CLIENT CASE

“

DE FLEXIBILITEIT VAN ONS

PLATFORM EN DE ROAMLERS
HEBBEN DIT PROJECT TOT

Christina de Wijn
Head of Operations bij Roamler Care

“

EEN SUCCES GEMAAKT.

GGD GHOR Nederland is dé
belangenbehartiger voor de publieke
gezondheid en veiligheid in Nederland. Als
overkoepelende brancheorganisatie van
25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
(GGD’en) en Geneeskundige
Hulpverleningsorganisaties in de Regio
(GHOR) werkt de organisatie continue aan
het versterken van de publieke gezondheid
en veiligheid in Nederland.

Met de uitbraak van de COVID-19
pandemie, was het van essentieel
belang dat er op grote schaal getest
ging worden. De GGD’en kregen
vanuit het ministerie van VWS
hiervoor de opdracht. GGD GHOR
Nederland was het landelijk
aanspreekpunt en ondersteunde de
regio’s bij het opzetten en
uitvoeren van deze complexe
opdracht. Om flexibel met
hulpvragen vanuit de regio’s om te
kunnen gaan, heeft GGD GHOR
Nederland in 2020 het Landelijk
ServicelokeT (LST) opgericht. Het
LST helpt onder meer met het
leveren van personeel, bij de inzet
van mobiele units en bij de bouw en
inrichting van tijdelijke locaties. Ook
helpt dit loket bij het thuisbemonsteren, om ook diegenen te
kunnen testen waarvoor een
bezoek aan de testlocatie niet
mogelijk is.

Met een directe grote hoeveelheid aanvragen
voor thuisbemonsteringen, stond het LST voor
een enorme uitdaging. Een samenwerking met
Roamler, en daarmee het inzetten van flexibele
zorgprofessionals via het Roamler platform,
bleek een goede oplossing om het grote aantal
thuisbemonsteringen in de regio’s goed en snel
uit te kunnen voeren.

Om het LST voldoende te kunnen ondersteunen in de uitvoer van
de thuisbemonsteringen, heeft Roamler eerst een ‘community’ van
zorgverleners opgebouwd. Deze community van ‘Roamlers’,
bestaat uit een grote groep mensen die zich graag wilden inzetten
voor dit project in de strijd tegen de pandemie. Dankzij de
community konden in twee jaar tijd maar liefst 16.000
thuisbemonsteringen in de regio’s worden afgenomen.
Voor de uitvoer en de
afhandeling van deze
thuisafnames wordt
gebruikgemaakt van het
Roamler Platform voor werk.
Het platform maakt het voor
het LST mogelijk om procedures
en opdrachten goed te
beschrijven en vast te leggen,
door middel van: (1) Het borgen
van overeenkomsten tussen
uitvoerders en het LST; (2)
Uitbetaling en administratieve
afhandeling met de uitvoerders;
(3) Het borgen van de veiligheid
van de data; (4) Het vastleggen
van processen; (5) Zicht op
operationele performance.
Christina de Wijn, Head of
Operations bij Roamler Care:
“De flexibiliteit van ons platform én de Roamlers hebben dit project tot
een succes gemaakt. We zijn er trots op dat we op deze manier onze
bijdrage hebben kunnen leveren aan de zorg in deze pandemie.”

Het werken met
duizenden onafhankelijke
zorgprofessionals kan
uitdagingen met zich
meebrengen met
betrekking tot
kwaliteitscontrole. Voor
de zorgprofessionals is er
daarom, in samenwerking
met GGD GHOR
Nederland en met het
goedgekeurde protocol als
leidraad, een training
ontwikkeld.

De training, bestaande uit een elearning met toets
(voorbereiding), een dag fysieke
training op locatie en een halve
dag stage op een testlocatie
(praktijk), bood – ook voor
bijvoorbeeld zij-instromers – de
kans zich in te zetten voor het
project.

Daarnaast vond kwaliteitswaarborging op diverse punten
plaats, waaronder:
1. Communicatie met de cliënt;
2. Preventie infectie/gebruik
persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM);
3. De werkwijze bij afname van de
test;
4. Opvolging van het protocol.

Het inzetten van een community van flexibele zorgprofessionals
biedt niet alleen veel ondersteuning tijdens crisissituaties zoals de
Covid-19 pandemie. Ook in bredere zin kan het een oplossing
bieden voor de ernstige personeelstekorten en het hoge
ziekteverzuim in de zorg.

“Het project heeft ons ook doen
realiseren dat we een zeer
waardevol, onbenut arbeidspotentieel in Nederland hebben;
mensen die zich willen én kunnen
inzetten in de zorg als dat nodig is.
En het ís nodig. Ook als deze
pandemie voorbij is.”, zegt Christina
de Wijn.

De Roamler app kan drempels verlagen voor
potentiële zij-instromers en recent
gepensioneerden. Een mooi voorbeeld van zo’n
zij-instromer is Abdelhak Elboukili, een techneut
zonder zorgachtergrond die een groot aantal
thuistesten heeft afgenomen voor het GGD
GHOR Nederland project.

Abdelhak: “Ik ben begonnen met Roamler Care omdat ik heel graag iets
wilde betekenen tijdens de pandemie. Het werken in de zorg geeft mij heel
veel voldoening. Ik ben nu zelfs aan een extra opleiding begonnen als sociaal
werker, omdat ik via Roamler mijn roeping heb gevonden. Het combineren
met Roamler Tech gaat prima, omdat de communicatie onderling heel
duidelijk is”.

GROEP MENSEN DIE
ZICH WIL INZETTEN IN
DE ZORG ALS DAT
NODIG IS.
Christina de Wijn
Head of Operations bij Roamler Care

“

“

ER IS EEN GROTE

Benieuwd op welke wijze een flexibele community van
zorgprofessionals een oplossing kan zijn voor jouw organisatie?
Neem contact op met onze experts! Zij vertellen u graag meer over
de mogelijkheden.

care@roamler.com
+31 20 82 025 80

