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Verslag eerste bijeenkomst ‘Opschalingscoalitie eHealth’ 
Utrecht, 7 juli 2016 
_________________________________________________________________ 
Aanwezig 
Erwin Tak (ICT leider voor langer thuis wonen, Den Haag), René Verhoeven (zelfstandig 
zorgondernemer, Curejeus, Breda), Marcel Leuken (beleidsadviseur zorg, Geldrop-Mierlo), Wilma 
Moonen (beleidsmedewerker, Veldhoven), Sandra Jager, (beleidsadviseur Samenwerkingsregio 
Eindhoven), Seval Demir (projecteider health innovatie en futuregov, Amsterdam), Caroline 
Giezeman (projectmanager economie, Rotterdam), Hans Haveman (manager zorg en technologie, 
Enschede/verbinder DSA Zorgende Stad), Daniël Tijink (senior adviseur zorg en strategie, ECP), Anny 
Camperman (officemanager, DSA), Lidy Steenwinkel (innovatiemakelaar, DSA) 

___________________________________________________________________________ 
Doel van de bijeenkomst 
Kennismaken, idee opschalingscoalitie schetsen, begin uitwerking ervan, eerste aanzet tot 
gezamenlijke bepaling belangrijke/kansrijke topics voor opschaling, vervolgafspraken. 
__________________________________________________________________________________ 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Hans Haveman schetst in vogelvlucht hoe we tot dit initiatief gekomen zijn: we zijn samen met ECP 
vorig jaar juni gestart met de eHealth Steden Estafette in Alkmaar. De aanleiding was een rapport 
van de DSA over eHealth en gemeenten van begin 2015 en de ervaring uit het Doorbraak project “De 
zorg ontzorgd met ICT”. Gemeenten hebben moeite met hun rol ten aanzien van eHealth en zijn nog 
nauwelijks als partner in beeld bij zorgverzekeraars en zorginstellingen voor eHealth toepassingen. 
De estafette loopt nog tot eind 2016. Er is een toolkit waarin tips voor gemeenten, goede 
voorbeelden en contactpersonen zijn opgenomen  
(http://www.doorbraakmetdezorg.nl/images/uploads/Toolkit_gemeenten_v1.0.pdf).  
We zijn hier bijeen om te kijken of we kunnen werken aan een logisch vervolg en een eHealth coalitie 
kunnen vormen voor opschaling van goede voorbeelden. 
Het gaat daarbij natuurlijk om toepassingen die bijdragen dat mensen langer zelfstandig thuis 
kunnen wonen en/of meer eigen regie krijgen over hun gezondheid. ICT is daarbij een hulpmiddel, 
waarbij eHealth breed wordt opgevat: van bijvoorbeeld informatie naar de burger (sociale kaart), 
marktplaatsen tot beeldbellen en thuismonitoring. 
 
Voorstelrondje en waarom doe je mee? 
René: in Breda hebben zowel de private instellingen als publieke instellingen wel een visie op zorg 
innovatie, maar hoe verwezenlijken we dat wat we in ons hoofd hebben? Graag leren van andere 
gemeenten! 
Wilma: ik ben nieuw in dit veld, ik ben nieuwsgierig en wil vooral kennis opdoen. 
Marcel: wij deden/doen als gemeente al diverse pilots. Maar als het met meer gemeenten kan, gaat 
het makkelijker en levert het uiteindelijk meer op. 
Sandra: ik zit hier in de rol dat ik wat hier besproken en besloten wordt, overdraag naar gemeenten 
waar de projecten uitgevoerd worden. 
Anny: ik ben benieuwd hoe we goede projecten kunnen laten landen, en wil graag in 
gezamenlijkheid kijken wat daarvoor nodig is. 
Daniël: kansen pakken van alles wat er in de info samenleving gebeurt. ECP is neutraal, tussen 
overheid en bedrijfsleven in. Zorg is mijn topic. Hoe krijg je de boel opgeschaald? Er gebeurt heel veel 
maar ook heel weinig. Lijkt me geweldig als het wel lukt! 
 
