“ICT moet
onderdeel zijn
van de bedrijfsstrategie”

Careander heeft
structuur in
ICT-documenten
met Modern
Workplace

Careander is een Protestants Christelijke zorgorganisatie en
biedt zorgdienstverlening aan mensen met een verstandelijke
beperking. De cliënt staat centraal, vanuit de visie dat mensen
met een verstandelijke handicap dezelfde mogelijkheden
krijgen als ieder ander. Careander gaat uit van de wensen,
behoeften, keuzes en mogelijkheden van haar cliënten met
betrekking tot leefomstandigheden en persoonlijke toekomst,
het opbouwen en onderhouden van relaties en deelname aan
het maatschappelijke leven. Careander staat midden in de
maatschappij en werkt onder het motto: ‘Gewoon waar mogelijk
en bijzonder waar nodig.’

Careander maakt, na het advies van
Unica ICT Solutions, gebruik van
een volledig op de wensen en eisen
van Careander afgestemd Microsoft
SharePoint Platform uit het Modern
Workplace portfolio. Daarnaast zorgt
Unica ICT Solutions voor het beheer
en onderhoud van de ICT-omgeving,
waardoor Careander zich hier geen
zorgen over hoeft te maken.

Careander en ICT
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onderdeel zijn van de
bedrijfsstrategie. Unica
ICT Solutions denkt hierin
met ons mee en ondersteunt
ons, zodat we optimaal van ICT gebruik kunnen
maken De nuchtere instelling van Unica ICT Solutions
past goed bij ons. ‘Doen wat we zeggen’ is daarin zeer
belangrijk.”
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