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Doelen van het Platform

Verbeteren kwaliteit van zorg/leven
De eCommunity verbindt bewoners 

met (formele) zorgverleners, 
vrijwilligers, of andere buurt-

bewoners, verdeeld onder de 8 
verschillende thema’s die belangrijk 

zijn in de Westerparkbuurt, om zo de 
(positieve) gezondheid van de 
buurtbewoners te bevorderen

Vroegsignalering
Via een simpele doorloop komen 
gebruikers zo makkelijk en zo 
snel mogelijk op de juiste plek

De verzamelde data leidt zo tot 
vroegsignalering van ggz 
problematiek bij bewoners

Integrale en Gepaste Gezondheidszorg
De eCommunity koppelt zo de 

verschillende gezondheidsomgevingen 
tot één integraal digitaal 

gezondheidssysteem, waarin de 
doorverwijzing aan het einde van het 
proces plaatsvindt en onafhankelijk is 

van het onderscheid tussen de 
verschillende zorgverleners

De Vraagbaak (in aanbouw)

Eigen Regie
Deze integrale en gepaste 
gezondheidszorg zorgt daarnaast 
voor meer eigen regie in de 
zorgverlening van bewoners en 
cliënten in de wijk
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Michael Milo
oplossing moet niet zorgeverlener zijn: opplossing moet zijn geholpen met vraag. dat kan uiteraard soms door enkel een zorgverlener, maar we willen nu juist dat dit door de mensen zelf, door de community, door tools soms met en soms zonder zorgverlener plaatsvindt toch?

Michael Milo
vroegsignalering is heel belangrijk doel. zou ik ook gelijk koppelen aan offline iniatieven (vitaliteitsmarkt, teams en initiatieven op de grond …).�

Michael Milo
hoe werkt “zo”?
koppeling aan SSO, SNF, Privacy by Design, PGO, landingsplaats voor gekoppelde andere ict innovaties is essentieel. onder “zo” moet dus een slim plan liggen.�



Indicatoren voor het Platform

Een integrale en gepaste gezondheidszorg 
d.m.v. de eCommunity, waarin bewoners 
en cliënten simpel en correct worden 
doorverwezen naar (formele) 
zorgverleners, zorgt voor een: 
• Daling van de onderdiagnostiek en 

onderbehandeling van CMD en EPA, 
• Toename van case finding en 

vroegsignalering van ggz 
problematiek in de wijk

• Afname van de wachttijden voor ggz 
behandelingen

De eCommunity dient als 
informatievoorziening, support-
structuur en steunsysteem voor 
cliënten en bewoners in de buurt

Daarnaast helpt het platform 
individuen aan elkaar te verbinden, om 
(gezamenlijk) aan hun positieve 
gezondheid te werken

Door een bevorderde positieve 
gezondheid neemt de maatschappelijke 
participatie en persoonlijke 
doelrealisatie van buurtbewoners en 
cliënten toe

Deze indicatoren zijn aannames en 
(moeten) worden getest tijdens de 
pilotfase
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Michael Milo
nogmaals: het gaat niet om doorverwijzen denk ik, maar om beantwoorden vragen, vergroten van eigen regie, vergoten preventieve oplossingen, community based oplossingen, landingsplaats voor innovaties positieve gezondheid.

Michael Milo
nulmeting?
denk bijvoorbeeld aan voorgestelde metingen heatmaps van os of Louis Bolk instituut meting�



Zichtbaarheid eCommunity

Lange termijn zichtbaarheid:

• Bewoners sluiten melden zich uit 
zichzelf aan bij het platform

• Meer zorgpartners die zich bij de 
eCommunity aansluiten

1. Wanneer de korte termijn doelen zijn 
behaald, heeft het platform de eerste 
gebruikers

2. Dit initiële traffic kan worden gebruikt 
om aan te tonen aan nieuwe partijen 
dat het concept staat en werkt

3. Vervolgens zal er zowel online als 
offline marketing in de wijk worden 
ingezet om de bewoners bewust te 
maken van de aanwezigheid van de 
eCommunity

Korte termijn zichtbaarheid:

• Traffic genereren op de eCommunity
• Bewoners en cliënten die via de 

eCommunity worden doorverwezen 
naar de zorgpartners

1. Cliënten en cliëntgroepen van Arkin 
worden voor hun wachtrij-
overbrugging doorverwezen naar de 
eCommunity (pilot)

2. De buurtzuilen van KOPPL worden 
gebruikt om toegang tot de 
eCommunity te verschaffen aan 
bewoners zonder eigen toegang

3. WegWijsSalon verwijst bewoners door 
naar de eCommunity en wordt ook 
gedigitaliseerd voor op het platform

4. De regisseur-resourcegroepen en 
bewonersgroepen worden 
geïntegreerd in de doelgroepen en 
toegangskanalen
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Michael Milo


Michael Milo
hoe groot is de traffic van wegwijssalon op dit moment? is dat de grootste stroom mensen in de wijk?