 

http://www.doorbraakmetdezorg.nl/images/uploads/Toolkit_gemeenten_v1.0.pdf
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Caroline: De gemeente Rotterdam heeft vele petten. Voor mij een tweeledig doel: als we meedoen 
zou het moeten leiden tot zowel een beter vestigingsklimaat voor bedrijven als betere zorg voor 
bewoners. Om daar te komen is het noodzakelijk om informatie over gemeentegrenzen heen met 
elkaar te delen. 
Seval: we zijn een grote diverse stad waarbij ij kunnen dingen als grote stad heel ingewikkeld 
makenook snel ingewikkeld en groot kunnen worden. Soms is juist eenvoud de ‘key’, het overzicht 
ontbreekt soms bij ons. Ik ben benieuwd  wil zien hoe andere gemeenten bepaalde problematiek 
aanpakken en/of methodes toepassen. dat misschien beter doen? Concrete praktijkvoorbeelden? 
Lidy: voorheen bij BUUV en WeHelpen gewerkt, vanuit die praktijkervaring de urgentie van 
plaatselijke ‘’pareltjes’’ opschalen sterk meegekregen. 
Erwin: ik ben behoorlijk met mijn poten in de klei bezig. Geleerd dat borgen en opschalen heel 
belangrijk is. Den Haag is actief bezig met dingen oppakken. Ik wil namens Den Haag weten wat er is 
en ik heb behoefte aan filters: wat is goed, wat werkt niet? 
Hans: voor Enschede is er belang om ervaringen te delen en goede voorbeelden op te halen. Door 
opschalingseffecten zien we beter of iets werkt en krijgen we ook doorzettingsmacht! Als je het klein 
houdt, zit er geen goede business case op. We moeten met elkaar in gesprek blijven! 

 
Idee/achtergrond opschalingscoalitie 
Daniël schetst de achtergrond: de estafette was een idee dat opkwam bij het doorbraakproject ‘De 
zorg ontzorgd met ICT’, wat twee jaar gedraaid heeft. Vanuit dat project hebben we een prijsvraag 
gedaan, waarbij drie initiatieven gewonnen hebben en bezig zijn met opschalen. Een daarvan is OZO 
verbindzorg. De centrale vraag is nu: hoe nemen we de belemmeringen die opschaling in de weg 
staan, weg? Er gebeuren gelukkig nu al goede en concrete dingen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met 
de financiering van beeldschermzorg, volgens drie toekomstscenario’s. We zijn nu naar regio’s toe 
bezig, zoals in Limburg. Van droom gaan we daar naar reële stappen: ‘Health deal’ in Venlo m.b.t. 
beeldschermzorg. Met hulp van VWS en EZ. Dit gaan we vanaf september ook in Veldhoven doen. 
 
Gemeenten zijn momenteel heel druk bezig zijn met de decentralisatie. Daaruit kwam het idee van 
de estafette naar voren: gemeenten helpen om te zien dat eHealth een middel is waarmee je langer 
thuis wonen, kwaliteit van leven, zelfredzaamheid kunt helpen bevorderen. Bij iedere estafette 
bijeenkomst zijn vaste ingrediënten zoals bijvoorbeeld: commitment van de wethouder en 
workshops over: wat kan/moet de gemeente doen? Informatie daarover is verzameld en daar is een 
toolkit van gemaakt die te vinden is op de doorbraaksite. Wat voorbeelden van wat er bij de 
estafette naar voren kwam:  Alkmaar: Slimste huis, Woerden: Inwoner Cloud. Enschede: Inclusieve 
stad, Rotterdam: economische kant, metropoolregio, app store (met A’dam). Bij al deze estafette 
rondes kwamen zowel toepassingen als tips naar voren.  
 
