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Inwerken & samenwerken in de zorg
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Meer tijd voor de dingen die echt belangrijk zijn.

Zola helpt met het inwerken van
nieuwe medewerkers en laat
bestaande medewerkers fijn
samenwerken.

Met behulp van korte games, video’s, feedback-momenten en een

complimentensysteem zorgt Zola voor een samenhang die werkt.

Gamification
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Adaptieve
web-app

Leuk en
herkenbaar
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Suzanne
NIEUWE MEDEWERKER

•

Ik heb veel zin om te beginnen

•

Ik vind het tempo hoog liggen, het is aanpoten

•
•

Ik voel me best onzeker over sommige situaties

Ik zoek naar goede tips en ervaringen van oudere collega’s

Marijke
E R VA R E N M E D E W E R K E R

•

Een nieuwe collega inwerken, dat kost me best veel tijd

•

Meer overzicht en structuur hebben is fijn.

•
•

Heb ik iemand ingewerkt, dan zijn ze na een jaar weer weg

Soms vertel ik standaard-dingen, vragen over mijn expert-rol vind ik fijner.

In de praktijk
Suzanne gaat over een maand starten in het team van Rania
bij OokerZorg. Marijke zal als buddy (ervaren collega)
Suzanne begeleiden bij het werk binnen het team.

Voor zowel Suzanne, Rania en Marijke is Zola een uitkomst. Alle drie kunnen namelijk
digitaal worden ondersteund op de momenten die het hen uitkomt.
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Eerste officiële
contactmoment
VOORBEREIDING

Rania
TEAMLEIDER

•

Ik moet echt zeker 3 FTE erbij hebben de komende maanden

•

Meer complimenten en ruimte voor begeleiding is wenselijk

•
•
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Ik merk dat de werkdruk hoog is op onze afdeling.

Ik zou de nieuwe- en bestaande medewerkers beide optimaal laten samenwerken

Rania sluit een contract met Suzanne.

Suzanne is blij en kan over een maand beginnen.
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3 weken voor de eerste werkdag
VOORBEREIDING

1 week voor eerste werkdag
Je krijgt een nieuwe collega

Ontmoet de leden van je

VOORBEREIDING

in je team; Suzanne.

team. Een welkom van de

Als buddy ben jij degene

directie

die Suzanne begeleidt in

3 weken voor haar eerste werkdag krijgt Suzanne
een bericht op haar telefoon.

haar rol. Je kunt haar helpen

met ...

1 week voor haar eerste werkdag krijgt zowel Suzanne
als Marijke een bericht op haar telefoon

“Welkom bij OokerZorg! Maak kennis met je team”

EERSTE DAG

2 weken voor de eerste werkdag
VOORBEREIDING

2 weken voor haar eerste werkdag krijgt Suzanne
een bericht op haar telefoon

“Wat zijn belangrijke huisregels?
Hoe ziet een typische dag er bij ons uit?”

Wat goed dat je buddy bent, jij

maakt er een succes van. Verdien als

buddy punten en maak kans op extra
faciliteiten en kansen.
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Wat vond je van je eerste

dag? + Video met overzicht
van organisatie

Melding: Vandaag begint;
Suzanne.
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Na de eerste week
START PERIODE

Feedback van Suzanne op

Ervaringsverhalen van

haar overzicht & plan een

collega’s + feedbackmoment;

kennismakingslunch in.

mis je nog dingen? Heb je
vragen?

Na de eerste maand
2e MAAND

Zie de feedback van Suzanne en

probeer ondersteuning te bieden.
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Speel een game over Ookerzorg. Geef feedback over je
werk tot nu toe.

Overzicht van feedback +

gegeven scores Suzanne en
Marijke in dashboard.
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Thema’s verdeeld over een jaar
De eerste dag!
Spannend, de eerste dag is geweest.

