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“IEDER EEN GEWOON LEVEN* MET 
DE ZORG DIE DAARVOOR NODIG IS. WE 
HELPEN JOU OM DE BESTE TECHNOLOGIE 
DAARVOOR IN TE ZETTEN.”

VISIE

* Je bent geen invalide, je bent een mens. Net zoals ieder ander.





"TECHNOLOGIE VERDIENT 
EEN BETERE PLEK BINNEN 
DE LANGDURENDE ZORG"

“GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE IN DE 
LANGDURENDE ZORG MOET 
VANZELFSPREKEND ZIJN”



ALTIJD SAMENWERKEN MET EINDGEBRUIKERS



ONDERZOEKSTRATEGIE EN 
ADVIES

E RVARINGS -
D E SKUND IGHEID

O P ERATIONS

TEAM ACADEMY HET DORP



ONTWIKKELING VAN EEN OP-MAAT SMART HOME



en Midden-Brabant

160 locaties in 

Gelderland…

3500 cliënten/bewoners
2500 medewerkers

Intramuraal
Extramuraal 

OVER SIZA





HET DORP ONTWIKKELT ZICH AL 60 JAAR





• 15,3 hectare 

• 33.000 m2 uitgeefbare grond

• Reeds 36 zorgwoningen en AHD (Siza)

• Technologie in het hart van de 
zorgverlening

• Ca. 220 nieuwe woningen waarvan: 

o 80 zorgwoningen (Siza)

o 30 scheiden wonen en zorg 
(huur/koop)

o 110 reguliere woningen (huur/koop)

• Ca. 7.000 m2 commerciële en 
maatschappelijke ruimte

• Groene woon-, werk- en 
herstelomgeving (healing environment)

• Duurzame energie



PASWONINGEN
Paswoningen: eerste bèta-versie van de nieuwe woningen 
INNOVATIE SAMEN MET CLIENTEN EN MEDEWERKERS



DE DROOM VAN RIK



STAPPEN BIJ DE REALISATIE VAN EEN SMART HOME OP MAAT



ONTWIKKELING PERSONA’S

• Weten wie de doelgroep is

• Opstellen persona’s

• Samen met zorgpersoneel

• Creëren gemeenschappelijk
vertrekpunt



DE DAG VAN DE BEWONER EN MEDEWERKER

Dag van de bewoner/cliënt
•07:00-07:00

•Eisen aan het gebouw

•Eisen aan gebouwgebonden technologie

•Eisen aan persoonsgebonden technologie

Dag van de medewerker
•07:00-07:00

•Eisen aan het gebouw

•Eisen aan gebouwgebonden technologie

•Eisen aan persoonsgebonden technologie



WAT KAN EN WIL DE TOEKOMSTIGE BEWONER?

• Desktop walkthroughs: samen met cliënten spelen we met lego 

hun dagelijks leven na

• Huidige situatie, huidige woning

• Gewenste situatie, nieuwe woning

• Wat willen zij zelf kunnen doen in hun nieuwe woning, 

geholpen door technologie? 

• Samen met zorgverleners, designers, ontwikkelaars, IT- en 

vastgoedmedewerkers

• Geef prioriteiten aan!



MET LEVERANCIER ÉN EINDGEBRUIKER NAAR EEN WERKBARE OPLOSSING

Persona Wat Waarom?

Bewoner Heb ik de mogelijkheid om 
mijn woning te bedienen 
vanuit mijn rolstoel via 
aangepaste bediening?

Zodat ik geen zorgmedewerker 
op hoef te roepen om iets voor 
mij te bedienen

Beoogde oplossing

Standaard oplossing is de Domare app in combinatie met de DIMO, gemonteerd op der rolstoel. 
App wordt geïnstalleerd op een Siza gehost toestel. Een bewoner heeft één toestel dat eventueel 
met hulp van medewerker wordt verplaatst tussen rolstoel en bed of statief. Domare is gekoppeld 
aan de KNX sturing. Vervangt huidige bedieningen (GEWA, HMC scanner etc). Werking blijft 
vergelijkbaar evenals de alternatieve bedienmethode (knoppen, blaaszuigbediening etc.)



PRIORITEITEN BEHOEFTEN

• Zelfstandig toegang

• Volledige bediening van de woning;

• Zorg- en alarmoproepen voor cliënten met 

ademhalingsondersteuning;

• Zorg- en alarmoproepen voor cliënten zonder 

ademhalingsondersteuning. 

• Usecases 260 specifieke behoeften van cliënten die met 

technologie moesten worden opgelost.

BEHOEFTEN: ZO MIN MOGELIJK ONNODIGE 
AFHANKELIJKHEID VAN ZORGVERLENERS





ONTWERP EN TEST IN MOCK-UP WONING

• 90 gebruiks-scenario’s

• 11 technologie-partners

• 4 thema’s t.a.v. integratie van technologie

• In een mockup

• Doel: Integreren van bewezen technologie ter 
ondersteuning van de gebruiks-scenario’s 

• Onderzoek doen

• Kennis delen



SAMENWERKING MET TECHNOLOGIE PARTNERS



ONDERZOEK



SAMENWERKING MET TECHNOLOGIE PARTNERS

• Expertise

• Samenwerkingsbereidheid, onderkenning 

het niet als bedrijf alleen aan te kunnen

• Pre-concurrentiële samenwerking 

• Prijs

• Eerst investeren dan pas contracteren

• Eigenaarschap data bij de cliënten

• Lange selectieprocedure



IT ARCHITECTUUR





TECHNOLOGIEPARTNERS



TECHNOLOGIEPARTNERS



TECHNISCHE TESTS MOCK-UP

• Werkt het zoals de eindgebruikers dat 

vragen en kan het (zorg)proces 

verantwoord plaatsvinden?

