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Speciaal voor de zorgmarkt 

Centraal product van helpLine (voorheen 

MCH+) is het softwareplatform Careware. 

Dé oplossing voor het efficiënt stroomlijnen 

van uw primaire processen en ambulante 

dienstverlening. Careware is speciaal ont-

wikkeld voor de zorgmarkt en wordt volop 

gebruikt in de thuiszorg, jeugdgezond-

heidszorg en door medische laboratoria.  

 

Wat kan Careware? 

Careware verbindt en ondersteunt alle 

personen die uw ambulante dienstverlening 

verzorgen. Denk aan: de planner, de team-

manager, de verpleegkundige of zorgverle-

ner en degene waar alles om draait: uw 

cliënt. En dat in één krachtige tool.  

Speciaal voor de jeugdgezondheidszorg 

biedt Careware een aantal specifieke mo- 

Krachtig, simpel en flexibel 

Ideaal voor wijkgericht werken in zelfsturende teams 
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dules voor de capaciteitsplanning, het bepa-

len van de werkvoorraad en het inplannen 

van de zorgverleners.  

20.000 gebruikers 

Hereward Burgers, directeur helpLine: “We 

bedienen momenteel 20.000 medewerkers 

in de ambulante dienstverlening. Maar liefst 

10.000 van hen gebruiken onze software via 

smartphone apps om hun dagelijks werk 

makkelijker, leuker en efficiënter te maken. 

Vooral omdat zij met Careware nog beter 

kunnen inspelen op hulpvragen en indicaties 

van cliënten.” 

Afnemers van Careware 

Thuiszorgorganisatie Vérian, het medisch 

lab van de Isala klinieken, de afdeling Jeugd-

gezondheidszorg van GGD West-Brabant 

en vele andere zorgorganisaties. 

 

De voordelen van Careware: 

 

 Voor wijkgericht werken! 

Veel nieuwe functionaliteit ge-

richt op zelfstandige wijkteams. 

 

 Verhoog de doelmatigheid 

van uw organisatie 

Met Careware is een producti-

viteitstijging van 10% haalbaar. 

 

 Hogere medewerker- en 

cliënttevredenheid 

Minder administratieve last, 

meer tijd voor het daadwerke-

lijk verlenen van zorg. 

 

 Altijd online & up-to-date 

Careware is webbased, draait 

‘in the cloud’ en is via diverse 

mobiele apps beschikbaar. 

 

 Gemakkelijk in gebruik 

Laagdrempelig, korte inleertijd, 

ontworpen aan de hand van 

uitgebreid gebruiksonderzoek. 

 

 Automatisch plannen 

De planning laten genereren en 

optimaliseren op basis van 

eisen en wensen van cliënt, 

medewerker en organisatie. 

 

 Onkosten en kilometers 

Urenregistratie, kilometer ver-

goeding en onkosten declaratie 

in één systeem. 

 

 Certified by Deloitte 

Het registratieproces in Care-

ware 5.1 is door Deloitte 

gecertificeerd in het kader van 

de AOIC regelingen voor 

AWBZ instellingen.  

 



helpLine B.V. 

Schipholweg 111 

2316 XC  Leiden 

tel: +31 (0)71 523 2604 

fax: +31 (0)71 528 0941 

www.helpline-bv.nl 

contact@helpline-bv.nl 
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Planautomaat 

Met de planautomaat van Careware is het 

mogelijk om aan de hand van cliëntwensen 

(vastgelegd in leverschema’s) en medewer-

ker beschikbaarheden (vastgelegd in roos-

ters), de planning zo optimaal mogelijk te 

laten genereren. Er wordt hierbij rekening 

gehouden met afstanden, maar ook met 

voorkeursmedewerkers, voorkeurstijden, 

prioriteiten en competenties. De planning 

kan voor en na optimalisatie getoond wor-

den op de kaart. Ook optimaliseren van een 

handmatig gemaakte planning is mogelijk. Er 

kunnen specifieke afspraken worden vastge-

zet, zodat u zelf de oplossingsruimte van de 

automaat kunt beïnvloeden.  

Registreren 

Met Careware registreren uw medewer-

kers op geplande en ongeplande cliëntpro-

ducten en kantoortaken, en leveren zij hun 

urenstaten en kosten- en kilometerdeclara-

ties in bij de teammanager.  

Mobiele ondersteuning 

De zorgverlener heeft alle benodigde infor-

matie over cliënten, route en collega’s bij 

de hand als hij of zij onderweg is. Van het 

rooster, de altijd actuele planning, tot het 

Roosteren 

Met de rooster module zijn medewerkers 

snel en eenvoudig, online in te roosteren en 

kan de bezetting worden gecontroleerd aan 

de hand van de zorgvraag. De module is 

tevens in te richten voor de ondersteuning 

van zelfsturende teams. 

Plannen 

Op het overzichtelijke planbord wordt het 

plannen met intelligente hulpmiddelen on-

dersteund. Met diverse controles en filters 

bewaakt u eenvoudig uw KPI’s. De planner 

heeft inzicht in de actuele werkvoorraad en 

de beschikbaarheid van de medewerkers. 

Indien een indicatie is gestopt of een cliënt 

uit zorg treedt, dan toont het planbord dit 

direct. Plannen op ongeldige indicaties 

wordt hiermee voorkomen!  

Ook signaleert het planbord van Careware 

of medewerkercompetenties en te leveren 

producten matchen en is uitnutting van een 

cliënt indicatie en van medewerker contrac-

ten al tijdens het plannen inzichtelijk.  

Weekplanning 

Er is een aparte planmodule beschikbaar 

voor het maken van weekplanningen voor 

de meer stabiele (huishoudelijke) zorg.  

Slim en eenvoudig 

Krachtige modules: voor elke stap in uw zorgtraject  

digitale zorgdossier en de agenda van de 

cliënt. Natuurlijk heeft de medewerker 

tijdens de route ook alle registratie moge-

lijkheden tot zijn beschikking en kan er ter 

plekke een nieuwe afspraak met de cliënt 

worden ingepland.  

De mobiele Careware ‘apps’ excelleren 

door de vele communicatie opties. Men 

verstuurt eenvoudig berichten aan individu-

ele collega’s, of juist aan alle betrokkenen 

rondom een bepaalde cliënt. Nieuw is de 

online ‘marktplaats’ waarop medewerkers 

van (zelfsturende) teams hun afspraken 

tijdens het werk aan elkaar kunnen aanbie-

den.   

Management 

Teammanagers hebben volledig inzicht in 

alle geroosterde, geplande, geregistreerde 

en ingeleverde uren van medewerkers in 

het veld. Met live rapportages, controle 

filters en een fiatteerhulp is alle informatie 

voorhanden om direct te kunnen sturen. 

Cliëntgegevens  

Medewerkers hebben toegang tot gegevens 

van voor hen geauthoriseerde cliënten. 

Bepaalde informatie, gerelateerd aan plan-

ning en uitvoer, is tevens te verrijken, zoals 

sleutelnotities en alternatieve adressen. 

Careware ondersteunt de indicatie bewa-

king door geïndiceerde, geplande, geregi-

streerde en gefactureerde uren op een rij 

te zetten.  

Beheer en koppelingen 

Careware wordt door helpLine gekoppeld 

aan uw interne systemen. Toewijzen van 

authorisaties is naar eigen inzicht door de 

applicatiebeheerder in te richten, conform 

de richtlijnen van een GBZ (Goed Beheerd 

Zorgsysteem).  
 

 