De estafette gaat goed en is succesvol, maar… wat gaan we nu concreet doen?   
Met clubjes van 2, 3 à 4 steden tot opschaling van een werkwijze/toepassing/initiatief komen.  
Ik stel voor dat we nog 3 of 4 keer bij elkaar komen tot eind 2016 en dat we dan moeten weten: is dit 
een haalbaar plan of niet? ECP en DSA willen in ieder geval daar hun effort in stoppen. 
De ‘ingrediënten’ die we nu verder in huis hebben zijn: website met verslagen van de estafette 
bijeenkomsten en de toolkit. Verder hebben we zicht op regionale verbindingen, mede dankzij wat er 
uit de estafette naar voren kwam. Ik sprak gisteren met Lucien Engelen, de Nederlandse ‘eHealth 
goeroe’ die dit een goed idee vond: we kunnen hem er ook bij betrekken. Een belangrijk onderdeel 
binnen opschaling van eHealth is privacy: wat is er aan de hand, hoe erg is het als privacy ingeleverd 
moet worden? 
 
Tenslotte gaat er een Health week gericht op burgers komen, een nationale awareness week in 
januari 2017. Door heel Nederland worden op minimaal 50 plekken deuren geopend! Kijk op eHealth 
week.net voor meer info. Heel Nederland op laagdrempelige manier eHealth laten ervaren.  
 

http://www.ehealthweek.net/
http://www.ehealthweek.net/
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V.w.b. de coalitie gaan we dus met 2 à 3 steden een eHealth toepassing oppakken en samen 
groter maken. Bijvoorbeeld opschaling van beeldschermzorg: wie zijn de spelers, hoe zit het met de 
financiering, hoe staan de wethouders erin, etc. Het liefst zou ik drie van dit soort clubjes willen 
hebben… 
Mijn ervaring is dat als je een concreet onderwerp hebt waarmee je gezamenlijk aan de slag gaat, er 
vaak veel energie loskomt! Wij als aanjagers hebben niet alle kennis over wat er landelijk is, in huis. 
Ik heb jullie ook nodig om op ideeën te komen over welke onderwerpen we kunnen oppakken. 
Waarbij leidend moet zijn: wat heeft de (kwetsbare) bewoner hier uiteindelijk aan? Als het helpt, 
zouden we bij de volgende sessie mensen kunnen uitnodigen die veel verstand hebben van 
succesvolle toepassingen die er zijn. Zorginnovatie.nl wil bijvoorbeeld heel graag langskomen. 
 
Welke onderwerpen zijn er uit de telefonische vragenronde naar voren gekomen? 
Leefstijlmonitoring (Smallingerland) 
Dit is een van de eerdergenoemde prijswinnaars: opschalingsproject waarvoor door VWS subsidie 
gegeven is. Zou een thema voor onze opschalingscoalitie kunnen zijn.   
Caroline: veel zorgpartijen zijn hier al in actief: bijvoorbeeld Facilicom, Eneco  
Sluit aan bij: je wilt een bepaalde functionaliteit, maar bij welk platform sluit je het aan? 
 
App store (Rotterdam i.s.m. Amsterdam): Caroline: GGD’s hebben dit geïnitieerd: uitrollen, zorgen 
dat burgers het beter weten te vinden. Nog niet veel verbinding met de zorgsector. Pjer Vriens –die 
helaas vandaag niet aanwezig is- is hier mee bezig. Deze app store is een kwaliteitskeurmerk: ze 
raden geen apps af, maar raden de goeie aan, apps op allerlei terreinen. Marcel: huisartsen nemen 
dit over! 
 
Robotica/Virtual Reality (o.a. Den Haag) Erwin: robots die ontwikkeld worden. Integreren in 
bestaande toepassingen, zoals zelfdenkende rollator. Virtual reality wordt ingezet om mensen dingen 
te laten beleven als ze geen mogelijkheid meer hebben om in het echt dingen te beleven. 
Mensen moeten leren hoe ze daarmee omgaan! Via Virtual Reality kun je mensen ook dingen leren 
over hoe bijvoorbeeld hun huis eruit komt te zien als het met eHealth snufjes gevuld wordt. 
Zelfrijdende rollator: maatwerk! Komt naar je toe, past zich aan als je traag loopt en kan je ook laten 
dansen etc. Zit wel in de voorkant van de ontwikkeling. Binnen een jaar na nu zal het via 
zorginstellingen uitgerold gaan worden.  
René: ander voorbeeld: tovertafel (ook virtual reality): tafel waarbij je met camera met tovertafel 
bladeren van tafel veegt, voor dementerenden en waarmee de hersenen weer geactiveerd worden. 
Het mooie is dat dementerenden daar als vanzelf groepsgewijs mee aan de gang gaan waardoor 
verbinding ontstaat.  
 
