
Nieuwsbrief

Gezinsman.nl
29 maart 2022
uitgave 1

Een circulaire economie,
waarbij diensten onderling
worden geruild en geen geld
wordt gebruikt, wordt in veel
landen al toegepast.

Barteren, wie heeft hier ooit over gehoord?
Dit eeuwenoud principe kan een oplossing
zijn voor de hedendaagse problematiek
van vele gezinnen.

‘Zakendoen met gesloten beurs’ is de korte
omschrijving van barteren. Een ruilhandel
van diensten of produkten. Het is dit
principe, die de basis vormt van het bedrijf
gezinsman.nl. Het eeuwenoude barteren,
gestoken in een modern jasje, aangepast
voor een nieuw tijdperk, is nu actueel.

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief
van gezinsman.nl. Een grote stap voor
ons, een kleine stap voor de mens.

Je zult je waarschijnlijk afvragen: ‘wat doet
gezinsman?’

Wij zijn een high-tech start-up uit het Overijsselse
Raalte. Hier temidden van de agrarische sector is
vanuit de perspectief van een doorsnee gezin een
idee uitgegroeid tot een bedrijf. Een bedrijf, die
bestaande en betrouwbare technieken combineert
met nieuwe, state-of-the-art en vooruitstrevende
technieken. Een bedrijf, die het dagelijkse doen en
laten van een doorsnee gezin onder de loep heeft
genomen en uitvoerig heeft geanalyseerd. Hieruit is
gebleken, dat het gezinsleven uit processen bestaat,
die je kunt vergelijken met bedrijfsprocessen.
Gezinsman.nl heeft het zich tot missie gemaakt om
niet alleen deze ‘gezinsprocessen’ in kaart te
brengen, maar ook om deze te ondersteunen met
éénvoudig toegankelijke cloud diensten. Deze
diensten zijn beschikbaar voor alle gezinnen.



Gezinsman.nl is ontstaan uit de drukte van het gezinsleven, het ‘internet of
things’ en de onvrede over het huidig smarthome aanbod.

Het gezinsleven heeft orde en
structuur nodig.

Voor je het doorhebt, zit je er midden in: het
gezinsleven. Waar je op het ene moment lekker
geniet van het vrijgezellen bestaan, zul je op het
andere moment jezelf in een druk gezinsleven
vinden. Nu kun je alle hulp gebruiken die
voorhanden ligt.

Het internet der dingen, we beginnen
het ‘gewoon’ te vinden.

Waar in de vorige eeuw het internet nog een
groot netwerk was, die voornamelijk door nerds
werden gebruikt, is een leven zonder internet nu
ondenkbaar. Het internet verschaft informatie en
verbindt mensen. Alleen mensen? Nee zeker niet,
het verbindt ook miljoenen apparaten: ‘het
internet of things’. Deze apparaten praten met
elkaar, gelukkig nog op het niveau van jonge
peuters, die net woordjes beginnen te leren. Maar
het zal niet lang meer duren voordat ze
intelligente gesprekken gaan voeren.

Een slim huis, die voor jou zorgt.

Een smarthome, iedereen is ermee bezig. Maar waar
velen een smarthome zien als een luxe
afstandsbediening met een hoog ‘gadget’ gehalte,
zien wij een smarthome als een serieuze
gebouwautomatisering. En als je het serieus
aanpakt, dan doe je het professioneel. Een
professionele gebouwautomatisering als onderdeel
van het ‘internet der dingen’, kan een toegevoegde
waarde zijn voor de bewoners. Niet alleen
bedieningsgemak, energiebesparing en inzicht in de
technische installaties, maar denk vooral aan langer
zelfstandig thuiswonen!

Een huis, die op een professionele wijze slim is
gemaakt, kan gebruikt worden door zorginstellingen
om mensen langer thuis te laten wonen. Doordat
het huis nuttige informatie deelt met de
zorginstellingen, is zorg op afstand betaalbaar en
praktisch uit te voeren,

Meer weten, stuur on een berichtje op
info@gezinsman.nl of kijk op onze website.

Gezinsman.nl
Wie zijn wij?

GEZINSMAN.NL heeft als doel om gezinsprocessen te
ondersteunen met technische oplossingen en is een
full-stack developer van systemen, inclusief embedded
en electronica.
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