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Bereikbaarheidsdiensten
Als zorgorganisatie wilt u dat uw klanten en medewerkers altijd kunnen bellen als ze vragen
hebben. Ook ’s nachts en in het weekend. Met de bereikbaarheidsdiensten van NAAST zorgt u
dat mensen altijd goed geholpen worden. In deze brochure leest u hoe dat werkt. Heeft u na
het lezen nog verdere vragen? Wij geven graag een toelichting, telefonisch of tijdens een
afspraak.
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Goed bereikbaar voor klanten en medewerkers
Klanten die bellen, chatten of mailen met een vraag...
Al dit soort contactmomenten hebben invloed op de
manier waarop mensen uw organisatie ervaren. Logisch
dus dat u uw klanten goed wilt helpen om ze een goed
en veilig gevoel te geven. Ook voor uw eigen
medewerkers die vragen hebben of willen overleggen
moet uw organisatie goed bereikbaar zijn.
Verlengstuk van uw organisatie
NAAST kan u ondersteunen om te zorgen dat klanten
en/of medewerkers altijd snel, professioneel en
vriendelijk antwoord krijgen op hun vragen.
Medewerkers van NAAST nemen de telefoon op namens
uw organisatie, op dezelfde manier als uw eigen
medewerkers. Zij zijn dus echt een verlengstuk van uw
organisatie. Vooraf maken we goede afspraken,
bijvoorbeeld over antwoorden op veel gestelde vragen.
Daardoor merken uw klanten en medewerkers geen
verschil in het contact.

24/7
NAAST heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week medewerkers beschikbaar voor de bereikbaarheid
van uw organisatie. U kunt al uw bereikbaarheid onderbrengen bij NAAST, maar u kunt ons ook
alleen ’s avonds, in het weekend en op feestdagen inzetten. Ook kunt u tijdelijk van de
bereikbaarheidsdiensten gebruikmaken, bijvoorbeeld als u veel reacties verwacht op een grote
mailing.
Voor veel organisaties is het vooral moeilijk om buiten kantooruren constant goed bereikbaar te
zijn. Dat heeft vaak ook met kosten te maken. Het loont niet om een medewerker een paar uur
bereikbaar te laten zijn voor drie telefoontjes. Met de bereikbaarheidsdiensten van NAAST zorgt u
kostenefficiënt dat klanten en medewerkers altijd goed antwoord krijgen op hun vragen.
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Praktische vragen en advies
In de meeste gevallen bellen klanten en medewerkers met een zorginhoudelijke vraag. Klanten
kunnen zich bijvoorbeeld zorgen maken omdat ze zich benauwd voelen, hun puberkind boos is
weggelopen of hun baby rode vlekjes heeft. Medewerkers bellen soms omdat ze willen sparren of
advies willen over een zorginhoudelijk dilemma. Bij NAAST werken deskundige, BIG-geregistreerde
verpleegkundigen die uw klanten en medewerkers bij dit soort inhoudelijke vragen goed kunnen
adviseren.
Sommige vragen zijn van meer praktische aard. Bijvoorbeeld van een klant die informatie zoekt
over openingstijden, afspraken met zorgmedewerkers of vergoedingen voor diensten. Of van een
medewerker die hulp nodig heeft bij een nieuwe zorgaanvraag of iets wil weten over sleutelpasjes.
Afhankelijk van de afspraken die we met u maken, verbinden we mensen door met de juiste
medewerker of het juiste team, of beantwoorden we de vraag zelf.

Peter (32), verpleegkundige
‘Afgelopen zondag werd ik tijdens mijn dienst om tien uur ’s avonds gebeld door iemand
van NAAST. Ze had een klant van me aan de lijn die niet meer wist of wij de volgende
ochtend langs zouden komen. Ik denk dat ze in de war was, want normaal gesproken belt
ze ons direct en niet via het algemene nummer. Toen ik de klant sprak, had ze het erover
dat “mijn collega” haar al een beetje had gerustgesteld. Dat vond ik wel bijzonder. NAAST
zit aan de andere kant van het land, maar voor de mevrouw was het gewoon “mijn
collega”.’
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Dit is NAAST Zorg op afstand. Heel dichtbij.
Medisch service centrum NAAST biedt betrouwbare,
professionele en warme zorg op afstand. 24 uur per
dag, 7 dagen per week staan ervaren en betrokken
zorgmedewerkers paraat. NAAST zet moderne
technieken slim in om uw organisatie en klanten te
ondersteunen. Wij werken dagelijks voor organisaties
in heel Nederland.
NAAST bestaat uit een zorgcentrale van waaruit we
zorg op afstand bieden, en een speciaal team
zorgvernieuwing. In dit team werken professionals
met jarenlange ervaring op het gebied van zorg op
afstand, innovatie en procesveranderingen. Daardoor
kunnen we organisaties goed adviseren over een
breed scala aan e-health diensten, en ze begeleiden bij
de implementatie. Met onze innovaties sluiten we aan
bij de nieuwste ontwikkelingen rond zorg en
technologie. Daarbij stellen we de veiligheid,
zelfstandigheid en vrijheid van klanten voorop.
www.naast.je – info@naast.je – 0314 35 68 68