Inwoner Cloud (Woerden, Eindhoven, Boxtel)  
Zelfregie en eigen kracht: iedere bewoner zijn eigen digitale omgeving, voor informatie, organisatie 
en ondersteuning bij de dienstverlening in het sociaal domein. 
De jeugd Cloud die met deze inwoner Cloud samenhangt, schijnt een succes te zijn. 
Een cliënt uit Woerden is bij de doorontwikkeling betrokken: functionaliteiten aangegeven. 
Helaas is Pepijn van den Burgt van de gemeente Woerden vandaag niet aanwezig, maar hij heeft wel 
te kennen gegeven dat hij v.w.b. de inwoner Cloud graag met andere gemeenten een coalitie wil 
vormen! 
 
 
  

https://www.zorginnovatie.nl/
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Platform OZO: (begonnen in Raalte, inmiddels in zeker 13 gemeenten in regio)  
Platform waarbij de communicatie tussen patiënt, mantelzorger en de zorgverleners beter geregeld 
wordt. Het is een communicatieplatform tussen de bewoner/patiënt en alle partijen –inclusief 
mantelzorger- die om de bewoner/patiënt heen staan. Er zijn meer van dit soort platforms, maar dit 
is het enige platform waarbij de bewoner/patiënt de baas is! Daniel: het financiële model loopt niet 
via een van de zorgprofessionals, het is het enige neutrale model. 
Sandra: Share care (van Simac uit Veldhoven) doet dat ook in Helmond. 
 
WeHelpen/NLvoorelkaar/BUUV (veel gemeenten):  
We zitten nu op zo’n 150 van dit soort platforms, er zijn er teveel waardoor ze elkaar 
doodconcurreren. Bovendien heeft het merendeel geen goede knowhow in huis over hoe je een 
community bouwt door online en offline met elkaar te verbinden. Dat zit toch vooral bij deze drie 
grote landelijke spelers. 
Marcel: wij zijn in 2011 met NLvoorelkaar gestart. Dit hebben we met alle zorginstellingen gedaan die 
zich eraan verbonden hebben. We hebben goede routing waardoor er altijd antwoord op een vraag 
komt! Ook voor de niet-acute dingen. Erwin: dit is een interessante qua opschaling! Je hebt heel veel 
vraag en aanbod; hoe kanaliseer je dat? Hier kun je goede opschalingslessen uit trekken! 
 
Beeldschermzorg (veel pilots; scenarioaanpak): Hans: techniek die heel stabiel is en die je op allerlei 
terreinen kunt toepassen. Voorwaarden zijn wel: mensen moeten het apparaat hebben, en ze 
moeten ermee kunnen en willen werken! Er moet zowel van de patiëntkant als van de 
professionalkant kennis, kunde en bereidheid zijn om de beeldschermzorg in gebruik te nemen. 
Caroline: ik zou het interessant vinden om te weten waarom zorgorganisaties erin gestapt zijn? 
Daniël: sommigen vinden het eng, anderen enthousiast, sommigen zijn bang dat hun baan afgeschaft 
wordt. 
 
Digitale wijk coach (Enschede)  
Hans: we zijn anders dan andere gemeenten. We hebben 150 uitvoerders in de wijken zitten. 
Gemeente en uitvoeringsorganisaties vormen één geheel. Deze tool is vanuit jeugdzorg ontwikkeld. 
Het sluit aan op hoe de jeugd eigen regie en anonimiteit wil houden en op hun voorkeur voor digitale 
communicatiekanalen. We hebben concreet al de toepassing van contact per mail in de jeugdzorg 
rond: een jongere krijgt altijd binnen 12 uur antwoord.  
 
