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Opbouw presentatie



• bewonersorganisaties  (4 buurtverenigingen)
• eerstelijns zorg: elz’ Achtse Barrier (2 gezondheidscentra)
• sociaal domein: WIJeindhoven (sociaal wijkteam)

• met steun van steeds meer stakeholders

Wijkexperiment: Achtse Barrier vitale wijk
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o FF buurten
o Bloementuin
o Automaatje
o WieWitWaWijkkwis
o Wandelgroepen
o Klusteam
o Scootmobielclub
o Lunchtogether
o Buurtpreventie
o Aireasproject
o Verkeer, geluidshinder, milieu
o Steunpunt
o Brierke
o Wijkkalender

Werkplan 2021
>100 activiteiten in 5 domeinen
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o jeugdzorg op de juiste plek
o voorlichtingsbijeenkomsten
o groepszorg
o digitale vitaliteitsmarkt
o digitale vraagbaak
o fitknip experiment
o fitcoin platform Eindhoven Vitaal
o digitale nieuwsbrief huisartsen
o AB app vernieuwen
o PGO project 
o project digitalisering HA praktijk
o beeldbellen voor kwetsbare ouderen

Werkplan 2021
30 activiteiten gezondheid en welzijn

VitaliteitsMarkt Fitknip VraagBaak

Digitaal buurtplatform
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• Uitbreiding vitaliteitsmarkt
• Marketingcampagne
• Beeldbellen voor kwetsbare ouderen

SET Covid subsidie 2020

Presenter
Presentation Notes
Zorgprogramma’s



Versnelling in Covid periode



Ondersteuning door Beter met Elkaar

© 2021 Miles Ahead, Headease en Stichting Beter met Elkaar, onder Creative Commons  licentie

https://www.milesahead.eu/
https://www.headease.nl/
https://www.betermetelkaar.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.betermetelkaar.org/


Beter met Elkaar en bouwsteen Data- en ICT infrastructuur.

© 2021 Miles Ahead, Headease en Stichting Beter met Elkaar, onder Creative Commons  licentie

focus e-Health: Beter met Elkaar
1. Apps van derden starten (HTI)
2. Data delen by design (HDI)
3. Waarde transacties uitvoeren 

(HVI)
4. Sociaal netwerk inzetten
5. Privacy/Security by design
6. …
7. ...

ProfessioneelPersoonlijk

Sociaal

Kopgroepen
ICT Leveranciers

(Inter)nationale
open standaarden

Fieldlabs ‘Gezamenlijk
voor gezonde regio’s’

https://www.milesahead.eu/
https://www.headease.nl/
https://www.betermetelkaar.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Gezondheidsplein Achtse Barrier 
Eindhoven
● Wikiwijk ICT leverancier
● Minddistrict Modules
● Therapieland Modules
● Overig aanbod fysiek/digitaal

Lekkerinjevel.Amsterdam
● Wikiwijk ICT leverancier
● Therapieland Modules
● GGD Appstore integratie 

(content)
● Plan om IPH vragenlijst toe te 

voegen en aanbod/vraag te 
matchen

Fitknip
● Roger That ICT leverancier
● Therapieland Modules
● Minddistrict modules
● Trimbos Modules
● IKNL Modules
● …

Oostvoorelkaar Utrecht
● Gebiedonline ICT leverancier
● Wikiwijk Vraagbaak module
● ...

Wikiwijk Vraagbaak module

Minddistrict zelfhulp 
modules

Therapieland zelfhulp modules

4 proeftuinplatforms, 8 leveranciers, 12 koppelingen, 1 open standaard, 0 support calls



• Structuurindicatoren: Minimal Viable Prototype (MVP) 
• Procesindicatoren uit werkplan 2020
• Uitkomstindicatoren: maatschappelijke businesscase (SROI), vitaliteit 

(IPH), en kwalitatief (casestudies) 

Meten is weten
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MVP vbeschrijft welke onderdelen minimaal nodig zijn voor een succesvolle SamenBeter proeftuinSaMaBuCa beschrijft de stappen voor een maatcshappelijke businesscase van een proeftuinDe SROI is een meetmethode om de kosten en baten van een beweging in beeld te krijgen



2. De 1e cijfers voor de wijk: positief resultaat op verschillende terreinen

Social Return On Investment (SROI) voor gezonde en vitale wijken

De opbrengst van de samenwerking is positief en biedt inzicht!

