en waar we onze mensen ook echt op uitkiezen.”
- Arno ten Hagen, directeur a&m impact
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In 6 stappen naar resultaat
Wij realiseren oplossingen voor onze zorgklanten in zes agile stappen. Elk
van deze stappen bevat concrete acties voor ons en jouw organisatie, in
de tijd weggezet. Dat levert een realistische planning op, maar ook inzicht
in stakeholders en tijdsbelasting. Om het makkelijker te maken hebben we
voor elke stap hulpmiddelen gemaakt.
Onze stappen en werkwijze zijn gebaseerd op de scrum methode, maar
dan toegespitst op de zorg. Dit op basis van onze ervaring met ruim
100 zorgorganisaties. Dat helpt ons ook om met je mee te denken. Wij
weten in een vroeg stadium wat een zorgorganisatie nodig heeft, waar de
zwaartepunten liggen, welke tools we daarvoor moeten inzetten en hoe we
het proces het beste kunnen inrichten.
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1. 	Kick-off & intake

We beginnen onze samenwerking met twee dingen: onszelf
voorstellen en actief in gesprek gaan met de mensen in jouw
organisatie. Wij willen graag kennismaken met je organisatie. Zo
willen we elk perspectief in de organisatie leren kennen. Dat van
de ambulante thuishulpmedewerker, de zorgverlener aan het bed
en de activiteitenbegeleider. Maar ook dat van de HR-managers,
ICT- en communicatiemedewerkers, de roostermaker en de
facilitair medewerker.
In deze fase stemmen we veel praktische zaken af. Een
resourceplanning, een overzicht van technische koppelingen en
een gezamenlijke projectomgeving. Bijvoorbeeld Trello, Teams of
bestanden in Google Docs. Afhankelijk van waar jouw organisatie
prettig mee werkt. Wij passen ons aan!

Wat komt in deze fase aan bod?
Kennismaking
We presenteren aan je organisatie wie we zijn, wat
we doen en wat onze visie op onze oplossingen
en samenwerking is. Dat doen we aan de hand van
concrete voorbeelden en demo’s. Ook kijken we hier
naar de projectdoelen. Waar willen we met elkaar
naartoe en wat zijn de verwachtingen?

Projectplan vaststellen
Op basis van de dan bekende werkzaamheden en
deadline stellen we een projectplan op, inclusief een
daaraan gekoppelde resourceplanning.

Handleiding voor koppelingen delen
Voor een goed resultaat is het belangrijk dat
verschillende programma’s straks goed met elkaar
‘praten’. Dat bespreken we vroegtijdig met je eigen
IT-verantwoordelijken.

Opzet adoptieplan
Succes wordt grotendeels bepaald door de
uiteindelijke adoptie. Daarom kijken we in deze fase
al met je organisatie naar de implementatie.

Het team
a&m impact bestaat uit een team
van bevlogen professionals, met een
frisse blik. De gemiddelde leeftijd
van een a&m-collega is 32 jaar. Deze
medewerkers geven a&m impact als
werkgever een gemiddeld cijfer van 9!
Flexibiliteit, vrijheid en zelfstandigheid
gelden als belangrijkste drijfveren van
a&m-medewerkers.
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2. 	Onderzoeken & analyseren

Meten is weten. Dat geldt ook voor ons. Want via gesprekken en
vragenlijsten krijgen we een goede indruk van hoe je organisatie
werkt, maar ook cijfers vertellen een belangrijk verhaal. Daarom
kijken we daar in deze fase goed naar. Hoe wordt de huidige
website gebruikt? Wat gebeurt er op het huidige intranet of portaal?
Deze waardevolle input koppelen we aan indrukken die we op de
werkvloer opdoen. Daarvoor lopen we graag een dagje mee.

Wat komt in deze fase aan bod?
Gebruikersonderzoek
We kijken hoe je medewerkers / doelgroepen nu en
in de toekomst gebruikmaken van omgevingen.

Analyse van statistieken
Zo krijgen we inzicht in wat veel gebruikt wordt in
jullie organisatie.

Contentanalyse
Er wordt een overzicht gemaakt van de benodigde
content op het nieuwe platform. Welke content
bestaat er en wie is er verantwoordelijk voor?
Wat kan weg en wat moet er nieuw / beter
worden gemaakt?

