De Wielborgh
De Wielborgh realiseert efficiencyslag dankzij Unit4 Cura Zorgmonitor

ZORG

Zorginstelling De Wielborgh levert met ongeveer 400 medewerkers thuiszorg aan 800 cliënten. Ouderen huren een appartement bij
De Wielborgh, waar ze zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning vanuit de zorginstelling. De Wielborgh bestaat uit een viertal
locaties die thuiszorg leveren.

Waarom moesten ze
veranderen?

Vertical expertise

In control zijn van de organisatie en voldoen aan informatiewensen
van externe partijen vereist actuele stuurinformatie.

DRUK OM TE VERANDEREN

OBSTAKELS

Governmental Regulations and Compliance
Reorganization and Restructuring
Mergers and Acquisitions

WAARDE TOEGEVOEGD

Business Process Change

Gebruikers hebben
altijd actuele financiële,
maar ook personeels- en
cliëntgegevens.

Inzicht in de actuele
situatie in plaats van in
de cijfers van anderhalve
maand geleden

“

Met de continue verandering waar wij als zorgverlener mee te maken
hebben, biedt Unit4 Cura Zorgmonitor kansen om efficiënter te werken.”

Financial Management-Driven Change

RISICO’S

De Wielborgh wilde sneller
beschikken over goede,
actuele stuurinformatie.
Het duurde maar liefst
anderhalve maand
voordat managers en
teammanagers informatie
onder ogen kregen.

De organisatie liep
voortdurend achter de
feiten aan en was veel
tijd kwijt aan het bij elkaar
brengen van verschillende
datasets in MS Excel.

Hoe heeft Unit4 geholpen?
Unit4 heeft voor meer
grip gezorgd op de
operationele processen
door de geregistreerde
informatie direct te
ontsluiten naar de
Zorgmonitor BIomgeving.

FINANCIALS
BUDGET & FORECAST
PROCUREMENT
HR
PAYROLL
PROJECTS
FIELD SERVICE
ASSETS & ESTATES

Vertical Depth
Applications
–
Partner
Solutions

Business
World

People Platform

FINANCIALS
CONSOLIDATION
CASHFLOW PLANNING
AUDITING
ACCOUNT ANALYSIS
STATUTORY REPORTING
TRAVEL & EXPENSES
BUSINESS INTELLIGENCE

CEO

WERKZAAM IN

Dordrecht, Nederland

CIO

CFO

HR

Wat waren onze USP’s
Efficiëntie en governance

Inkomsten

€11,2m

Klant sinds

2012

Aantal werknemers

400

De organisatie heeft direct
beschikking tot actuele informatie
en hoeft daar niet meer anderhalve
maand op te wachten.

Verbeterde processen

De financiële, personeels- en
cliëntgegevens zijn veel sneller
beschikbaar wat bijsturen om
personele onderbezetting en
begrotingsoverschotten te
voorkomen vereenvoudigt.

Bedrijfscontinuïteit

De tijd die de organisatie
bespaart, kan het besteden
aan optimalisatie van klant- en
medewerkerstevredenheid en
financiële gezondheid.