Iedere geïnvesteerde 

euro geeft na 4 jaar 

€ 1,62 waarde

We zien: digitale zorg & zelfzorg zorgen 

voor lagere zorgkosten. De gemeente

creëert vooral waarde voor inwoners
Buurtactiviteiten dragen bij 
aan positieve gezondheid!
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Topsectorenbeleid: Gezondheid & Zorg (LSH)
Wat zijn  de missies?

In 2040 leven alle Nederlanders 
tenminste 5 jaar langer in goede 
gezondheid en zijn de 
gezondheidsverschillen tussen de 
laagste en hoogste sociaaleconomische 
groepen met 30% afgenomen.
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Sociale en Technische innovatie
Komt samen in een GROZzerdam

Professional/formal support
Therapy

Samen regie

Eigen regie Individual
citizen
Talent

Personal living 
context

Family/informal 
support

Technology

0th 1st 2nd 3rd

GROZzerdam

July FebrJulyNov oct
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Behoeften
Inwoner

Organisaties

Professionals

Inwoners

Systeem
Randvoor-
waarden

Gezondheid, gedrag en zorg

Van ZORG naar GROZ is echt kantelen!



• Commitment positieve gezondheid en VWS missies
• Stakeholders reeds in bestaande samenwerkingsverband: MKB, zorginstelling, 

kennisinstelling, overheid, bewoners(initiatief) en zorgverzekeraar
• Ambitie om impact te realiseren voor minimaal 100.000 inwoners
• Deelbelangen samenwerkingspartners zijn ondergeschikt aan het 

gezamenlijke doel
• Systeemactor is bereid om trekker te zijn 
• Er is bereidheid om samen te leren door deelname aan de communities of 

practice, met ook enkele landelijke organisaties

Uitgangspunten GROZzerdam





De bouwstenen 
van GROZ

Bekostiging

Samenwerken

Learning Community
Monitoring

ICT en Data infrastructuur
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GROZzerdam “Vitaal in Brainport”



Aanpak opschaling

combinatie van: 
- meer wijken en dorpen, bottom up
- veel belovende initiatieven naar hele regio 
- oa digitaal aanbod mentale fitheid 
- oa regionale platformstrategie



Partners coalitie GROZzerdam Vitaal in Brainport



Bouwstenen GROZzerdam

Bouwstenen Invulling
Data en ICT RZCC  (met Beter met Elkaar)
Lerend Vermogen Fontys (met Summa en Tu/e)
Bekostigen Gemeente Eindhoven (gewenst met zorgverzekeraars)
Anders Samenwerken WIJ Eindhoven (met DOH/SGE)
Monitoring GGD (met Beter met Elkaar)



Regiovisie gezondheidsbevordering en preventie
Initiatiefnemers

Vier regionale coalities

Slimmer 
Leven Grozzerdam

Gemeente 
Eindhoven

Bestuur Partnerraad Gemeenteraad

GGD

Alg. Bestuur



• Aanleiding
• Gezondheidszorg te duur, te weinig zorgverleners, gezondheid neemt niet toe

• Uitgangspunten
• Positieve gezondheid, van ZZ naar GG, JZOJP, blue zones

• Visie
• Leefstijl (eigen regie + steunende communities in wijk, bedrijf en op school)
• Leefomgeving (maatregelen fysieke en sociale leefomgeving)

• Missie
• 2030 bewoners 3 jaar langer gezond, gezondheidsverschillen 20% minder

• Veranderaanpak
• Leren van goede voorbeelden, bottom up en top down, positief, gebiedsgericht, 

inzet technologie, infrastructuur met bouwstenen 

Gezondheidsbevordering en preventie
Regiovisie/missie en veranderaanpak







Discussie
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