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Ruimte geven aan mensen met een 
ingewikkelde zorgvraag

Atlant biedt huisvestiging, verzorging, verpleging en begeleiding aan mensen met 

dementie, het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of een chronische 

psychiatrische zorgvraag. Daarnaast staat Atlant voor ouderenzorg in de omgeving 

van Apeldoorn. De zorgorganisatie onderscheidt zich steeds nadrukkelijker als 

expertiseorganisatie op gebied van specialistische langdurige zorg voor mensen met 

een ingewikkelde zorgvraag. 

In de verpleeghuizen en woonzorgcentra van Atlant werken circa 1500 medewerkers. 

Om de ontwikkeling van deze organisatie tot een expertiseorganisatie te 

ondersteunen, is het managementteam uitgebreid. Binnen het managementteam 

wordt al jaren papierloos vergaderd.



Stichting Atlant Zorggroep

“Efficiency en gebruiksgemak voor de teamleden zijn de belangrijkste 
voordelen van OurMeeting.”

Efficiënter vergaderen
‘‘Wij zijn in 2016 overgestapt naar papierloos 
vergaderen op initiatief van onze toenmalige 
bestuurssecretaris. Die had goede ervaringen 
met het gebruik van OurMeeting bij een 
andere organisatie’, aldus een medewerker van 
Atlant. ‘Sindsdien gaan de vergaderstukken via 
OurMeeting naar het managementteam. Dat is 
efficiënter en overzichtelijker voor de vergader-
deelnemers dan voorheen. Toen stuurden we alles 
via de mail.’

Niet alleen MT-vergaderingen lopen via 
OurMeeting. ‘Ook bij vergaderingen van de Raad 
van Toezicht en de Ondernemingsraad gebruiken 
we de vergadertool om deelnemers uit te nodigen 
en vergaderstukken te verspreiden. In OurMeeting 
kun je eenvoudig groepen uitnodigen, extra 
mensen toevoegen of eventueel ontvangers 
uitvinken.’



Dagmappen: altijd de juiste 
stukken bij de hand 
‘OurMeeting heeft ook een functie Dagmappen. 
Dat is een handig hulpmiddel voor de directeuren. 
Ze vinden er alle documenten die ze nodig 
hebben, overzichtelijk gerangschikt per dag en 
per afspraak. Het secretariaat vult de dagmap 
eenvoudig vanuit het systeem. Deze manier van 
gegevens uitwisselen werkt prettig en eenvoudig.’ 

Goede service en een hele 
fijne helpdesk
De keuze voor een vergadertool wordt gemaakt 
op basis van functionele mogelijkheden en 
gebruiksgemak. Maar ook een goede service en 
dienstverlening maken het verschil. Wat dat betreft 
is men bij Atlant zeer tevreden over DocWolves, 
het bedrijf achter OurMeeting. ‘Onze ervaringen 
met de helpdesk zijn heel positief. Ze helpen je 
snel en op een hele plezierig manier.’ 
‘Ook bij de introductie hebben we geen grote 
obstakels ervaren. We waren aanvankelijk 
onbekend met het systeem maar we zijn vanaf het 
begin goed begeleid. Een van de vier DocWolves 
partners is hier een paar keer geweest om het 
systeem uit te leggen.’

“Onze ervaringen met de helpdesk zijn heel positief.”



Functionaliteiten voor 
verschillende werkwijzen
 ‘We willen DocWolves weer eens uitnodigen 
om onze huidige werkwijze en de actuele 
mogelijkheden van OurMeeting naast elkaar te 
zetten. We weten dat OurMeeting meer functio-
naliteiten heeft dan we gebruiken dus misschien 
kunnen we er meer voordeel uithalen.’ 

OurMeeting is te gebruiken door verschillende 
organisaties met verschillende vergadervormen 
en besluitvormingsprocessen. Via de vergadertool 
kun je overzichtelijk allerlei informatie en 
documenten uitwisselen of acties uitzetten

Tijdsbesparing door automatisch 
omzetten naar PDF
‘Erg handig voor ons secretariaat is de wijze 
waarop we documenten voor vergaderingen 
kunnen klaarzetten. Het systeem zet automatisch 
alle Word- en Exceldocumenten om in PDF. Dat 
werkt makkelijk en tijdbesparend.’

‘We hebben nog wel een verbeterpuntje ontdekt: 
als Exceldocumenten bestaan uit meerdere 
tabbladen gaat het omzetten naar PDF nog 
mis.’ DocWolves zal dit bij een volgende release 
ongetwijfeld oplossen.

“Automatische omzetting vanuit Word naar PDF levert tijdbesparing op.”

Wilt u ook graag alle vergader-
stukken overzichtelijk op een tablet?
Vraag dan snel een vrijblijvende demo aan  
bij OurMeeting!

http://ourmeeting.nl/demo/

