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Aan de slag met domotica
Wil je het gebruik van domotica invoeren in het kleinschalig wonen? Vilans heeft niet alleen kennis van technologie in de zorg. We weten ook hoe die technologie met succes
is in te voeren binnen organisaties en in het bijzonder in het kleinschalig wonen. Eerst stellen we een speciale projectgroep samen in je organisatie. Daarin denken alle
medewerkers mee, die betrokken zijn bij de zorg op afstand. Bijvoorbeeld vanuit de zorg, de techniek en de communicatie. Vervolgens gaan we gezamenlijk aan het werk.
Resultaat is een goed doordacht functioneel programma van eisen. Een weloverwogen gekozen leverancier voor de technologie. En draagvlak onder iedereen die ermee aan
de slag moet in de organisatie.

Voor wie?
Managers, zorgverleners, teamleiders, ergotherapeuten.

Aanpak
Aan het begin van het project stellen we samen met u een werkgroep samen. Deze werkgroep bestaat uit de facilitair manager, de ICT- of vastgoedmanager, zorgverleners,
teamleiders en een ergotherapeut.
Vilans helpt de werkgroep bij alle fases van de implementatie. We ondersteunen u bij:
het opstellen van een functioneel Programma van Eisen (PvE)
het aanvragen van offertes
het bewaken van het functioneel PvE in de gesprekken met leveranciers
het opstellen van een maatschappelijke business case
het maken van een definitieve keuze
de implementatie
Het werken met domotica verandert de werkwijze van uw medewerkers. Daarom krijgt het creëren van draagvlak tijdens het hele proces uitgebreide aandacht. De
medewerkers die straks gaan werken met de domotica worden vanaf het begin betrokken.

Resultaat
Ondersteuning van Vilans levert op:
een functioneel programma van eisen dat door de organisatie gedragen wordt
een weloverwogen keuze voor een technologieleverancier
een gefundeerde beslissing voor het al dan niet starten met de implementatie
draagvlak onder het zorgpersoneel
een werkwijze die zorgt voor bijvoorbeeld meer kwaliteit van leven voor uw cliënten of meer efficiëntie in uw organisatie

Kosten
Afhankelijk van je wensen - die we graag met je bespreken.

Overige informatie
De kosten zijn afhankelijk van uw wensen, die wij graag samen met u bespreken.
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