
Welkom!

We starten om 12.30 uur



Programma

12.30 Inloop en registratie

13.00 Welkom

13.15 Welke uitdagingen staan ons in Twente te wachten? 

13.35 De projecten van Vitaal Twente 

14.20 Pitches + matchgesprekken ronde 1

15.45 Pitches + matchgesprekken ronde 2
▪

16.55 Afsluiting



Samen werken aan 
de vitaalste regio 

van NL



Aanleiding

De gezondheid van onze Twentse burger laat te 

wensen over

Bron: GGD

Ouderen

Chronisch 

zieken
Vitaliteit

Levens               

verwachting  

Vraag 

naar zorg 

Personeel  

in de zorg 



Veel regionale 

projecten

Technologie 

speerpunt van 

de regio

Veel 

ontwikkelingen

Politiek hoog 

op de agenda

Er is veel potentie in de regio op het gebied van zorg 

en technologie

Aanleiding

Maar: versnippering



Twente, de vitaalste regio van 
Nederland !!

Vitaal Twente levert een wezenlijke bijdrage 

aan de vitaliteit door duurzame inzet van door 

technologie ondersteunde preventieve 

interventies.



MAAR….

HOE DAN ?



1. Vormen en doorontwikkelen van het 
samenwerkingsverband

2. Realiseren kennisinfrastructuur tbv. ontwikkeling 
preventieve interventies

3. Monitoring en evaluatie resultaten preventieve 
interventies

4. Institutionele, financiële en maatschappelijke 
borging  resultaten

Activiteiten



How

Vitaal Twente has 4 main activities

Matchmaking: 

elkaar leren kennen 

en komen van idee 

tot concrete actie

Ontwikkelen en inzetten 

van tools voor het 

monitoren en evalueren 

van toegevoegde 

waarde van een 

innovatie

Bouwen van business 

cases voor social return 

on investment

Educatie voor 

professionals en burgers 

voor het maken van een 

keuze voor en het gebruik 

van technologie



Uitdagingen 
Twente



Sheets GGD



Projecten Vitaal 
Twente



Projecten

www. vitaaltwente.nl 

https://www.vitaaltwente.nl/


Leefstijlmonitoring

▪ Invoegen sheets Carint



Matchen



• 7 pitches van 4.5 minuten

• Gedurende 20 minuten matchgesprekken 
aan 7 tafels 

• 7 conclusies nav. 7 tafels Netwerken in 
pauzes

Daarna:

• Verslag + deelnemerslijst

• Vitaal Twente & pitcher houden contact 

Route vandaag 

2x



• Een concrete stap

• Op weg naar een specifiek doel

• Gericht op en in samenwerking met een doelgroep

• Met een veronderstelde strategie

• Met een beoogd vitaliteitseffect

• Met concrete partners

• Die afspreken wanneer ze beginnen

• Wat ze dan gaan doen

• Wat ze komen halen en brengen

• Onder wiens regie deze stap plaatsvindt

Een match is…



• Worden goedgekeurd op basis van criteria

• Krijgen meer publiciteit

• Hebben toegang tot een netwerk

• Krijgen een contactpersoon in het bestuur

• Hebben een eigen financiering

• Ontvangen support: kennisdeling, monitoring, 
evaluatie, borging. 

Match?! Projecten van Vitaal Twente 



Pitches ronde 1



Pitches ronde 2



Bedankt voor uw komst!

Kijk ook eens op onze vernieuwde website: 

www.vitaaltwente.nl!

Komt u 12 juli ook naar onze lunchbijeenkomst waar we u 

meer vertellen over het instrument Social Return on 

Investment?

http://www.vitaaltwente.nl/

