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Stip op de horizon 

• Dé digitale wegwijzer op het gebied van wonen, zorg en welzijn

• Mantelzorger ontzorgen en professionals ondersteunen

• Envelop platform voor bestaande, goedlopende initiatieven 

• Podiumplaats voor producten en diensten die het verschil maken

• Getoetst aan Medmij afsprakenstelsel, GDPR, AVG en NORA



Wat worden de mogelijkheden met Zo-Dichtbij? 

• One stop shop (wonen, zorg en welzijn) vinden van producten en diensten in lokale omgeving

• ‘Kluisje’ met persoonlijke informatie waaronder gezinsmemorandum

• Vinden van lokale activiteiten op ‘pantoffel’afstand (van online zo snel mogelijk offline)  

• Chatbot gebaseerd op AI technologie voor het meest passende antwoord op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn in de directe omgeving 

• Koppeling van bestaande functionaliteiten, waaronder dagboek, agenda, taakverdeling, maar ook 
informatie die je als (in)formele zorgverlener helpt binnen de praktijk van alledag



Wie maken Zo-Dichtbij mogelijk? 

Testkandidaten afkomstig van Aafje, Lelie Zorggroep, Pieter van Foreest, Argos Zorggroep
Nieuwe proeftuinpartners: Mensken, Duxxie, Kennr, Anne4Care en Avanade
Proeftuinklanten: CVV Leiden, Gemeente Alkmaar, Gemeente Rotterdam 
Publiek/private samenwerking met partners in de proeftuin op basis van MVO
Onder aansturing van sociaal ondernemer met ondersteuning van Stichting Zo-Dichtbij
Doelgroep (ouderen/mantelzorgers) al direct betrokken 



Proeftuin constructie



Ga eerst maar eens…..

Onderzoek doen
• 4 jaar promotie onderzoek aan de TU Delft !

Partners zoeken
• Proeftuin: publiek/privaat, academie, eindgebruikers !

Eindgebruikers betrekken
• Ouderen, mantelzorgers, verpleegkundigen/verzorgenden !

Startkapitaal regelen
• MVO bijdragen en fondsen !

Klant zoeken
• Alkmaar, Leiden en Rotterdam (speerpunt eHealth agenda) !

Werken aan implementatie en opschaling "



Aanwezige voorwaarden voor opschaling

• Distributiepartners betrekken ontsluiten databestanden

(Sociale kaart, Kennr, Duxxie, Thuisarts, Regelhulp, Thuiscomfort, etc.)

• Link met overheid, academie, eindgebruikersgroepen, bedrijfsleven

• Link met het zorgdomein (services rond wonen, zorg en welzijn)

• Initiële funding (MVO, fondsen, subsidietrajecten)

do or die
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Our research on the Platform Economy

Platform Database: 456 Platforms
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Context: Dutch Transformation Forum

• Objective: Building a futureproof 
economy and society

• Participants: 80 Leaders (board 
members) of today’s leading Dutch 
companies, academia and politicians 
gather around the question of the position 
of the Netherlands and the changing 
world. 

• 2018 Subject: The Platform Economy



Zo-Dichtbij is a true platform

2. With built-in mechanisms so that users find each 
other, interact, transact and/or collaborate much 
better on the platform than outside of it (less 
‘friction’)

1. An open infrastructure for distinct but mutually 
dependent groups of users

3. Where the presence of a user of one group 
‘pulls in’ new users of the other group: a self-
reinforcing growth cycle (‘network effect’)

“Multi-sided Platform” Zo-Dichtbij

ü

ü

ü
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Healthcare is now the number 3 sector in the global

platform economy (by number of platforms)
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Since 2006 the number of healthcare platforms worldwide 
is steadily increasing
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By far most healthcare platforms are from US and Europe 
where about half focus on B2C (like Zo-Dichtbij)

© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

ASPAC
10%

Europe
33%

N. America
57%

Healthcare Platforms - Distribution By Region

B2C
48%

B2B
33%

P2P
17%

P2B
2%

Healthcare Platforms - Distribution By Interaction



However, some of the largest healthcare platforms arise
in Asia
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Platform Country Description Interaction Valuation

WeDoctor
(Guahao)

China Online healthcare service provider through its mobile apps and Guahao online portal. P2P € 5.500.000.000

PowerShare 
Network

US Secure, real-time exchange and management of images, reports, and quality data, across facilities, 
regions and States, with a highly scalable platform

B2B € 3.964.940.928

Ding Xiang 
Yuan

China Healthcare information sharing website with more than four million registered users. P2P € 1.000.000.000

Practo India Online Indian marketplace for individual medical specialist. It's like comparing a new TV online. B2C € 650.000.000

Accolade US The Accolade technology platform brings together a wide range of personal health data to give Health 
Assistants a 360-degree view of each member.

B2C € 522.000.000

care.com US Service for finding high-quality carers for every facet of care: childcare, special needs care, elderly care, 
pet care, housekeeping and more.

P2P € 480.000.000

Evidation 
Health

US Helps healthcare companies quantify outcomes in the digital era, using real life data from connected 
patients.

B2B € 375.000.000

ShareCare US ShareCare is a platform which connects caregivers and volunteers to a living and / or nursing group. B2C € 82.000.000



Some (cautious) predictions on the future of care 
platforms in the Netherlands
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4. Neither is it likely that any healthtech company such as Philips, Siemens, GE will be able to do this by themselves 

1. Large adoption of healthcare technology platforms to exchange fine-grained health data will still take a while

2. But care matchmaker platforms will likely enjoy strong growth soon as potential is so big and market is ready

3. It is unlikely that such platforms are going to be developed successfully by existing healthcare providers

5. New challenger parties with a radical consumer-centered view instead of a provider mindset have the best 
opportunity
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Blockchain Proeftuin:

Personen met 
verward gedrag



Media
Samenwerking in de keten?

