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SUPPORT

Vanuit de overheid wordt 
een subsidie verleend aan 

SamenBeter Landelijk 

De ondersteunende partijen 
van de eCommunity 

Westperpark worden 
gedeeltelijk gefinancieerd 

door SamenBeter Landelijk

De gemeente Amsterdam wordt 
door de eCommunity Westerpark 
ontzorgt en zorgt daarnaast ook 

voor een verbeterde participatie in 
de Westerparkwijken

Door het verbeteren van de 
positieve gezondheid van 

bewoners in de wijk, zorgt de 
eCommunity voor de preventie van 

(geestelijke) ziekte

In de ideale situatie 
financiert de gemeente 
Amsterdam mee aan de 
eCommunity vanuit 
subsidies of fondsen

Arkin ondersteunt de 
eCommunity momenteel 

met geld, tijd en mankracht

Gebruikers en/ of de 
informatie die zij delen 
komen via de eCommunity 
terecht bij Arkin

Daarnaast kunnen 
gebruikers naar Arkin ICT 
worden doorverwezen 
voor o.a. e-health modules

In een ideale situatie 
financieren zorgverzekeraars 
mee aan het platform

Deze partijen zetten de eCommunity 
op en houden het platform 

vervolgens draaiende

Korte termijn doelen

Lange termijn doelen

De ondersteunende partijen 
ontvangen ook financiering 

vanuit het wijkplatform 
Westerpark

Eerste verdieping programmeert , 
Reframing Studio verzorgt het design, 

Peoplehouse leidt het project, en 
Whitebox kan bijdragen aan de PGO 

privacy

Gebruikers komen via de 
eCommunity terecht bij 

verbindende partijen, zowel 
online, offline, of onlife

De verbinders betalen aan 
het platform voor de 
gebruikers die zo bij hun 
terecht komen

Via de eCommunity worden 
gebruikers doorverwezen 
naar de leveranciers van 

e-Health modules

De e-health leveranciers dragen 
af aan de eCommunity voor de 
gebruikers die naar hun worden 
doorverwezen

De verbindende partijen verbinden 
gebruikers met hun (formele) 
zorgpartners, of vrijwilligers

De zorgpartners van de verbinders 
zijn (formele) zorgleveranciers, of 
vrijwilligers(groepen) in de wijk

Gebruikers worden 
verbonden aan de 

zorgpartners van de 
verbinders

De zorgpartners dragen af 
aan de verbinders voor de 
doorverwezen bewoners

VERDIENMODEL

De positieve gezondheidleveranciers 
profiteren van een grotere poule bewoners 

en cliënten die via het platform 
binnenkomen

Deze partijen kunnen op verschillende 
manieren geld afdragen aan het platform 
voor de extra klantenstroom die ze via de 

eCommunity ontvangen

Mogelijke opties zijn: 
- Éénmalige inschrijfkosten

- Afdracht per gebruiker (comissiebasis)
- Vast bedrag per termijn (abonnement)
- Een combinatie (hybride verdienmodel)

Informatie & gebruikersstroom

WegwijsSalon

E-HEALTH MODULES

De e-Health leveranciers bieden 
gebruikers digitale zelfhulp 

modules aan

De eCommunity dient daarnaast als 
informatievoorziening, support structuur en 

steunsysteem voor cliënten en buurtbewoners

Bewoners en cliënten worden aan de hand van 
een integrale en gepaste gezondheidszorg 
simpel en correct verbonden met (formele) 

zorgverleners of elkaar, om aan hun positieve 
gezondheid te werken

Indicatoren voor het platform zijn:
- Daling van de onderdiagnostiek 

van CMD en EPA
- Toename van Case Finding en 

vroegsignalering van GGz 
problematiek in de wijk

- Afname van de wachttijd voor 
GGz behandelingen

- Toename van de maatschappelijke 
participatie en persoonlijke 
doelrealisatie van buurtbewoners 
en cliënten

De eCommunity verzorgt wachttijd 
overbrugging en afname voor de 

GGz instellingen en zorgt ook voor 
correcte doorverwijzingen naar de 

merken

Idealiter is er vanuit de 
overheid, de gemeente en de 

zorgverzekeraars, een 
structurele bijdrage aan 

zorgverleners om de nieuwe 
manier van preventieve zorg 
en positieve gezondheid te 

ondersteunen

De zorgpartners in de wijk 
dragen af aan de 

eCommunity voor de 
gebruikers die naar hun 
worden doorverwezen

Via de eCommunity worden 
gebruikers doorverwezen naar 
de zorgpartners in de wijk

Michael Milo
ik denk dat in de ideale situatie iedereen die betrokken is bij gezondheid/vitaliteit/welzijn meefinanciert. dat is geen extra financiering, doel is juist door deze oplossing te financieren vanuit het huidige budget (€5500 per burger per jaar?) te bewijzen dat er meer mensen beter geholpen kunnen worden (zelf, preventief, met allerhande innovatieve nieuwe diensten).�

Michael Milo
de eCommunity is onderdeel van de vitaliteit van de wijk. dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Michael Milo
de subsidie is niet bedoeld voor de financiering van de eCommunity

Michael Milo
hier staan appels en peren door elkaar. Reframing staat (met nog andere partijen die hier niet benoemd worden, waarom deze keuze?) op begroting, peoplehouse niet. daarnaast zou ik procesondersteuning en ict leverancier hier uit elkaar halen. het klopt uiteraard dat enkele ict leveranciers vanuit de subsidie ondersteund worden om landelijke standaarden te ontwikkelen (SSO, SNF, Privacy by Design). Zodat er meer mogelijk is op de eCommunity (wat hierdoor mogelijk gemaakt wordt zou ik dus nog sterker aanzetten in eerste PDF).

Michael Milo
ik zou SamenBeter als begeleider opvoeren (dat zijn allerhande partijen, verschillende zijn hier niet genoemd, ik zou ook gelijk rekening houden met alliantie en andere partners, ook de wijk zelf). Design valt strikt genomen niet onder subsidie, helpen vormgeven aan best practise wel.

Michael Milo
goed om gelijk met doelen te starten (en nul meting). wordt interessant als ook andere partijen mee gaan doen. is dat op zelfde doelen?

Michael Milo
ik mis de nieuwe partners (wie houdt zich in de wijk allemaal bezig met vitaliteit enz?)
alsook ondernemers�

Michael Milo
zou ik dus omdraaien: gaat niet om doorverwijzen (dat zou namelijk gewoon naar voren plaatsen huidig systeem kunnen zijn) maar om met allerhande recourses eerder en veiliger vragen beantwoorden, mensen helpen zelf regie te nemen.

Michael Milo
aan? komt er een wijkcoorperatie?


