TPSC’s ARBO app
Creëer een veilige werkomgeving en verhoog medewerkerstevredenheid!
Een werkgever streeft zo optimaal mogelijk het fysieke, mentale en sociale welzijn van haar werknemers na. In deze is het van belang om
werknemers te beschermen tegen risico’s in hun werkomgeving. Om mogelijk letsel, langdurige ziekte en de daarbij horende kosten te
voorkomen is het belangrijk om iedere gevaarlijke situatie of werk gerelateerde ziekten, verwondingen en incidenten te registreren. Met een
registratiesysteem kan iedere zorginstelling dus risico’s verlagen, schade en letsel voorkomen en daardoor besparen op kosten.

Wat is de ARBO app?
De ARBO wet moet zorgdragen voor het in stand houden van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers. Het doel van
veiligheid- en gezondheidsprogramma’s is het zorgdragen voor een veilige werkomgeving. De ARBO app van TPSC biedt een complete
oplossing voor online registratie, toetsing, analyse en het omgaan met letsel, ongevallen, gevaren en werk gerelateerde ziekten. De app
ondersteunt verschillende analysetechnieken voor zowel de korte als de lange termijn doelen.
De app levert een ‘best practice’ kant-en-klare oplossing. Maar de configuratie is ook volledig aan te passen aan uw processen en in te
richten met de in uw organisatie bestaande formulieren, rapporten etc. Dit is te realiseren binnen 7 werkdagen en na een training van 2
werkdagen kunnen verantwoordelijke managers met het systeem werken.
Koppelen met databases van andere systemen kunnen eenvoudig tot stand worden gebracht. Koppelen met andere apps in de TPSC Cloud™
vergroot uw inzage in de veiligheid. Denk aan de relatie tussen bedrijfsongevallen en sprik-, spat-, snij-, bijtaccidenten. Of aan de relatie
tussen klachten en incidenten. Door verschillende kwaliteitsinstrumenten te verbinden en de gegevens te presenteren in een management
dashboard heeft u alle relevante gegevens met één druk op de knop bij elkaar.

Incidenten melden met de app
Iedere medewerker heeft direct toegang tot het online
meldingsformulier. Werknemers kunnen een ongeval, letsel of elke
andere gevaarlijke situatie of beroepsmatig werkongeval melden. Om
incidenten te kunnen melden met de app, is er geen training nodig.

Dossiervorming
Voor elk gemeld incident wordt een dossier aangemaakt, deze
wordt toegewezen aan het juiste proces. Alle gemelde ongevallen,
verwondingen en overige incidenten worden behandeld in de
organisatie, vaak door de afdeling Human Resources en/of afdeling
kwaliteit.

Verwerken, planning en actie
Het gerapporteerde incident kan direct doorgegeven worden
aan iedereen die erbij betrokken is. Eenieder kan passende
maatregelen nemen. Rapporten worden automatisch aangemaakt
om alle incidenten te kunnen analyseren en bewaken. Alle acties
die voortvloeien uit het onderzoek worden gekoppeld aan het
betreffende dossier ten behoeve van een adequate opvolging.
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Ontdek de voordelen
Online melden

De ARBO app biedt ieder personeelslid de mogelijkheid om online incidenten te
melden. Door vooraf gedefinieerde processen wordt aanvullende informatie en
aanbevelingen gesorteerd en verdeeld Adviezen over het opvolgen van acties
worden bewaakt.

Minimale training

Iedere medewerker die bij het ARBO proces is betrokken – of deze nu besluiten
neemt, aanbevelingen monitort of verantwoordelijk is voor het bewaken van
voortgang – hoeft enkel specifieke gebieden van het backoffice te leren.

Flexibel

Het systeem is volledig af te stemmen op uw organisatiestructuur en -procedures.
Wenselijke aanpassingen kunnen op elk gewenst moment doorgevoerd worden,
zonder IT support.

Acceptatie

De ARBO app is eenvoudig in gebruik. Er is alleen training nodig voor HRfunctionarissen en afdelingsmanagers.

Dashboards & rapportages

Via persoonlijke managementdashboards heeft u real-time overzicht van de ARBO
incidenten, hun status en doorlooptijden. Door middel van vooraf ingestelde
templates creëert u met één druk op de knop de gewenste maand-, kwartaal- of
jaarrapportages.
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Meer informatie?
Neem voor meer informatie of een demonstratie van de ARBO app contact op met The Patient Safety Company.
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