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St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële,
logistieke en inkoopprocessen. Hiervoor kiest het St Jansdal voor AFAS ERP. Dit betekent voor medewerkers en
leidinggevenden één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige informatie...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/61793393/st-jansdal-kiest-voor-softwaresysteem-afas.html

St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele,
financiële, logistieke en inkoopprocessen. Hiervoor kiest het St Jansdal voor AFAS ERP. Dit betekent voor
medewerkers en leidinggevenden één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige informatie door het
hele proces en ge […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/131367/st-jansdal-kiest-voor-softwaresysteem-afas/  Views: 898

St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
HARDERWIJK Er komt een nieuw softwaresysteem voor ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis kiest voor
software AFAS ERP, ter ondersteuning van de personele, logistieke en inkoopprocessen.  Voor medewerkers
en leidinggevenden betekent dit voortaan één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige
informatie door het hele proces en ge […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/st-jansdal-kiest-voor-softwaresysteem-afas-623419

St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
HARDERWIJK Er komt een nieuw softwaresysteem voor ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis kiest voor
software AFAS ERP, ter ondersteuning van de personele, logistieke en inkoopprocessen.  Voor medewerkers
en leidinggevenden betekent dit voortaan één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige
informatie door het hele proces en ge […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/zakelijk/st-jansdal-kiest-voor-softwaresysteem-afas-623417

St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
AFAS
Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële,
logistieke en inkoopprocessen. Hiervoor kiest het St Jansdal voor AFAS ERP. Dit betekent voor medewerkers en
leidinggevenden één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige informatie door het hele proces
en geïntegreerde […]

  https://www.emerce.nl/wire/st-jansdal-kiest-softwaresysteem-afas  Views: 2.129

Vrouw verovert de top ziekenhuizen in Oost-Nederland
André Valkeman
[…] Daarmee liggen deze vijf organisaties opeens 6 procent boven het landelijke gemiddelde. St Jansdal doet
het van de vijf ziekenhuisorganisaties het ‘beste’: daar is de verdeling man-vrouw in de top gelijk.

  https://www.destentor.nl/regio/vrouw-verovert-de-top-ziekenhuizen-in-oost-nederland~a747d60e/
Views: 3.587

Afdelingen acute verloskunde sluiten de deuren door aanhoudende personeelstekort
[…] verloskunde meer is in Urk en Lelystad heeft indirect te maken met de personeelstekorten, en direct met het
faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en de overname van St Jansdal. Laatstgenoemde ziekenhuis sloot de afdeling
acute verloskunde in Lelystad wegens te hoge kosten en personeelstekorten, waardoor vrouwen moeten uitwijken naar
andere […]

  https://www.nataal.nl/artikelen/nieuws/actueel/afdelingen-acute-verloskunde-sluiten-de-deuren-door-aanhoudende-
personeelstekort-4533/
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St Jansdal kiest voor één softwaresysteem
Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en
inkoopprocessen. Dit betekent voor medewerkers en leidinggevenden één ingang voor de ondersteunende processen,
eenduidige informatie door het hele proces en geïntegreerde stuurinformatie...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/61678538/st-jansdal-kiest-voor-een-softwaresysteem.html

Steeds meer afdelingen acute verloskunde sluiten de deuren
[…] verloskunde meer is in Urk en Lelystad heeft indirect te maken met de personeelstekorten, en direct met het
faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en de overname van St Jansdal. Laatstgenoemde ziekenhuis sloot de
afdeling acute verloskunde in Lelystad wegens te hoge kosten en personeelstekorten, waardoor vrouwen
moeten uitwijken naar andere […]

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/49525-steeds-meer-afdelingen-acute-verloskunde-sluiten-de-
deuren.html
Views: 499

Dilemma's over het ziekenhuis - flevopost.nl
Lelystad/Dronten - Het dilemma voor Lelystad is als volgt: St Jansdal wil een nieuw ziekenhuis bouwen op de plek van het
huidige ziekenhuisterrein. Het oude gebouw van MC Zuiderzee is bouwtechnisch in orde, maar de installaties en
medische ruimtes aanpassen aan de eisen van deze tijd is kostbaarder dan nieuwbouw. Bovendien is het gebouw veel te
[…]

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1684442/dilemmas-over-het-ziekenhuis-flevopost-nl

Dilemma's over het ziekenhuis
Lelystad/Dronten - Het dilemma voor Lelystad is als volgt: St Jansdal wil een nieuw ziekenhuis bouwen op de
plek van het huidige ziekenhuisterrein. Het oude gebouw van MC Zuiderzee is bouwtechnisch in orde, maar de
installaties en medische ruimtes aanpassen aan de eisen van deze tijd is kostbaarder dan nieuwbouw.
Bovendien is het gebouw veel te […]

  https://flevopost.nl/artikel/1035379/dilemma-s-over-het-ziekenhuis.html  Views: 371
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