20



De hulpverleners van een verward 
persoon..
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Blockchain en crisisopvang



Voorbeeld app

Screenshot maken pikto 23

Blockchain verzorgt hierbij de achterkant 
waar zorgbehoevenden eigenlijk niets van 
zien. Zij plukken alleen de voordelen van 
snelle verwerking en maken gebruik van 
een simpele app om een slaapplaats mee 
te vinden of een hulpvraag in te stellen
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Lancering online-platform 
24-05-2018

• Centrum voor Vitaliteit 
• Zo-Dichtbij



Centrum voor Vitaliteit
Sinds 29 februari 2016 is het projectleiderschap in handen van Hogeschool 
Leiden, Voorschoten en Leiderdorp:

“Wij zetten ons in om de energie, veerkracht en 
motivatie van mensen van 0 tot 100 te vergroten. 

Door producten en diensten om gezond en fit te 
worden voor iedereen bereikbaar te maken. 

Bedrijven verleiden we deze producten en diensten aan 
te bieden. 

Zo wordt een regionale gezondheidseconomie op gang 
gebracht”.



Hoe gaan we dit realiseren?

Infrastructuur opzetten:

ü Fysiek en Online Centrum

ü Database en Meetfaciliteit

ü Proeftuin (Pilots en Projecten)



Samenwerking tussen Centrum voor Vitaliteit
en Stichting Zo-Dichtbij

üJan Willem Faessen
üJohn Verhoef

ü Wally Keijzer – Zo-Dichtbij
ü Marco Nijdam
ü Edwin van den Houdt 

Online Centrum: 



Video als uitgangspunt voor ontwerp website:

ü Wat biedt het Platform van Zo-Dichtbij aan
functionaliteiten nu en in de toekomst?

ü Hoe kan het CvV fungeren als distributiepartner 
voor de regio Leiden en daarbuiten?

Online Centrum: 



Aandachtspunten:

ü Invoer van data: wie, controle, updaten, …

ü Waardering product/dienst: sterrensysteem, tekst-video, reviews, …

ü Veiligheid: AVG, hackers, back-up, …

ü Zoekfunctionaliteit: zoektermen, tagging, locatie-postcode, …

Resultaat: 

https://platform.zo-dichtbij.nl/partner/centrum-voor-vitaliteit/

Online Centrum: 

https://platform.zo-dichtbij.nl/partner/centrum-voor-vitaliteit/


Samen maken we de Leidse 
regio vitaler!



DE ALKMAARSE 
VISIE OP DE 
TOEKOMST
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Bekende uitdagingen 

• Ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen. Maatwerkoplossingen bieden aan burgers. 
Kennis over voortschrijdende technologische ontwikkelingen en innovaties. Een 
verbindende factor zijn in het speelveld van overheid, zorgverzekeraars, zorgorganisaties 
en cliënten. Regie houden in een digitale omgeving die met de dag verandert.  

• Uitdagingen die bekend zijn en waar Alkmaar voor gekozen heeft om daar pro-actief in te 
staan. Dat betekent niet het wiel zelf uitvinden maar partner zijn en/of worden. In 
bijvoorbeeld AAL projecten, in de proeftuin Zo-Dichtbij, Age-friendly Cities, en niet te 
vergeten het Slimste Huis Alkmaar.



Resultaten en ambities 

• Wat willen wij als resultaten bereiken. Bewustwording. Zelfstandig wonende burgers zijn 
ook zelfstandig denkende mensen die in hun kracht moeten staan en dus (digitale) 
gereedschappen moeten hebben om dat te kunnen doen. Consulenten kennis en ruimte 
geven om nieuwe wegen en vormen te onderzoeken en daadwerkelijk actief in te zetten. 
Grensoverschrijdend zijn in alles. Alkmaar wil niet (alleen) in de rol van inkoper en betaler 
of uitvoerder staan maar partner zijn. 

• Aan het rijtje zelfstandig, thuiswonend, mobiel, veilig, participerend enzovoort met 
hoofdletters weer menswaardigheid toevoegen. 

• Wij zijn nu bezig met een digitale catalogus van onze hulpmiddelen en testen dit in de 
proeftuin met onze consulenten. 



Waarom Zo-Dichtbij?

Wat vinden wij mooi en belangrijk aan Zo-Dichtbij.

• Natuurlijk de het karakter van sociaal ondernemerschap, de verschillende partners.

• Maar bovenal dat we niets nieuws maken maar ontsluiten. Gereedschappen bij elkaar 
brengen die ons in staat stellen om onze ambities waar te maken. Juist omdat het gericht 
is, niet op ons of onze partners maar op onze gebruikers.

• Het gaat niet om ons, het moet Zo-Dichtbij zijn voor (kwetsbare) burgers.



Onze visie

• Wat is nu de visie van Alkmaar. Tja, die verandert regelmatig. Misschien zijn al die visies 
en ambities wel samen te vatten in een toekomstbeeld waar wij onszelf min of meer 
overbodig hebben gemaakt. Waarin wij niet regelen en besluiten maar faciliteren en 
verbinden. Mooie woorden maar wat betekent dat. Voor Alkmaar betekent dat dus heel 
dichtbij de klant, heel dichtbij waar het gebeurt, heel dichtbij de toekomst en die is nu. 
Heel dichtbij onszelf en dus bij AAL en dus bij Zo-Dichtbij.

• Uiteindelijk gaat het over uw en mijn eigen toekomst. En die is dichterbij dan we ons vaak 
realiseren.



Hoe Dichtbij is de oplossing? 