John (43), medewerker klantenservice
‘Mijn collega’s en ik waren blij toen NAAST een deel van de bereikbaarheid van ons
overnam. Dat hierdoor ook onze processen zouden verbeteren, had ik vooraf nooit
verwacht. Voorheen beantwoordden wij vragen vooral op het moment zelf. De
projectleider van NAAST stimuleerde ons echt om na te denken over welke vragen klanten
stellen, wat we daarmee willen en hoe we de informatie zo ordenen dat alle collega’s snel
een goed antwoord geven. Het verschil merk ik nu bijvoorbeeld bij een nieuwe collega die
wij inwerken. Zij stelt veel minder vragen dan we gewend zijn, omdat duidelijk staat
beschreven wat ze in welke situatie moet doen.’
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Protocollen op maat
Medewerkers van NAAST beantwoorden oproepen altijd volgens de afgesproken protocollen.
Omdat we namens uw organisatie de telefoon opnemen, is het heel belangrijk om deze zorgvuldig
op te stellen. Wij begeleiden u om protocollen te formuleren die echt aansluiten bij uw werkwijze,
doelen en cultuur. NAAST heeft hier veel ervaring mee: wij bieden bereikbaarheidsdiensten aan
veel verschillende organisaties in Nederland.
De protocollen beschrijven in elk geval hoe medewerkers de telefoon opnemen, welk type vragen
ze zelf beantwoorden en bij welk type vragen klanten en medewerkers worden doorverbonden
naar bijvoorbeeld medewerkers van uw eigen organisatie. Meestal bevatten de protocollen ook
antwoorden op een aantal vragen die vaker gesteld worden. Waar nodig kunt u ook specifiek
informatie over klanten opnemen, bijvoorbeeld bij klanten met een psychiatrische aandoening of
specifieke lichamelijke klachten. De protocollen zijn ‘levende documenten’ die u tussentijds zelf
online kunt aanpassen. Bij grotere aanpassingen is het verstandig om te overleggen, zodat we
onze medewerkers hierover kunnen instrueren.
Korte lijnen
Bij NAAST heeft u één vaste contactpersoon bij wie u met al uw vragen over de
bereikbaarheidsdiensten terechtkunt. Zelf wijst uw organisatie ook één contactpersoon aan die
verantwoordelijk is voor deze diensten. Deze contactpersoon is onder meer het aanspreekpunt bij
ongebruikelijke situaties, zoals een ongebruikelijke vraag waarop actie nodig is, een incident of
een storing. Zo blijven de lijnen kort.

Kwaliteit
Medewerkers van NAAST zijn verzorgenden niveau 3 en BIG-geregistreerde verpleegkundigen
niveau 4 en 5. Zij hebben jarenlange praktijkervaring in de zorg en zijn speciaal opgeleid om op
afstand zorgvragen te beantwoorden. Alle medewerkers volgen regelmatig verplichte bijscholing,
bijvoorbeeld over erkende methoden voor gestructureerde analyse (ABCDE) en overdracht (SBAR)
aan andere zorgverleners. Ook volgen zij bijscholing om te zorgen dat hun zorginhoudelijke kennis
actueel blijft. NAAST voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen en is gecertificeerd volgens de
relevante normeringen, zoals NEN en ISO. Wij werken conform de zorgprotocollen van Vilans.

8,6

Klanten beoordelen NAAST gemiddeld met het cijfer: 8,6
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Altijd bereikbaar
Als u gebruikmaakt van de bereikbaarheidsdiensten van NAAST, wilt u uiteraard dat mensen altijd
antwoord krijgen op hun vragen. NAAST heeft een uitgebreide noodprocedure om te zorgen dat
dat ook in extreme uitzonderingsgevallen het geval is. Bijvoorbeeld bij telefonie-, stroom- en
netwerkstoringen, of bij onderhoud aan het netwerk. Wij kunnen dan uitwijken naar een ander
pand, overschakelen op laptops en gebruikmaken van reserve-servers en noodstroom uit accu’s.
Implementatie
U kunt binnen enkele weken met de bereikbaarheidsdiensten van start. Tijdens de
implementatiefase stellen we samen protocollen en werkwijzen op, zorgen we voor de benodigde
technische infrastructuur en instrueren we de medewerkers van NAAST.
Wij kunnen ook alleen de technische infrastructuur voor u installeren. U bent dan zelf
verantwoordelijk voor het contact met klanten en medewerkers. Hier kunt u meer over lezen in de
brochure ‘Technische bereikbaarheid’.
Jaarlijkse evaluatie
De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis daarvan doen we waar nodig
aanpassingen, bijvoorbeeld aan de protocollen of de werkafspraken.

Lisa (53), bestuurder thuiszorgorganisatie
‘Uiteraard wil ik dat klanten die vragen hebben altijd iemand kunnen bellen. Ons volume
is alleen te klein om dat in de nachtelijke uren rendabel mogelijk te maken. Ik was dus erg
blij toen bleek dat wij NAAST hiervoor konden inzetten. Klanten merken geen verschil en
we hebben nu nog maar een fractie van de kosten van voorheen. Dat geld is erg welkom,
bijvoorbeeld voor scholing en ICT.’
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Bent u benieuwd wat NAAST voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs:
0314 35 68 68
info@naast.je
www.naast.je
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld
Postbus 123
7050 AC Varsseveld
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