Broedplaatsen (Breda) René: publiek en privaat samenbrengen via zogenaamde broedplaatsen. Dit 
doe ik in Breda, maar ik werk ook in Den Haag en ook in Hogeschool Zeeland (huiskamerproject) 
Ik ben benieuwd wat goede ervaringen hiermee in andere gemeenten zijn.  
Een broedplaats kan versnellend werken voor ofwel overgaan tot toepassing, ofwel concluderen dat 
het niet werkt. 
Hans: wij hebben in Enschede de Twentse Zorg Academie, in Brabant heb je Slimmer leven, Brainport 
en er zijn meer duurzame living labs. 
Hans: twee dingen: hoe kun je dingen aan elkaar knopen, en hoe kun je dingen uittesten? 
Vanuit gemeenten gesteund door VNG is er ook een initiatief. Initiate (www.initiatie.nl), waarin een 
korte tijd met verschillende partijen out of the box oplossingen worden bedacht hoe het anders kan. 
Bijvoorbeeld rondom vechtscheiding, vervoer, etc. 
René: wat ik in dit alles wel belangrijk vind, is dat we bij alles de bewoner, de mevrouw van 85 met 
haar beperkingen, voor ogen houden. Anders heeft een broedplaats geen zin! 
Caroline: wij hebben in Rotterdam Medical Delta en het Innovation Quarter: living labs. We proberen 
binnen de stad met juiste netwerkpartners aansluiting te vinden als er een vraag is. Er wordt bij ons 
in het klein iets mee gedaan, maar het moet opgeschaald worden! 
 

https://www.nlvoorelkaar.nl/
http://www.initiatie.nl/
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Slimste Huis (Alkmaar)  
(Gert van Kleef was niet aanwezig maar stuurde ons naderhand zijn input) 
Mensen zich vroeg laten oriënteren op een brede reeks aan technologische 
ontwikkelingen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Zowel voor 
zorgaanbieders als cliënten. 
Met zowel Slimste Huis als ‘’Slimmere zorg’ is al flinke infrastructuur opgebouwd om met coalities 
mee te doen, er zijn ook budgettair mogelijkheden voor. 
  
Daniël vraagt aan de groep welke overige topics er wellicht nog zijn waar we naar moeten kijken. 
Compaan (Lidy): De Compaan is een tablet speciaal voor 80+-ers: essentiële lifeline voor contact met 
wijkverpleegkundige, mantelzorger, maaltijdbezorgservice, etc. Oudere voelt zich veiliger, minder 
eenzaam en heeft het gevoel van ‘’weer meedoen’’ terug. Heeft van meerdere kanten hoge ratings 
gekregen, o.a. op zorginnovatie.nl. Alkmaar werkt ermee en kan er meer over vertellen: zou mooi 
zijn als Gert van Kleef van Alkmaar er volgende keer bij kan zijn om hun Compaan project toe te 
lichten. Caroline: hij is ook getest in Rotterdam.  
 
‘Do something different’ (Marcel): is een adaptatie tool, overgewaaid uit Engeland: via intake 
kunnen mensen net buiten hun comfort zone komen en makkelijk hun leefstijl aanpassen. Het gaat 
om het trainen van hersenen: er verandert daadwerkelijk iets in je hersenen. Hoe gaat het in zijn 
werk: je ontvangt 8 weken lang kleine, eenvoudige opdrachten per sms of mail. Zorgt voor variatie in 
dagelijkse routine en gedrag. In combinatie met helpdesk voor vragen. Aan begin en eind online 
vragenlijst over mentale en fysieke gezondheid. 
 
Na deze inventarisatie volgen nog wat opmerkingen van de verschillende deelnemers 
Caroline: bij opschaling is de gemeente een soort opdrachtgever vanuit de WMO. We zijn in 
Rotterdam nog helemaal niet zo ver met toepassingen. Dit ligt aan mensen binnen onze eigen 
organisatie, ze hebben weinig kennis en ervaring met eHealth. Voor mij is belangrijk: hoe neem je je 
eigen werknemers mee? Je moet vanuit de gemeentelijke organisatie een beweging op gang 
brengen. Je krijgt het niet bij de bewoner als (beleids-)ambtenaren binnen je ambtelijke organisatie 
niet weten wat er allemaal speelt.  
 
