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Woonzorginnovator Triamant lanceert MaakhetmeeTV
Gebruiksvriendelijk platform brengt Triamant-bewoners, familie en vrienden dichter bij mekaar
Dé Belgische woonzorginnovator Triamant is voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om bewoners een vitaal en
gelukkig leven te bieden. Vandaag lanceren ze een primeur in België: de ‘MaakhetmeeTV’. Dit platform, gebaseerd op de
bekende app ‘WhatsApp’, brengt inwoners van Triamant en hun familie en vrienden dichter bij mekaar.
Wat is MaakhetmeeTV en hoe werkt het?
MaakhetmeeTV is een tv-scherm dat in de centrale ontmoetingsruimte staat. Hierop krijgen Triamant-bewoners foto’s, filmpjes en berichtjes van familieleden en vrienden te zien. Via dit platform kan Triamant gesprekken tussen de bewoners faciliteren en hun band met de buitenwereld versterken. Op termijn zal het platform ook een plaats vinden in de nieuwe Triamantsites die geopend worden, zoals de eerstvolgende in Geluwe.
Gebruiksvriendelijk platform
MaakthetmeeTV is een uiterst gebruiksvriendelijk platform waarop je foto’s, video’s of berichten kan opladen in 3 simpele
stappen, vanaf je webbrowser of je smartphone. Al deze inzendingen komen terecht in een database, die gemonitord wordt
door de Triamant medewerkers. Zij zorgen ervoor dat alles in een slideshow gezet wordt, zichtbaar op de MaakhetmeeTV.
Het grote voordeel aan MaakhetmeeTV is de snelheid waarmee alles gedeeld kan worden. Bewoners hoeven niet langer te
wachten op het wekelijkse bezoekje van hun familie om toch op de hoogte te zijn van hun reilen en zeilen. En voor de
familieleden die misschien niet altijd genoeg tijd hebben om elke week langs te gaan is het de ideale oplossing; nu kan je al
je leuke momenten doorsturen en kunnen je ouders of grootouders ze onmiddellijk mee beleven. Triamant zet zo in op
technologie, die bruikbaar en begrijpbaar is voor alle generaties.
Verder stimuleert het platform de conversaties tussen de Triamant-bewoners en leren ze mekaar op deze manier ook beter
kennen. Het platform is om die redenen een initiatief dat zeer nauw aansluit bij de waarden die Triamant wil uitdragen.
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OVER TRIAMANT
Triamant is een baanbrekend en trendsettend woonzorgconcept voor verschillende generaties. Met een aantrekkelijke en
volledig aangepaste infrastructuur en een breed à la carte aanbod aan zorg en diensten biedt Triamant betaalbaar wonen
aan, voor de doorsnee Vlaming op zoek naar zekerheid in het stapsgewijs ouder worden. Vanuit de gedachte van autonomie
wordt de klant-bewoner controle gegeven over de eigen levenskwaliteit met het oog op een zo lang mogelijk vitaal en gelukkig
leven. Triamant is een duurzaam impactbedrijf dat geïntegreerde buurtrealisatie nastreeft. De groep Triamant kent de laatste
5 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 70% in omzet en 65% in jobcreatie. In totaal zijn er 100 medewerkers betrokken
bij de conceptontwikkeling, realisatie en operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.