Voor een goed eindresultaat is een
goede nulmeting noodzakelijk. Dat
doen we in deze fase. Het vroeg
meenemen van de werkvloer is cruciaal
voor een goede adoptie. Ook wil je
in deze fase het overzicht hebben
van de bestaande infrastructuur. Je
wil niet meer veranderen dan nodig
is. Zowel om het project beheersbaar
te houden als om de veranderingen
op de werkvloer tot een minimum te
beperken. Veel zorgmedewerkers zijn
redelijk ICT-veranderingen-moe.

Risicoanalyse
Zowel functioneel als qua veiligheid. Samen met
je medewerkers kijken we welke organisatie- of
functiespecifieke eisen er zijn op het gebied van
informatiebeveiliging.

Adoptieplan aanscherpen
We vragen ambassadeurs binnen jouw organisatie om
ons te helpen bij een goede adoptie van het platform.

Naamgeving
Het nieuwe platform of product krijgt in deze fase
vaak een sprekende naam.

Eerste opzet
In deze fase leveren we een eerste opzet op, zodat
je organisatie al snel concreet kan benoemen wat
wel en niet werkt. Zien is geloven!
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3. Implementeren

Nu gaan we sprinten. Dat kan omdat we nu voldoende informatie
hebben over zowel de bestaande als de gewenste situatie. Elke
sprint heeft een doel dat we gezamenlijk opstellen. Zo kunnen we
steeds bijsturen en werken we naar het juiste resultaat toe.
We zorgen in een aantal sprints voor een goede basis waarmee we
live kunnen. Na implementatie verbeteren we deze basis in nog een
aantal sprints, aan de hand van feedback. Een sprint kan van start
als we de feedback hebben en gezamenlijk prioriteiten en volgorde
bepaald hebben. Ondertussen vragen we ook feedback over het
proces zelf en leren we jullie werken met ons product.

Wat komt in deze fase aan bod?
Ontwikkeling

Training

Dat wat er nog niet is, wordt in deze fase
gemaakt. Dat wat er al wel is, wordt in deze fase
geïmplementeerd.

We leren je organisatie in deze fase werken met
zowel ‘de voorkant’ als ‘de achterkant’ van het
product. Bijvoorbeeld hoe je content plaatst.

Sprints

Rapportage en issue tracking

In korte, tijdgebonden periodes – iteraties – verfijnen
we dat deel van het product dat er al is.

In deze fase volgen we systematisch en gedetailleerd
waar het project als geheel staat en wat er nog moet
gebeuren. Daarvan doen we regelmatig verslag.

Klanttevredenheid
a&m scoort
gemiddeld een 8,5 op
klanttevredenheid!

Werken in sprints is niet alleen
bijzonder effectief, maar je blijft
ook voortdurend met elkaar in
contact. Want communicatie
is in het hele project van groot
belang. Wij blijven voortdurend
met de verschillende
stakeholders in gesprek en
stemmen de inhoud daarvan
ook af op de verwachtingen en
positie van de gesprekspartner.
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4. Content creëren

Het platform dat we opleveren is het medium, maar de impact op
je organisatie valt of staat met goede content. Daar hebben we
de hulp van jouw organisatie bij nodig. Wat we nodig hebben is
alle inhoud van het platform en een plan waar dat moet komen.
Natuurlijk helpen we je daar wel, want dit kan je alleen aanleveren
als je precies weet wat ervan je verwacht wordt en hoe het
eindproduct eruitziet.
Bestaande content kunnen we geautomatiseerd overzetten naar
een nieuw platform. Toch bevelen we iedereen aan om kritisch te
kijken naar wat nog waarde heeft en wat niet. Een nieuw platform
is dé kans om te beginnen met een schone lei. Aan de hand van
de resultaten van de onderzoeksfase weten we precies wat wel of
niet belangrijk is voor de werknemers - zo bouwen we een product
waarop snel de juiste inhoud gevonden wordt.

Wat komt in deze fase aan bod?
Ontwikkeling
Het uitvoeren van acties op basis van contentanalyse.
In deze fase is er uitgedacht welke informatie er op
het platform moet komen en het staat technisch
klaar. Nu komt de uitvoering aan bod!

Contentmigratie
Wat van een oude omgeving over kan, zetten we in
één keer over en de rest gaat weg!

Informatiebeveiliging
Natuurlijk nemen we
informatieveiligheid extreem
serieus. a&m impact is ISO27001 en
NEN7510 gecertificeerd. Klanten
waarderen onze dienstverlening,
inclusief informatiebeveiliging, met
gemiddeld een 8,4!