• Zijn deelsystemen op de juiste manier te 

koppelen?

• Werkt de techniek functioneel gezien 

zoals vereist en lopen datastromen 

goed?

• Werken de partners goed samen om 

één gedeeld resultaat te behalen? 

• Welke risico's en aandachtspunten zijn 

er voor de daadwerkelijke realisatie?

INTEGRATIETESTS:

Functionele procesflow van Kritische Alarmering



REALISATIE EN STRESS-TEST

Installatie technologie in de woningen testen of…

• … de technologie juist werkt voor de 260 usecases;

• … de koppeling van alle systemen lukt;

• … de alarmeringsignalen op de juiste plek aanwezig zijn.

En dit per appartement per cliënt: technologie op maat

Tot slot nog de Stress-test!

=> Het resultaat is dat de mensen de nieuwe woningen kunnen 

betrekken.



PROJECTLEIDING

• Belangrijk aspect verandermanagement

• Luisteren naar de behoeften (use-cases)

• Taken en verantwoordelijkheden passend bij de realisatie beleggen

• Samenwerking technologiepartners

• Samenwerken met IT-Beheer team, zorgteam, vastgoedteam met technologiepartners

• Gezamenlijke stip op de horizon: Use-cases



PROJECTLEIDING

Project leiding

Manager exploitatie-

afdelingen

Kennisdragers 

Zorg en beheer

Stakeholders 



WAT ZEGGEN NIEUWE BEWONERS? 



DATA EN ONDERZOEK



MEERJAREN-ONDERZOEK

• Meer zelf kunnen organiseren

• Een betere kwaliteit van leven 

• Betere kwaliteit van dienstverlening

• Gemakkelijkere en efficiëntere 

werkprocessen

• Betaalbaarheid 

• Betere integratie bouw en technologie

• Andere, nieuwe technologie of bouw 

wenselijk?

WAT IS DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE VAN BOUW EN 
TECHNOLOGIE?



• Alles samen met cliënten, zorgverleners

• Techbedrijven ontwikkelden met elkaar en ons samen, pre-

concurrentieel

• Geïntegreerde aanpak Zorg, IT, Vastgoed, Facilitair, Financiën

• Jarenlange opbouw relaties met bedrijven

• Mock-up levert veel meerwaarde

• Wetenschappelijk onderzoek







INNOVATIE-IMPULS GEHANDICAPTENZORG



THEMA VEILIGHEID EN ZELFREDZAAMHEID IN DE WONING 

• Huisbediening, alarmering, toegang 

• Nieuwbouwlocatie 30 bewoners

• Opschaling andere nieuwbouwlocaties

• Huisbediening, alarmering, toegang 

• Nieuwbouwlocatie  65 bewoners

• Opschaling andere nieuwbouwlocaties

• Proces nachtzorg alarmering 

• Bestaande bebouwing 65 bewoners

• Opschaling andere locaties



DEELNEMERS MASTERCLASS BIJ INNOVATIE IMPULS

• Thema dagstructuur: implementatie omna vista interactieve 

projectie

• Thema begrepen worden: implementatie signaleren app

• Naast InnovatieImpuls ook Implementatie en –

onderzoeksproject slimme incontinentiemateriaal

• Thema lekker slapen: implementatie emfit slaapsensor

• Thema dagstructuur: implementatie mijn eigen plan



SAMENWERKEN IN THEMANETWERK

Sonevo zorgoproep 
en alarmering

HouseMate
huisbediening

BproCare Zorgoproep 
en alarmering

Diverse huisbediening standalone



VISIE OP ZORGTECHNOLOGIE - SGL



OVERZICHT GEKOZEN TECHNOLOGIE INNOVATIEIMPULS

Slaapmonitor 
matrassensor

Nordic relax chair

De Kookapp Mijn Eigen Plan

Omivista Dagje weg appSignaLeren App
SARA Zorgrobot

Sonevo
HouseMate
huisbediening

BproCare

Severinus LIVE Google Home Mobiléa Beeldzorg

MotionWatch

Qwiek Snooze

HUME TEAMS / Whatsapp

De Compaan

Qwiek UP



MINI-HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (MINI-HTA)

Instrument waarmee zorgorganisaties op een systematische manier informatie 
verzamelen over de impact (kosten en baten) van technologie.

26 vragen verdeeld over 4 categorieën:

Organisatorische gevolgen

De innovatie Situatie van de cliënt 

De economische gevolgen



BRIGITTE BOON

CEO

Bijzonder hoogleraar Technologie in de 
gehandicaptenzorg, Tranzo, Tilburg University

brigitte.boon@academyhetdorp.nl 

RUUD DE NOOIJ

INNOVATIE ADVISEUR

Specialist zorgtechnologie in vastgoed

ruud.de.nooij@academyhetdorp.nl 


