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Kick-off Kenniskring
Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn
20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

www.twitter.com/dezorgendestad 

danielle@digitalestedenagenda.nl

h.haveman@enschede.nl

13.30 - Opening 

3

Digitale Steden Agenda 
Kansen van ICT voor maatschappelijke 
vraagstukken verwezenlijken

• Co-creatie

• Opschalen

• Samen leren

• Vraagstukken van nu

• Rolling agenda

INNOVATIE 
Zorg & Welzijn

Innovatie nu: 2014

Samenwerken, delen, leren, open-innovatie

Innovatie vóór de digitale revolutie

Kenniskring Zelfredzaamheid 
ICT, Zorg en Welzijn

Hoe kunnen partijen (bestuur, burgers, 
ondernemers, kenniswerkers) digitale middelen 
inzetten om zelfredzaamheid op het gebied van 
zorg en welzijn te bevorderen? 

• Kick-off: inspiratie, kennismaken & ideeën

• Fysiek en digitale uitwisseling
• Vervolgsessies 

• Actieve inbreng deelnemers

Programma vandaag: 

13.30 - Opening 

13.35 - Waar staan we nu? (Hans Haveman)

13.50 - Zelfredzaamheid vanuit 

burgerperspectief (Cora Postema) 

14.15 - Wat is er nodig? (Danielle Branje

14.45 - Innovatiecafé (Claudia Landewé) 

16.30 – Netwerken/borrel 

mailto:danielle@digitalestedenagenda.nl
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13.35 - Waar staan we 
nu? (Hans Haveman)

Transities: Belang van zelfredzaamheid 

DSA Zorgende Stad terugblik

DSA Zorgende Stad; Agenda

Actielijn ICT en Zelfredzaamheid (VNG/KING/LL) 

Kansen

Zorgende Stad:  Terugblik (1)
focus op informele zorg 

• Informatievoorziening sociaal domein: naar 
landelijk agenda

• Platformen van slimme zorg: ism prov. Brabant 
(NICTIZ-NOVAY)

• eHealth: discussie nav Rapport “eHealth voor 
ondersteunende begeleiding, gemeente 
Leeuwarden   

Zorgende Stad:  Terugblik (2)
focus op informele zorg 

• Test van uitbreiding Regelhulp met informatie voor 
mantelzorgers en vrijwilligers 

• Sociale Kaart: inventarisatie onder 11 gemeenten 
(december 2013) 

• Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten met 14 
gemeenten, VWS, BZK en KING (februari 2014)

Implementatie via vraag-atelier (Wierden)

Zorgende Stad:  Terugblik (3)
focus op informele zorg 

• Gestart met inventarisatie Burgerparticipatie (DSA, 
Onze Stad) 

• PM: domotica, persoonlijk gezondheidsdossier, 
dementie, netwerken 

Zorgende Stad:  Terugblik (4)
Samenwerking

• Netwerk van 30 gemeenten en 50 andere partijen

• Deelname  aan Living Labs Informatievoorziening Sociaal 

Domein (ISD) voor actielijn zelfredzaamheid

• VWS-EZ: Doorbraakproject gericht op eHealth in de 

langdurige zorg

• Zorg voor innoveren, bekostiging eHealth

• Nederlandse referentieregio’s Healthy Ageing  

• ECP- Platform Zorg en ICT

• Vita Valley: brainstorm Persoonlijk gezondheidsdossier

• PM: Smart Cities  
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Actielijn ICT en Zelfredzaamheid VISD/KING

4 trajecten, april – juni 2014

• Informatie-analyse behoefte burgers

• Onderzoek ontsluiting contentcollecties

• Meta-analyse inzet ICT tbv zelfredzaamheid en 

burgerkracht

• Toolkit over “succesvolle doorontwikkeling ICT-

oplossingen zelfredzaamheid met open en big data

Digitale Informele Zorgdiensten

• Agenda: afstemmen taken, bezoek en informatie

• Logboek: kort verslag van situatie client/zorgvrager

• Marktplaats: vraag en aanbod matchen

Koppeling aan informatievoorziening: 

• Vraagverheldering: ahv vragen zoveel mogelijk 
naar oplossingen verwijzen, zowel informeel als 
formeel

• Sociale kaart: overzicht van beschikbare 
activiteiten en aanbieder van zorg en welzijn 

Kansen

• Uittesten toolkit DIZ

• Aanpak informatie aan de burger

• Ondersteuning van burgerinitiatieven 

• Zorg op afstand/ ehealth  

• Informatie bij de burger  

13.50 - Zelfredzaamheid 
vanuit burgerperspectief 
(Cora Postema) 

Wat is er nodig?
(Daniëlle Branje)

Inventarisatie sociale kaart

- Vragenlijst 

- 11 gemeenten

- Hulpmiddel voor vindbaar maken 

van informatie op gebied van 

zorg, welzijn en wonen 
(interactieve website / database) 
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 Hoe krijg men de juiste informatie bij elkaar?

 Hoe kan deze informatie worden gekoppeld

aan bijvoorbeeld Regelhulp?

 Wie gaat deze informatie beheren/actueel 

houden?

 Welke kosten komen erbij kijken voor een 

gemeente?

 Hoe wordt de sociale kaart binnen andere 

gemeenten toegepast? 

 Is de sociale kaart binnen andere gemeenten 

gekoppeld aan andere instrumenten zoals een 

vraagverhelderingsinstrument, vraag-aanbod 

functionaliteit, informatie en adviesfunctie 

(website)?