Voorbereiding

Instromen

Ontwikkeling

Al voordat de medewerker begint heet Zola je

In deze fase biedt Zola, naast het reguliere pro-

In deze fase is er ruimte voor verdieping. Welke situaties kunnen

al kennis gedeeld zodat de medewerker zich

collega’s worden gedeeld. Thema’s als: patiën-

overlijden van dichtbij meemaken.

welkom. Een prettig en welkom gevoel al voordat je bent begonnen. Ook wordt er gefaseerd
eerder thuis voelt.
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gramma, houvast. Praktische onderwerpen zullen
worden behandeld en ervaringen van seniore

tenoverdracht, communicatievaardigheden, hygiëneregels en samenwerken met collega’s.

moeilijk, lastig of grappig zijn? Voorbeelden zijn: Een cliënt met de-

mentie. Omgaan met agressie. Een collega die veel druk op legt. Een
In korte clips ervaar je hoe collega’s met deze situaties omgingen en
test je zelf je kennis. Ook geef je regelmatig je mening over je voortgang en is er ruimte voor interactie.

Binding
Door middel van gamification ele-

menten en het verdienen van badges
daagt Zola je uit om kennis te delen

en je verhaal te vertellen. Het systeem

probeert op een prettige en natuurlijke
manier je te laten groeien in een meer
ervaren rol.
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De vier kernwaardes van Zola
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Betrokkenheid

Prestatie

“Ik maak deel uit van een team en
organisatie. Ik voel me hier thuis.”

“Mijn kennis wordt gehoord en
gebruikt. Ze hebben mij nodig.”

ERBIJ HOREN

ERBIJ HOREN

|

STEUN KRIJGEN

|

V E I L I G G E VO E L

|

NUT HEBBEN

|

SAMEN WERKEN

Betekenisvol

Plezier

“Mijn werk doet er toe. Ik bouw aan
iets mee. Ik maak een verschil”

“Ik voel me prettig, blij en gewaardeerd.”

Z I N VO L L E D I N G E N D O E N |
IDEALEN WILLEN BEREIKEN

LEKKER IN JE VEL ZITTEN
G E V O E L VA N C O N T R O L E

S E R I E U S G E N O M E N WO R D E N

|

GELUKKIG ZIJN OP WERK
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ZOL A IS MODUL AIR OPGEBOUWD

Voordelen voor alle partijen

Stel je eigen omgeving samen:

UwUw
onboarding
omgevingreis

MEDEWERKER

B U D DY

M A N AG E R

Welkom

Steun

Overzicht

Inzicht, controle,

Rapporten, polshoogte houden,

Begeleiding, informerend, richting,
steunend, vertrouwen.

feedback ontvangen.

Virtuele assistent

Complimentensysteem

Ervaringsverhalen

team-updates

Buddy systeem

Feedback

Dashboard

Gastvrouw

Onze bibliotheek
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W E L K E VA R I A N T B A S T H E T B E S T E B I J U W S I T U AT I E ?

Stel: Ik wil graag gebruik maken van basiselementen van Zola maar ik
wil ook zelf onderdelen toevoegen. Kan dit?

Ja dit kan. Zola biedt de mogelijkheid om eigen onderdelen te combi-

neren met onderdelen van Zola zelf. Vraag ons naar de mogelijkheden
om te komen tot een mix die binnen de eigen organisatie past.

Uw omgeving
Premium

Basis

Combinatie
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Sneller efficiënt personeel en minder verloop.
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Log-in

Dashboard

Notificaties

Ervaringen

Log-in is mogelijk met het bedrijfsaccount,

Overzichtelijk & bevat uw gekozen

Herinneringen, updates en andere verhalen

Ervaringen van voorgaande medewerkers kunnen

Microsoft & een Google-account.
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elementen + extra’s.

kunnen verteld worden door een gastvrouw.

op de juiste momenten getoont worden.
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Veelgestelde vragen

Kan Zola gekoppeld worden met ons
bestaande systeem?

Hoeveel licenties hebben wij voor de
instelling? Wat kost dit extra?

Kan ik zelf content toevoegen aan de
modules?

Kan ik in het systeem doorverwijzen naar
andere links of omgevingen?
Wie beheert het systeem technisch?

