Voordelen van Zorgsys
 Volledig in orde met de doorlichting/inspectie
 Zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk
 Het Dynamisch Risicobeheersysteem (DRBS) gekoppeld
aan de dynamische inspectie-index
 Uw Globaal PreventiePlan (GPP) eenvoudig opgemaakt
 Het JaarActiePlan (JAP) onmiddellijk opvraagbaar

Voor meer informatie kan u
steeds terecht bij uw
regionaal kantoor van de Groep IDEWE.

 Uw keuringen probleemloos selecteren en opvolgen aan
de hand van e-mail notificatie
 Nieuwsbrieven met recente wetgeving
 Overal toegankelijk via internet
 Beveiligde login en dagelijkse back-up
 Talloze voorbeelddocumenten en -procedures

Zorgsys is de perfecte voorbereiding
op de doorlichting/inspectie

Antwerpen
Tel. 03 218 83 83
antwerpen@idewe.be

Mechelen
Tel. 015 28 00 50
mechelen@idewe.be

Brussel
Tel. 02 237 33 24
brussel@idewe.be

Namur
Tel. 081 32 10 40
namur@idewe.be

Gent
Tel. 09 264 12 30
gent@idewe.be

Turnhout
Tel. 014 40 02 20
turnhout@idewe.be

Hasselt
Tel. 011 24 94 70
hasselt@idewe.be

Roeselare
Tel. 051 27 29 29
roeselare@idewe.be

Leuven
Tel. 016 39 04 38
leuven@idewe.be

www.zorgsys.be

Zorgsys heeft een pakket voor:
 Basisonderwijs
 Secundair onderwijs
 School-internaten
 Volwassenen onderwijs
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Zorgsys
Uw preventiebeleid efficiënt uitvoeren

Zorgsys = uw preventiebeleid op een efficiënte manier uitvoeren
Wat is Zorgsys?
Zorgsys is een zeer gebruiksvriendelijk
veiligheidszorgsysteem dat gericht is op
de Dynamische Inspectie-index van het
Ministerie van Onderwijs, aangevuld
met de meest noodzakelijke wettelijke
verplichtingen op vlak van veiligheid,
welzijn en milieu. Door het volgen van de
voorgestelde prioriteiten bent u meteen
klaar voor de volgende doorlichting of
inspectie.

Steeds in orde
met de wetgeving
Op de Homepagina vindt u nieuwsbrieven met een selectie van de meest
recente wetgeving. lndien er hierdoor in
Zorgsys standaarddocumenten of procedures zijn aangepast, kunt u via een link
direct naar deze aangepaste versie gaan.
Alle vorige versies blijven ter beschikking
en bruikbaar.

Globaal PreventiePlan

Nieuwe, snelle
doorlichtingstool
Zorgsys biedt u een nieuwe doorlichtingstool – eenvoudig in Excel. Nu evalueert u
snel in hoeverre uw school met de
dynamische inspectie-index én de
welzijnswetten in regel is. Beantwoord
de volledige en conforme vragenlijst, en
ontdek – met één klik op de knop – wat
u best nog bijstuurt voor uw volgende
inspectie.

Ook het Globaal PreventiePlan (GPP) is
opgebouwd volgens dezelfde indeling
als de Inspectieindex en het DRBS. Het
bevat systematisch alle elementen
zoals voorgeschreven in het K.B. van 27
maart 1998. Het Globaal PreventiePlan
in Zorgsys is eenvoudig op te maken
en vormt een nuttig beleidsinstrument
waarin voldoende ruimte is voorzien
om accenten te kunnen leggen en acties
te plannen die voor uw school of organisatie belangrijk zijn. Met een e-mail
zal Zorgsys, telkens er zich een doelstelling aandient, u hiervan op de hoogte
brengen.

De keuringen in een
handig overzicht
Al uw keuringen worden in Zorgsys
geselecteerd en bijgehouden. U wordt via
e-mail op de hoogte gebracht indien de
keuringsdatum dichterbij komt. Zorgsys
maakt het de preventieadviseurs en de
verantwoordelijken een stuk aangenamer
om alles bij te houden en verder uit te
werken.

JaarActiePlan met
één druk op de knop
Het JaarActiePlan (JAP) is volledig geïntegreerd in het globaal preventieplan.
De doelstellingen zijn zowel jaarlijks als
maandelijks opvraagbaar. Vervolgens
kunt u ook takenlijsten afdrukken per
verantwoordelijke, zodat iedereen duidelijke instructies krijgt.