Controle
Mist er nog content? Klopt alles? Werkt alles zoals
het moet? Ook dat checken we in deze fase.

Onze klanten willen iets bijzonders. Iets dat ze eerst nog niet hadden. Een platform dat zorgt
voor interactie en dat anders wordt gebruikt dan een traditioneel intranet of een traditionele
website. Goede content is daarvoor een voorwaarde. We implementeren ook oplossingen – zoals
de Opruimcoach – die waarborgen dat content relevant is en vooral ook blijft.
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5. Livegang

Het moment is daar; het product gaat live. Al blijven we verbeteren,
want er gaan zeker nog dingen veranderen. In deze fase zijn we
samen tot de conclusie gekomen dat we het best mogelijke product
hebben gemaakt en dat we alleen door gebruik in de praktijk nieuwe
verbeterpunten te weten komen.
De start van deze fase is reden voor feest! Oók voor extra goede
communicatie, want in deze fase hebben medewerkers, cliënten en
andere stakeholders de meeste vragen. Wij helpen je natuurlijk bij
het goed beantwoorden hiervan.

Wat komt in deze fase aan bod?
FEEST!
Natuurlijk vieren we dit. We kunnen hier tenslotte
alleen komen door het harde werk van veel mensen.

Ondersteuning
Voor enkele stakeholders is dit het moment dat ze
voor het eerst in de praktijk met het nieuwe platform
werken. Dat leidt tot vragen en feedback. Die
pakken we met je op.

Adoptie
Ook wie geen vragen of feedback heeft, kan een
beetje hulp waarschijnlijk goed gebruiken. Daarom
blijven we het adoptieplan proactief uitvoeren,
samen met de ambassadeurs in de organisatie.

In deze fase betaalt een goed adoptieplan
zich uit. Maar zelfs een goed feest – een
bedankmoment ook voor het team – doet
al wonderen. We vragen best iets van veel
mensen. Goed om daarbij stil te staan.
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6.	Evalueren
& doorontwikkelen
Zoals gezegd is de livegang niet het eindpunt maar een nieuw
startpunt. We leren in deze fase graag van jou en je organisatie
wat we beter hadden kunnen doen tijdens het project. Deze lessen
gebruiken we om onze diensten nog verder te verbeteren.
Wanneer het platform in de praktijk gebruikt wordt komen er ook
aandachtspunten aan het licht. Punten die we graag omzetten in
verbeteringen!

Wat komt in deze fase aan bod?
Evaluaties
Zowel met het projectteam als de eindgebruikers
evalueren wij het proces en het resultaat en hoe
tevreden iedereen daarmee is.

Brainstorm over aanvullende mogelijkheden
We verbeteren het product continu, niet alleen
aan de hand van tekortkomingen die aan het licht
komen, maar ook graag op basis van positieve en
creatieve inbreng. Laat je verrassen door allerlei
aanvullende mogelijkheden.

Doorontwikkeling en monitoring
We bespreken hoe we het platform proactief,
samen en op iteratiebasis door gaan ontwikkelen.
Door onze continue monitoring in gebruik en data
van jouw platform, delen we elk kwartaal onze kennis
met je. Zo blijf je het beste uit je platform halen.

Omdat a&m impact voor zoveel verschillende zorgorganisaties werkt, gebruiken we de ervaring
die we opdoen in het voordeel van al onze klanten. We vinden het belangrijk om deze ervaring
mee te nemen en om daadwerkelijk lessen te trekken. Daarom kijken we kritisch naar onze eigen
oplossingen, maar vooral: we blijven onze klanten vragen op input. We hechten belang aan het
warmhouden van contacten warm en komen elk kwartaal bij je langs.
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Hoe kunnen wij jou helpen?
Graag delen we al onze kennis en ervaring ook
met jouw zorginstelling en horen we graag
van jou wat jij nodig hebt van ons om dat
werkelijkheid te maken.
Wij geloven in ieder geval dat wij alles in huis
hebben om ook voor jouw organisatie een
passend portaal, sociaal intranet of website te
realiseren, waarmee je organisatie grote stappen
voorwaarts zet. Hopelijk heb je nu een goed idee
van hoe wij dat aanpakken.

Er gaat
niets boven
Groningen!

100+ klanten!
a&m werkt voor meer
dan 100 zorgorganisaties,
verspreid over heel
Nederland.
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ready
for
impact?

0314 - 368160

info@am-impact.nl
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