 Voor wie is de sociale kaart bedoeld? Voor de 

burger, de professional of voor beide?

Inventarisatie wensen en behoeften kenniskring 

Reden deelname:

* Verkennen/inventariseren
* Ervaring opgedaan en deze inbrengen
* Inbrengen van informatie/platform/systeem 
* Leren van andere partijen (o.a. van hoe 
andere gemeenten digitale diensten 
implementeren) 
* Samen trajecten oppakken 

Inventarisatie wensen en behoeften kenniskring 

Onderwerpen

• Keuze voor digitale dienst 
• Mogelijkheden van digitale diensten 
• Beschikbare initiatieven/organisaties
• Implementatie digitale diensten (succesfactoren en 

faalfactoren)
• Financiering van digitale diensten
• Kwaliteit van digitale diensten / hoe bepaal je dat
• Aansluiting bij behoefte van burger 
• Vraagverlegenheid / creëren van massa
• Applicaties (apps) en integratie hiervan 
• Deelname van ouderen/kwetsbare groepen 
• Zelfredzaamheid/samenredzaamheid
• Rol van gemeente t.a.v. technologie/eHealth
• Privacy en vertrouwenskwesties 
• Doel van digitale diensten

Inventarisatie wensen en behoeften kenniskring 

Aandachtspunten

• Goed nadenken over follow-up van 
ontwikkelde producten in de kenniskring

• Burgerperspectief: hoe kunnen we de 
informatievoorziening zo organiseren zodat 
deze aansluit bij wat nodig is

• Rol van gemeente m.b.t. zelfredzaamheid
• Hoe zorg je ervoor dat deze diensten echt 

zelfredzaamheid bevorderen.
• Vervolgsessies rondom thema’s: niet 

iedereen hoeft bij alle sessies aanwezig te zijn

Innovatiecafé 

(Claudia Landewé) 

Gebaseerd op IDEO methode
(Open innovatie platform voor

Sociale verandering)
www.openideo.com

PAUZE

http://www.openideo.com/
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Hoe organiseren we de 
digitale informatievoorziening 

op het gebied van zorg & 

welzijn in onze gemeenschap 

zodat deze bijdraagt aan 

zelfredzaamheid van de 
burger? 

Gezamenlijk begripskader

Digitale informatievoorziening aan de burger: 

Overzicht initiatieven zorg en welzijn

Informatie over zorg, welzijn, inkomen,opvoeden, opgroeien

Weten waar je een beroep op kunt doen

Weten hoe het in jouw gemeente geregeld is

Matchen van vraag en aanbod

Zoeken EN vinden

De informatievoorziening voor een burger is het geheel van 
mensen, middelen en maatregelen, gericht op de 
informatiebehoefte van die burger. Digitale 
informatievoorziening omvat dus de digitale middelen.

Gezamenlijk begripskader

Zelfredzaamheid: 

Burger centraal

In staat om zelf zaken op te lossen of hiervoor ondersteuning 

te regelen

Minder beroep op de overheid

Meer op je eigen netwerk

Met eigen regie

vermogen om zelfstandig je leven te leiden en om je 
eigen problemen op te lossen

Exploratie (30 min)

In een vrije setting met elkaar in gesprek over deze vraag. 

Ideeën (40 min) 

Hoe zou jij deze ‘big question’ gaan oplossen vanuit jouw 
perspectief? 

PAUZE 

Actie (45 min) 
De beste 3 – 5 ideeën worden uitgekozen en zo concreet mogelijk 

uitgewerkt. 

• Per tafel één host. Ga je zitten op de host 

plek, dan ben jij de host 

• Innovatie café rules op tafel 

• Verander eens je perspectief (hoeden) 

• Maak zoveel mogelijk aantekeningen, 

krabbels, tekeningen etc. 

• Facilitators lopen rond voor vragen en 

ondersteuning 

• Informele setting – tussendoor even 

pauzeren/drinken pakken etc. 

• Ideeën mogen ook betrekking hebben op 

andere onderwerpen

Zo werkt het Exploratie 14.45 – 15.15 uur 

Hoe organiseren we de digitale 

informatievoorziening op het gebied 

van zorg & welzijn in onze 
gemeenschap zodat deze bijdraagt 
aan zelfredzaamheid van de burger? 

Wat zijn jouw ervaringen? Welke tools, 

succesvolle voorbeelden ken je? 

Wat is er volgens jou nodig?
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Ideeën 15.15 – 16.00 uur 

Hoe organiseren we de digitale informatievoorziening op het gebied 

van zorg & welzijn in onze gemeenschap zodat deze bijdraagt aan 
zelfredzaamheid van de burger? 

Hoe zou jij deze ‘big question’ gaan oplossen 

vanuit jouw perspectief? Wie, wat en hoe? 

Actie 16.00 – 16.30 uur 

Verder werken aan de 3 beste ideeën 

Maak een keuze voor het idee waar jij het liefst over wilt meedenken

- Wie hebben we hiervoor nodig

- Wat moet er gebeuren
- Op welke termijn kunnen we dat realiseren

- Wil je actief meedoen (zet je naam bij het idee) 

• Korte indruk van de middag 

• Verslag wordt rondgestuurd met lijst van alle 
ideeën 

• Digitale Steden Agenda faciliteert (waar mogelijk) 

de concrete uitwerking van de ideeën 
• Nieuwsbrief kenniskring

Goede initiatieven, handige tools, relevante 

rapporten  danielle@digitalestedenagenda.nl
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