
Bestaande relaties

Toekomstige relaties (korte termijn)
Toekomstige relaties (ideale situatie)

Legenda

logo 
bedrijf 
opdrachtgever 

 Het buurthuis is een plek 
waar veel van de doelgroep 
regelmatig komt 

Het offline combineren met online is een 
van de krachtigste manieren om een 

succesvol platform op te zetten

Gebruikers van de eCommunity 
kunnen worden doorgestuurd 

naar de zorgpartners van 
SamenBeter Westerpark

De personal devices vormen 
het portaal voor de bewoner 
tot het platform

Integratie 
tussen de 

verschillende 
kanalen

DOELGROEP

ONLIFE VERBINDINGEN

POSITIEVE GEZONDHEID LEVERANCIERS
      (FORMEEL & INFORMEEL)

FINANCIERS
      (ZIE BUSINESSMODEL)

E-COMMUNITY SAMENBETER

ARKIN GROEP

BLUEPRINT SAMENBETER WESTERPARK

BEWONERSGROEPEN

WegwijsSalon

ZORGPARTNERS

Bewonersgroepen, zoals de 
Naastbetrokkenen,verwijzen andere 

bewoners door naar de eCommunity en 
maken daarnaast gebruik van het platform 

zelf en als communicatietool

Bewoners of cliënten van Arkin 
kunnen vanuit de eCommunity 

worden doorverwezen naar één 
van de Arkin merken of e-Modules

e-Health modules worden gebruikt 
voor zelfhulp en dragen bij aan de 
wachtlijst overbrugging van Arkin

Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende 

aanbieders

Verbinders zorgen voor snelle 
en correcte doorverwijzingen 

van de gebruikers naar de 
zorgpartners in de wijk

Het platform verbindt bewoners met elkaar, 
(formele) zorgverleners, of (communicatie)tools 
om zo hun positieve gezondheid te verbeteren

Het platform is onderverdeeld in acht thema's die 
belangrijk zijn in de Westerparkbuurt

(Formele) 
zorgverleners in 
de wijk helpen  
doorgestuurde 
bewoners of 
cliënten

De eCommunity dient als een 
verlengstuk van de wijk

CLIËNTEN

Cliënten van Arkin worden direct 
doorverwezen naar de eCommunity 

door hun behandelaar 

BUURTZUILENPERSONAL DEVICES VERBINDER

WegwijsSalon

Bewoners kunnen direct in aanraking 
komen met de eCommunity, of door 
andere partijen worden verbonden

BEWONERS

Om de bewoner goed te bereiken is 
het van belang een goede online 
communicatie strategie op te zetten. 

PRAKTIJKONDERSTEUNER
HUISARTS

REGISSEUR

Resource Groepen

Verbinders, zoals de 
WegwijsSalon verbinden 
bewoners met de eCommunity

POH's verwijzen bewoners 
(preventief) door naar de 
eCommunity 

Resourcegroepen gebruiken 
het platform als communicatie- 
tool met zijn resources en 
verwijzen andere bewoners 
door 

SamenBeter Landelijk

De drie gezondheids- 
omgevingen zijn 

geïntegreerd in de 
eCommunity

Gebruikers werken aan 
hun positieve gezondheid 

via het platform en 
kunnen deze ook nagaan 

op het spinnenweb

De eCommunity zal met 
name geschikt en 
waardevol zijn voor deze 
Arkin merken 

Verbindingen
Geldstromen (zie Businessmodel)

CLIËNTGROEPEN

Clientgroepen van Arkin worden 
doorverwezen naar de eCommunity 
en maken er daarnaast gebruik van 

als communicatietool

De 
eCommunity 
zorgt voor 

meer

verbinding
tussen 

bewoners 
(en cliënten)

Gemeente

ZORGPARTNERS IN DE WIJK

Zorgverzekeraars

Overheid

Gebruikers kunnen via de 
eCommunity ook direct in 
contact komen met 
zorgpartners in de wijk

Michael Milo


Michael Milo
Is niet interessanter om het andersom te bekijken. Niet “bewoner bereiken” maar “bewoner kan snel/veilig antwoorden vinden op vragen, zelf oplossingen creeren”�

Michael Milo
vooral zoeken wat mensen aanspreekt om zich actief op community te begeven, mee te bouwen aan vitale/gelukkige wijk. Nu staat veel in het teken doorverwijzing.

Michael Milo
in het kader van wijk staat centraal en positieve gezondheid: niet spreken over clientgroepen arkin, maar over vragen op het gebied van ……�

Michael Milo
en: is er om bewoners, ervaringsdeskundigen, ondernemers, professionals de mogelijkheid te geven om samen van de wijk de vitaalste/gelukkigste wijk van NL te maken.

Michael Milo
interessante uitdaging: wat zijn beelden bij de redactie van de eCommunity? Wie bemensen de helpdesk/gaan vraag en aanbod verbinden? Layout, mensen toelaten, nieuwsitems. Is dat de wegwijssalon?

Michael Milo
of juist: niet doorverwijzen?

Michael Milo
wat is een positieve gezondheids leverancier? wat is het verschil met huidige leveranciers (maar dan andere naam en achter een van de velden positieve gezondheid)?

Michael Milo
welke zijn dat? hoe geintegreerd?

Michael Milo
is de tool geintegreerd (volwassenen en kind)?

Michael Milo
zie eerdere opmerking: doel positieve gezondheid is niet stroomlijnen verwijzingen en overbruggen wachtlijst. Doel is juist om oplossingen (vaak buiten het professionele domein) mogelijk te maken.

Michael Milo
gaat belangrijk worden om vanuit strategisch traject met partners verdere invulling te geven, eigenaarschap project vorm te geven, keuzes doelgroepen, bemensen helpdesk, aanvullen met preventie/welzijn

Michael Milo
ik denk dat geldstromen complexer lopen. Belangrijk om onderdeel te maken van strategisch traject met alliantie, gemeente enz.

Idealiter wordt een (steeds groter) deel van het beschikbare zorgbudget in de wijk besteed aan preventie, mogelijkheden voor bewoners om mee te doen op dit vlak. eCommunity is onderdeel van deze begroting, net zoals een zich vormend netwerkteam van professionals en niet-professionals.�

Michael Milo
Wat in dit stuk staat gaat over de eCommunity SamenBetrer Westerpark. Een community van de wijk, waarin zowel bewoners, professionals als allerhande anderen samenwerken. Het stuk zelf is ook samengesteld uit werk van heel veel mensen/papers enz. Ik zou dus in headers niet PeopleHouse en Arkin centraal stellen, maar de eCommunity. Waaraan velen werken.


