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Kennis samenbrengen, delen en toepassen

  

SAMENWERKEN MET, VOOR EN DOOR CLIËNTEN

Leercentrum

Imagine werkt nauw samen met

verschillende afdelingen binnen onze

organisatie. Zo heeft het Leercentrum

voor onze tweede Webinar een

instructievideo gemaakt over wat een

Webinar is en hoe je je kunt

aanmelden. Speciaal voor cliënten.

Aanvullend op de informatie uit het

webinar, maken zij een instructievideo

over het gebruik van microsoft Teams.

Servicepunt medezeggenschap

Tussen Imagine Support en

Servicepunt Medezeggenschap is

een mooie samenwerking ontstaan.

Er zijn beeldbelopties in kaart

gebracht waarmee cliëntenraden

kunnen vergaderen. Imagine gaat

helpen met eventuele aanschaf/lenen

van apparaten waarmee gaat worden

gebeld.

 

We gaan in de toekomst nog mooie samenwerkingen tegemoet! 

ONLINE KENNISFESTIVAL
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Dinsdag 23 juni genoten ruim 130 deelnemers van een twaalftal inspirerende

sessies tijdens de allereerste editie van het Online Kennisfestival! Daarmee was

het een meer dan geslaagde middag van kennisuitwisseling. Dit hebben we

samen met onderzoekers van Amarant georganiseerd. Hierboven zien jullie de

organisatoren die in Imagine's inspiratietuin zaten om dit festival in goede banen

te leiden. Ze waren op deze manier allemaal aanwezig bij de diverse sessies.

De twee stagiaires van innovatiecentrum Imagine, Rick Lambregts en Glenn van

de Boom, hebben ook een sessie gegeven. Glenn heeft de uitkomsten laten zien

van welke factoren invloed hebben op de acceptatie van gezondheidstechnologie.

Rick heeft getoond wat belangrijk is bij de implementatie van DigiContact in onze

organisatie. In deze sessie kwamen veel reacties, vragen en discussies op gang.

Leuk om te zien hoe deze onderwerpen leven bij Amarant. De volledige

onderzoeksrapporten vind je in de mediatheek van Amarant.

Mochten jullie meer willen weten over het online kennisfestival of de onderzoeken

van Glenn & Rick, stuur ons dan gerust een mail.

SAMENWERKING INNOVATIE, ONDERZOEK, LEREN &
ONTWIKKELEN

Innovatie is van invloed op de gehele organisatie Amarant. Of je je nu ontwikkelt
als persoon, vernieuwingen hebt op je locatie of nieuwe inzichten hebt vanuit
kennis: innoveren doen we allemaal!
 
Er is een sterkte verbinding tussen innovatie, onderzoek, leren en ontwikkelen.
Om dit nog verder uit te werken, gaan wij een gezamenlijke visie schrijven over
deze onderwerpen. Dit doen we samen met de Amarant Academie en
wetenschappelijk onderzoekers. Het is belangrijk om in de organisatie te weten
welke betekenis we aan innovatie geven. Dit proces is nu gestart en samen met
medewerkers, cliënten en andere betrokkenen geven we dit vorm. We hebben
immers het doel om Amarant, als lerende organisatie, optimaal te kunnen
vernieuwen. Dit in alle lagen van de organisatie.
 
We houden jullie op de hoogte van dit proces…

 

WEBINAR NUDT BEELDBELLEN 2.0

https://amarant.auralibrary.nl/auraicx.aspx
https://innovatiecentrum-imagine.nl/technische-innovaties/product/nudt-webinar/


Deze maand heeft het 2e webinar van NUDT plaats gevonden. Net als onze

kijkers hebben wij er erg van genoten. Het was gezellig druk op de chat! Wij

werden erg blij van de hoeveelheid cliënten die keken. 

In dit webinar laten we een aantal apps zien waarmee je kunt beeldbellen.

Daarnaast bespreken we ook 2 opties van beeldbellen binnen Amarant, namelijk

DigiContact en het Maatjesproject. 

Wil je het webinar terugkijken? Klik hier

In de zomermaanden juli en augustus zullen we geen webinars geven. Achter de

schermen gaan we alle opties van een webinar testen en ontwikkelen.

Na de zomer informeren we jullie over de volgende onderwerpen.
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