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Voor wie
Vilans voert jaarlijks honderden projecten uit met diverse partners in de langdurende zorg. Daarbij werkt Vilans nauw samen met de praktijk. Vilans is er voor de
ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de zorg voor chronisch zieken en de thuiszorg.
Onze partners
Vilans heeft met diverse organisaties een structurele, geformaliseerde samenwerkingsrelatie. Dit zijn onze partners:
Actiz (externe link)
ministerie van VWS (externe link)
ZonMw (externe link)
VGN (externe link)
MEE Nederland (externe link)
Coalitie voor Inclusie (externe link)
Hoge School Zuyd (externe link)
Flevum Forum (externe link)
Ideon (externe link)
Daarnaast heeft Vilans tal van samenwerkingspartners rond projecten. Ook neemt Vilans vaak deel aan commissies van landelijke organisaties of activiteiten.
Onze klanten
Vilans werkt voor iedereen die de langdurende zorg wil verbeteren. Zoals:
(kwaliteits)managers
verpleegkundigen
verzorgenden
groepsleiders
preventiewerkers
kwaliteitsfunctionarissen
bestuurders
organisaties van mantelzorgers, vrijwilligers en cliënten
Ook werkt Vilans voor organisaties die een sleutelrol hebben in de langdurende zorg. Zoals:
zorgaanbieders
brancheorganisaties
gemeenten
ministerie van VWS
cliënten- en patiëntenorganisaties
zorgverzekeraars
Onze opdrachtgevers
Vilans werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers. Soms zijn zij alleen financier van een opdracht. Soms zijn zij tegelijkertijd ook afnemer of gebruiker van wat de opdracht
oplevert. Opdrachtgevers van Vilans zijn onder meer:
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ZonMw
zorgaanbieders
provincies
gemeenten
fondsen
patiënten- en cliëntenorganisaties
beroepsorganisaties
kennisinstituten
Europese Commissie
Onze samenwerkingsverbanden
Vilans ontwikkelt kennis samen met het andere organisaties en mensen in het veld. We hebben structurele samenwerkingsrelaties met zorgorganisaties, kennisinstituten,
onderwijs, cliëntorganisaties, verenigingen en overheid.

Onafhankelijk verbinden
Onze onafhankelijke positionering maakt dat Vilans zich goed tussen partijen kan bewegen en verbindend optreedt. Daardoor zijn we in staat zeer grote programma’s met
veel samenwerkingspartners uit te voeren.
Het veld ervaart Vilans als een betrokken partner met wie je kunt zoeken naar oplossingen voor praktische problemen in de zorg (uit: klanttevredenheidsonderzoek 2010).

AllesToegankelijk
Consortium Roze 50 +
Expertisecentrum Mantelzorg
Expertisenetwerk Levensvragen
In voor zorg!
Kennisplein Chronische Zorg
Kennisplein Gehandicaptensector
Kennisplein NAH
Kennisportaal Zorg op de Juiste Plek
Van Betekenis tot het einde
Zorg Beter met Vrijwilligers
Zorg voor Beter Kennisplein VVT

