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MEE West-Brabant verbetert primair
zorgproces door nieuw registratiesysteem

CRM

Let’s talk about IT

Zorgorganisaties hebben minder budget om betere zorg te verlenen. Dat betekent dat er efficiënter
gewerkt moet worden. Voor zorgorganisatie MEE West-Brabant was deze ontwikkeling aanleiding
om hun verouderde registratiesysteem te vervangen. MEE West-Brabant stapte over van Navision
naar Microsoft Dynamics CRM. Het systeem werd in samenwerking met Winvision geïmplementeerd
en ingericht. De overstap had nog wel wat voeten in aarde, maar inmiddels merken organisatie en
medewerkers de voordelen van het nieuwe platform.
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Over MEE West-Brabant

MEE West-Brabant is een stichting waar
ruim 150 deskundige medewerkers zich
dagelijks inzetten voor mensen met een
beperking. Jaarlijks helpen zij ruim 4.000
cliënten die belemmeringen ervaren in hun
leven met een beperking. Met als doel dat
ze zich verder ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen
meedoen. MEE West-Brabant ondersteunt
in alle levensfasen en op alle levensgebieden, zoals werken en leren, samenleven en
wonen, regelgeving en geldzaken. Meestal
is de begeleiding van korte duur, onder het
motto: zo kort mogelijk, zo lang als nodig.

