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(/index.php/component/content/?id=68&Itemid=28)Geografische map van Woonzorg en
Dienstencentra
Overtuigd van de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van Google Maps (http://en.wikipedia.org
/wiki/Google_maps), werd bijna twee jaar geleden een oproep gelanceerd om een geografische kaart
te ontwerpen op basis van deze Maps. Op deze kaart zouden rusthuizen, serviceflats en dienstencentra
(woon- en zorgcentra) door middel van push-pins aangeduid worden. Dit is makkelijk voor sociale
diensten, toekomstige klanten, leveranciers, etc.
De opzoekmogelijkheden waren té beperkt: je kon wél een postnummer ingeven, maar dan kreeg je géén info uit aangrenzende
gemeentes. Je moest je tevreden stellen met eenvoudige lijsten en vervolgens moest je straatnamen opzoeken. Dat is niet echt
gebruiksvriendelijk.
Daarom stelt Zorgbeheer zelf een meer eenvoudige oplossing voor. Het eindresultaat is een in- en uitzoombare map (/index.php
/component/wrapper/?Itemid=78), waar alle residentiële voorzieningen voor ouderenzorg van Vlaanderen aangegeven worden
(zie menubalk bovenaan rechts: "Map"). Bovenaan links in het kaart-venster kan u de witte toetsten gebruiken om door de map te
navigeren en in- en uit te zoomen. Hier kan u een filmpje (http://users.skynet.be/bk297144/2008-09-06_2246.swf) bekijken
over het gebruik van de map.
Populairste straatnamen voor woonzorgcentra zijn "Gasthuisstraat" of "Kloosterstraat", populaire benamingen zijn "SintJozef", "Oase" of een naam waar "Linde" in voorkomt.

Mochten er voorzieningen ontbreken of mochten foutieve gegevens
ingevoerd zijn, dan kan u dat melden op dit email-adres

(mailto:zorgbeheer.com@gmail.com?subject=Google%20Maps%20aanvulling%20of%20correctie). Wij zullen de
aanvullingen of wijzigingen binnen een redelijke termijn aanbrengen.
Het zou nog beter zijn, mocht de informatie op de kaart aangevuld worden met deze info:
contactgegevens
capaciteit (eventueel met grafische aanduiding)
aanbod (dienstencentrum, serviceflat, rusthuis, verzorgingstehuis)
website
bestuursvorm (caritas, openbaar, privaat)
informatie van locaties in de ganse Benelux
daar bovenop een functie die bovenvermelde info weergeeft als u met uw muis over een aanduiding op de map gaat (zodat u niet
hoeft te klikken)

Het wordt pas écht interessant als we nog volgende functionaliteit toevoegen:
een zoekfunctie die op de vernoemde criteria (opsomming hierboven) kan opzoeken én geografisch weergeeft (bijvoorbeeld
alle private serviceflats binnen een regio)
grafische aanduiding van vrije plaatsen in de zorginstellingen
reacties, foto's, opmerkingen, verslagen, persberichten, ... met betrekking tot individuele voorzieningen
aanduiding op de kaart van servicebedrijven met betrekking tot ouderenzorg
overzicht van waar uitbreidingen gepland zijn en waar vergunningen zijn afgeleverd
Ongetwijfeld kan u nog andere nuttige functies bedenken die aan deze kaart kunnen toegevoegd worden.
Bart Collet
Ontwerper
reacties kan u hier (/index.php/component/fireboard/?Itemid=56&func=view&id=510&catid=3) kwijt (na registratie)

