WORKSHOP OPEN SERVICE
PLATFORMS OUDERENZORG
Nederland en België, 
d.d. 4 februari 2021 | 14.00-15.15 uur
Klik hier om u te registreren.

ONDERZOEKT DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN EN ONDERSTEUNT DE BEWEZEN AANPAK EN ONTWIKKELING
VAN OPEN SERVICE PLATFORMS OP HET GEBIED VAN ACTIEF EN GEZOND OUDER WORDEN

AGENDA WORKSHOP MULTI STAKEHOLDERS
Nederland en België / Nederlandstalig
Doelgroepen deelnemers: eindgebruikers, zorginstellingen, mantelzorgers en beleidmakers
Tijd

14:00-14:05

Onderwerp

Presentator / voorzitter

Opening, welkom
Doel van de bijeenkomst: kennisdeling en verzamelen wensen van gebruikers van
open platforms op het gebied van actief en gezond ouder worden.

Introductie PlatformUptake.eu project
14:05-14:15

• Open platforms – wat, hoe, wie?
• Doelen van het project

• Resultaten tot zover

Introductie tot online platforms op het gebied van gezond en actief ouder worden
14:15-14:35

• Beschikbare functionaliteiten
• Demonstratie open platform

Ad van Berlo 
(Manager R&D bij Smart Homes, Nederland)

Frederic Lievens
(Internationaal Coördinator bij
Lievens Lanckman, België)

Aschwin Geerts
(Accountmanager regio Zeeland, Brabant en
Limburg, Verkerk.com, Nederland)

14:35-14:45

Ervaringen van eindgebruikers:
wat leveren platforms op, hoe zijn ze in gebruik en wat kosten ze?

Elisabeth de Vries (Strategisch adviseur
Zorginstelling Saffiergroep) en Bart Degryse
(Project Manager Zorgcentrale en Zorginnovatie
Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, Nederland)

14:45-14:50

Het gebruik van open platforms op het gebied van Smart Healthy Age-Friendly
Environments – slimme gezonde leeftijdsvriendelijke omgevingen

Willeke van Staalduinen
(Co-founder AFEdemy en Vice Chair COST
Action NET4Age-Friendly, Nederland)

14:50-15:10

Discussie, vragen en antwoorden
Feedback op een interactieve manier verzamelen

Ad van Berlo

15:10-15.15

Volgende stappen en sluiting

Ad van Berlo

AGENDA WORKSHOP MULTI STAKEHOLDERS
Nederland en België / Nederlandstalig
O que pretendemos alcançar com o workshop?

Het informeren van de eindgebruikers (ouderen, mensen met een chronische
ziekte of aandoening), wonen- en zorg aanbieders (zorgorganisaties, welzijn,
woningcorporaties) en beleidsmakers van gemeenten of zorgverzekeraars over
het bestaan van open service platforms. Dit betreft onder meer het aanbod aan
platforms, functies, kosten, gebruik en gegevensbescherming.

De wensen en behoeften van stakeholders te inventariseren voor toepassing bij de v
 erdere
ontwikkeling van open service platforms.

Succesfactoren en geleerde lessen te horen van stakeholders zodat deze
eveneens meegenomen worden bij verdere ontwikkeling.