René: we hebben het vandaag veel over zorg. In Breda benaderen we het breder, zie hiervoor ook 
ons visiestuk over zorginnovatie. We kijken ook naar welzijn, preventie, laaggeletterdheid, 
werkgelegenheid, het met elkaar in contact brengen van generaties.  
 
Seval: ik vind het belangrijk om zowel naar zorg als welzijn te kijken. Maar ook naar zowel de online 
als de offline wereld. We hebben in Amsterdam bijvoorbeeld de zogenaamde stadsdorpen en 
‘Huizen van de Wijk’. Dit zijn platforms/verzamelplaatsen, maar die hebben wel een heel grote 
offline component! Juist voor die bewoners die in de online wereld niet meekomen of juist de 
persoonlijke sfeer willen opzoeken.  
 
Tenslotte gaan we in twee groepjes uit elkaar en bespreken we met zowel de GGD Appstore als 
OZO verbindzorg als voorbeelden wat er volgens ons nodig is voor implementatie en opschaling. 
Casus: OZO Verbindzorg 
De diverse opmerkingen die zijn gemaakt:  
- Je moet je afvragen: ‘Wat is het, en wat zou ik ermee willen?’; 
- Het ‘wat’ en ‘waarom’ moet je uit elkaar halen; 
- Het principe van de Golden Circle: 1) waarom ga je het gebruiken, 2) hoe gebruik je het, 3) wat heb 
je daarvoor concreet nodig? (Who; Why; What); 
- ‘Ik als ambtenaar moet kunnen aangeven naar mijn hogeren wat je met het product kunt doen. 
Zorgen dat je een gedeeld beeld hebt van wat je ermee kunt doen’. 
- ‘Je moet het samen met de gebruiker doen! Welke kanttekeningen plaatst de gebruiker vooraf, 
voordat het uitontwikkeld is? Wat is de leefwereld? Dan door ontwikkelen en over de hoe-vraag 
nadenken’. 
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- ‘Je moet een flexibele en wendbare manier van iets ontwikkelen hebben. Kan tijdens 
het proces keer op keer aangepast worden tot je een ultieme toepassing hebt’. 
- ‘De gemeenteambtenaar signaleert een behoefte, en kaart het aan bij hogeren en je vertaalt het 
naar een product als een OZO platform en je gaat ermee hogerop’. 
- ‘Eerst testen bij de bewoner! Je hebt namelijk wel mate van urgentie nodig om iets te kunnen 
initiëren’.  
-‘Hoe’ vraag komt later pas! Aan de ene kant heb je urgentie, aan de andere kant: Wat is precies de 
vraag van de gebruiker?   
-Je moet beginnen met: Ik heb gezien dat mensen aanlopen tegen…. En niet ‘Ik heb gezien dat er een 
mooie app store is’! 
- ‘Hou het klein en praktisch, want als je meteen groots en meeslepend wil, komt het niet van de 
grond’. 
- ‘Voorlichtingscampagnes werken vaak niet. Je moet bewoners eerst verleiden om hun gedrag te 
veranderen door je te verdiepen in wat ze zou verleiden om het anders te gaan doen’; 
- Het helpt als je op onderzoek (feiten en cijfers!) aansluit; 
- Werk volgens het PDCA principe in kleine stapjes:  
1) Plan (bedenken van plan, definiëren van KPI’s, normen, targets); 
2) Do (plan uitvoeren, KPI’s analyseren en gebruiken voor actie en procesverbetering); 
3) Check (het plan beoordelen o.b.v. KPI’s en dialoog); 
4) Act (het plan, de normen en targets bijstellen of de uitvoering bijsturen) 
Je moet de volgorde van 1) Why, 2) How, 3) What doorlopen; 
Je moet de bewoner in het hele proces betrekken; 
De stakeholders moeten ook in het hele proces meegenomen worden. 
Het is belangrijk dat je je aannames constant blijf valideren in de why fase. 
-‘Ik ga naar m’n baas en naar m’n wethouder met verhaal dat ik iets in samenleving signaleer en dat 
ik denk dat OZO daar goed op past. Daarna krijg ik toestemming en ga ik stakeholders bevragen’. 
-Je moet eerst draagvlak binnen gemeente hebben voordat je bewoners benadert! 
 
