Oktober 2012: Belangrijke upgrade naar PODS 2.0

Uw kwaliteitszorgsysteem online
Maak met PODS 2.0 een digitaal kwaliteitshandboek

Met het PROSE Online Diagnostics & Documenting System (PODS)
kunt u diagnoses organiseren, samen verbeterprioriteiten te bepalen,
verbeterprojecten en actieplannen opstellen en samen beheren,
indicatoren bepalen en opvolgen, en documenten in mappen opladen
en consulteerbaar maken voor medebeheerders en bepaalde
groepen respondenten. PODS is een echt documentatiecentrum voor
uw kwaliteitszorgsysteem dat u stapsgewijs opbouwt. Dit gebeurt
allemaal online op een beveiligde server. U hoeft geen software te
installeren. Het systeem is zodanig doorzichtig en gebruiksvriendelijk
dat u geen handleiding nodig hebt om ermee aan de slag te gaan. U
moet uiteraard werken volgens de principes van integratieve
kwaliteitszorg die u vindt in de algemene handleiding van PROSE. De
basis van een diagnose is bijvoorbeeld een (online) zelfevaluatie met
verschillende personen, maar moet gevolgd worden door een
consensusvergadering om de resultaten te bespreken. Verbeterprojecten kunt u gezamenlijk online uitwerken, maar u moet wel de
richtlijnen voor projectmanagement volgen. PROSE organiseert ook
vorming & opleiding in methoden voor kwaliteitszorg.
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Diagnostiek via gestandaardiseerde bevragingen, surveys en prioriteitenbepalingen

PROSE bevat
bevragingssets met
vragenlijsten die
door experts zijn
gevalideerd. U kunt
deze op eenvoudige
manier activeren
voor beantwoording
door respondenten.
Zij kunnen ook bijkomende feedback
geven en prioriteiten
voorstellen.

Verbeterprioriteiten bepalen in PODS
U hebt een aantal mogelijke
verbeterpunten en u wil
advies van anderen om
prioriteiten te bepalen? Dan
kunt u een lijst genereren
(uit bevragingen of zelf
bepaald) en aan bepaalde
medebeheerders en
respondenten hun oordeel
vragen op basis van drie
aspecten: de noodzaak, de
mogelijke impact en de
eigen controle. Een
prioriteitenindex en –lijst
wordt automatisch berekend.

ook op basis van bevragingen

Online samenwerken aan verbeterplannen en indicatoren

U kan effectief samenwerken aan
verbeterprojecten en plannen. De
hoofdbeheerder bepaalt doelen of
acties en de medebeheerders vullen de
verwachte realisaties aan. Ze duiden aan
wanneer een resultaat bereikt is en
definiëren indicatoren voor opvolging.

PODS 2.0 als integraal online kwaliteitsdocumentatiesysteem
De hoofdbeheerder kan documenten
(beleidsteksten, rapporten, plannen,
procedures, leidraden…) in mappen online
consulteerbaar maken voor
medebeheerders en bepaalde groepen
respondenten. Men kan zo een online
kwaliteitshandboek beheren dat steeds
geactualiseerd en transparant is voor
anderen, en toch beveiligd. U kan op deze
manier respondenten ook informeren
over de resultaten van bevragingen
waarin ze zijn betrokken geweest.

Registreer voor een PROSE-lidmaatschap en PODS-account op www.prose.be