Michael Milo
zie eerder opmerking: ik zou ze meenemen in regiegroep. zijn ze bijvoorbeeld aanwezig bij de presentatie straks?

Michael Milo
dat is middellange termijn: november en december starten we met nieuwe partners. goed om rekening mee te houden, te overzien wat eigenaarschap proces en community op korte en lange termijn gaat inhouden.



5



Blueprint SamenBeter WesterparkWaarde Uitwisseling Financiers

Huidige / Korte termijn 
waarde uitwisseling financiers

Op het moment zijn Arkin samen met 
SamenBeter landelijk (subsidie) 

verantwoordelijk voor de financiering 
van de eCommunity

• Vanaf de pilot creëert de eCommunity 
ook waarde voor Arkin door middel 
van wachtrijoverbrugging, 
vroegsignalering, integrale en gepaste 
gezondheidszorg, data en een 
bevordering van de positieve 
gezondheid van bewoners en cliënten

• Daarnaast worden bewoners ook 
doorverwezen naar Arkin ICT, waar ze 
met digitale zelfhulp modules hun
eigen positieve gezondheid verbeteren

Ideale situatie waarde 
uitwisseling financiers

De gemeente en de zorgverzekeraars 
dragen bij aan het platform vanwege de 

bevordering van de (positieve) gezondheid 
van de bewoners

• De eCommunity Westerpark ontzorgt
de gemeente en helpt daarnaast met 
een verbeterde participatie in de buurt

• Een verbeterde positieve gezondheid 
van bewoners in de wijk, zorgt de voor 
preventie van (geestelijke) ziekte en 
bespaart kosten voor zorgverzekeraars

• Vanuit de overheid, de gemeente en 
zorgverzekeraars, is er een structurele 
bijdrage aan zorgverleners om zo de 
nieuwe manier van preventieve zorg en 
positieve gezondheid te ondersteunen
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Michael Milo
zie eerdere opmerkingen (in businesscase stuk). De eCommunity is een middel voor de wijk en allen die daarin betrokken zijn op het gebied van vitaliteit. Dus hen zsm ook betrekken en naar begroting over te gaan die binnen de bestaande middelen de eCommunity als middel om meer mensen sneller, preventiever, veiliger enz enz oplossingen te bieden.



Blueprint SamenBeter WesterparkWaarde Uitwisseling Zorgverleners

Lange termijn waarde 
uitwisseling zorgpartners

Op de lange termijn is het de bedoeling dat 
het platform zelfvoorzienend wordt door 

inkomsten vanuit de zorgpartners

• De waarde die wordt gecreëerd door de 
toegenomen klantenstroom is zo groot 
dat de zorgpartners willen betalen om 
aangesloten te zijn op het platform 

• Deze verbonden partijen kunnen op 
verschillende manieren geld afdragen 
aan het platform voor de extra 
gebruikers die ze via de eCommunity 
ontvangen:

Huidige & korte termijn waarde 
uitwisseling zorgpartners

De zorgpartners profiteren van een 
grotere poule bewoners en cliënten die 

via het platform binnenkomen

• Op het moment investeren de 
zorgpartners tijd, zonder dat er 
waarde voor terug geleverd wordt.
Daarom moet er op korte termijn 
waarde gecreëerd worden voor de 
zorgpartners

• Wanneer tijdens de Arkin wachtlijst 
pilot het eerste traffic op het platform 
komt, zorgt dit voor een grotere 
toestroom van waardevolle klanten 
naar de zorgpartners

- Inschrijfkosten 
- Commissie
- Abonnement
- Hybride Verdienmodel
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Michael Milo
zou ik niet zo zeggen. er wordt wel degelijk waarde gecreerd. namelijk: prototyping van de vitale wijk. zowel op het gebied van offline, nieuwe samenwerkingen, in programma met elkaar komen, verbonden worden aan landelijke nieuwe innovaties, verzamelen ervaringen en verhalen, creeren podium voor de stedelijke samenwerking, creeren podium voor onderzoek.

Michael Milo


Michael Milo
zie eerdere opmerkingen. ik pleit ervoor om het project (inclusief eCommunity) op korte termijn onderdeel te maken van begroting vanuit verschillende partners die verantwoordelijk zijn voor de wijk.

Michael Milo
zal hybride worden, waarbij ik ervoor wil pleiten om voor basis van platform begroting uit te gaan van financiering van alle partners, want dit is een centraal middel wat betreft bevorderen van gezondheid in de wijk. een commons.