Casus: App Store GGD 
De diverse opmerkingen die werden gemaakt: 
-‘college moet als eerste worden geënthousiasmeerd’; 
- ‘hoe geef je er bekendheid aan als je eenmaal gekozen hebt’; 
-‘huisartsenplatforms benaderen om huisartsen te stimuleren’; 
- ‘door interactie in de app kun je een community bouwen; 
- ‘een van de problemen is dat het veel is, gemeente een rol in wat okay is’; 
- ‘overheid is een neutrale partij, als moderator en niet oordelend’; 
- ‘RIVM betrekken’. 

Plenaire terugkoppeling beide casussen 
GGD appstore: overheid heeft de rol het kaf van het koren te scheiden, omdat inwoners de bomen 
door het bos niet meer zien. Appstore is een voorzet van de GGD. De gebruiker is niet betrokken bij 
welke vraag er ligt. Het zou beter zijn aan te sluiten bij lokale bewonersnetwerken. En bij 
huisartsorganisaties bijv.                                                                                                                       
Platform OZO: je moet beginnen met de vraag waar dient het voor (why, how, what) beginnen bij de 
samenleving. Burgers en relevante stakeholders betrekken (artsen, huisartsen, instellingen). Hoe: je 
hebt uren ter voorbereiding nodig binnen je eigen gemeente: mag ik dit onderwerp onderzoeken en 
zo ja welk probleem lost wat op. 
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Hoe nu verder?                                                                                                                                                 
Seval: de gemeente Amsterdam nodigt de andere steden uit om in hun pilotproject ‘Toekomstvisie 
2025’ gezamenlijk op te trekken. Afgelopen half jaar is Gemeente Amsterdam bezig geweest met het 
ontwikkelen van haarde toekomstvisie tot 2025: “wat verwachten we in 2025dan mbtvan het gedrag 
van de Amsterdammer en hoe kunnen wij hierop nu anticiperen”. Wat zijn trends bijvoorbeeld ten 
aanzien van gezond gedrag, obesitas, beweging en andere eHealth-gerelateerde onderwerpen. Uit 
de Toekomstvisie zijn interventies gedestilleerd waarvan we sommige eventueel als voorbeeld 
kunnen nemen bij een opschalingscoalitie. Bij interesse kan contact opgenomen worden met Seval.                                                                         
Caroline: gemeente Rotterdam: veel voorbeelden hebben invloed op eindgebruiker. Er is behoefte 
aan een duidelijke, onderbouwde casus waar zij collega’s op kunnen inzetten. 

De te nemen stappen                                                                                                                                    
Daniël: vandaag hebben we verkend of we deze opschalingscoalitie een goede samenwerkingsvorm 
vinden. Volgende keer zullen we een overzicht van casussen maken en uitzoeken met welke we 
kunnen beginnen. De keer daarna gaan we van start en willen we helder hebben wat we daarvoor 
nodig hebben. De thema’s zoals die vandaag benoemd zijn zullen verder uitgewerkt worden voor de 
volgende keer. Naast productniveau zal er ook gekeken worden naar procesniveau, waarbij het 
project een middel kan zijn om het proces goed in kaart te brengen.                                                  
Daarbij zijn andere steden van harte welkom om ook aan te sluiten binnen deze coalitie. Hierbij 
wordt gedacht aan Delft, Arnhem, Nijmegen, Roosendaal en Bergen op Zoom (dit zijn steden waar al 
contact mee is geweest). 

Terugkoppeling deelnemers                                                                                                                         
Seval: fijn overzicht te hebben, wat gebeurt er allemaal. Bruikbare bijeenkomst.                             
Marcel: informatief en hoopgevend. Aanzet om echt iets te gaan doen.                                            
Caroline: we moeten geen praatclub worden. Hans: doen!                                                                                           
Breda: deze interactie tussen steden is heel belangrijk!  
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