Contacten

Feedback

In de app kan de medewerker direct zien met wie

Feedback kan regelmatig gevraagd worden en zal

hij/zij gaat samenwerken en wie buddy & manager is.
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doorgestuurd worden naar de buddy.

Voldoet het systeem aan de AVG?

Ja, dit kan. Op basis van een analyse van de
aanwezige systemen kan er door ons een
voorstel worden gedaan over een technische
koppeling.

Zola wordt aangeboden met een account voor
de gehele instelling. Nieuwe medewerkers,
buddy’s, teamleiders, HR medewerkers krijgen
een eigen rol en dashboard.

Ja, dit kan. De hoeveelheid content en volgorde
kan zelf worden samengesteld. Er kan ook eigen
content hieraan worden toegevoegd.
Ja, dit kan.

Zola beheert het systeem technisch en is ook
verantwoordelijk voor het dagelijks goed
functioneren.
Ja.
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Hoe worden nieuwe medewerkers
aangemeld?

Wat levert de inzet van Zola mij op?

Wanneer is de investering terugverdiend
(ROI)?
Wat zie ik als HR-professional van Zola?

Hoe krijg ik inzicht in de effectiviteit van
Zola?

Wat gebeurt er met gebruikers als het
onboarding programma is afgelopen?
Wij hebben een al een LMS, kan Zola
hiermee samenwerken?
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Dit kan op verschillende manieren. Via
zelfregistratie of SSO (Single Sign On). Er kan
een uitnodiging worden verstuurd naar de
nieuwe medewerker, of een medewerker krijgt
een speciale code waarmee de medewerker
zichzelf kan registreren.
Sneller ingewerkt personeel zonder bestaande
medewerkers extra te belasten, meer
tevredenheid onder personeel en waardevolle
inzichten en informatie uit de organisatie.
Door de investering af te zetten tegen het
afbreukrisico

In je rol krijg je een dashboard die in één
oogopslag alle relevante informatie biedt.

Doordat alle handelingen worden vastgelegd
ontstaan rapportages die inzicht geven in
de prestaties. Met een KPI analyse kan er
direct een vertaling worden gemaakt in de
effectiviteit.

De zoekfuncties en het complimenten-systeem
blijven altijd actief.

Ja, dit kan. Het systeem kan met praktisch ieder
LSM samenwerken en ondersteund de LTI
standaard.

Met welke apparaten kan ik Zola gebruiken?

Is er een App in de App Store of Play Store
die medewerkers moeten installeren?

Hoe is de support voor gebruikers ingericht?

Kan Zola gekoppeld worden aan onze
interne Active Directory?
Wat is de belasting op de organisatie om
Zola in te zetten?

Hoeveel tijd kost het om Zola in gebruik te
nemen?

Zola werkt op elk apparaat. Dus een PC of
laptop, tablet of smartphone. Het systeem past
zich automatisch aan.

Nee, niet helemaal. Zola werkt in de browser
en dus op ieder apparaat. Voor de mobiel werkt
het als een webapplicatie die je wel aan je
startscherm kunt vastmaken.
De basis is zelfbediening, voor extra
ondersteuning kunnen een aantal
contactpersonen binnen de organisatie de
supportdesk van Zola raadplegen.

Ja, er zijn standaard al meerdere koppelingen
mogelijk.
Er is een integratieplan. Het kost bij elkaar
tussen de 32 - 48 uur om te komen tot een
integratie.

Dit hangt af hoeveel standaard onderdelen
moeten worden ingericht en in hoeverre Zola
past in de huidige flow van inwerken. Een
implementatie kan binnen enkele dagen of
weken worden uitgevoerd, maar meestal is de
doorlooptijd tweeënhalve maand. Zola heeft het
proces gestandaardiseerd en heeft sjablonen
voorhanden.
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Na een goede onboarding voelen medewerkers zich:

Meer betrokken, zelfverzekerd & succesvol

FIJNINDEZORG.NL
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|

T ( + 31 ) 0 8 5 4 01 8 4 8 7

|

INFO@THIN GKS.NL

