
Besluitvorming Ondersteunende Oplossingen voor Zelfstandig Wonen

Door middel van een Intelligente Cloud voor AAL Producten en Diensten

EEN NIEUWE “WOLK” VAN AAL PRODUCTEN EN 

VOORZIENINGEN

Om de tekortkomingen te tackelen van een web 

platform, een overzicht te geven van het AAL ecosys-

teem en het gefundeerde besluitmakingsproces te 

ondersteunen, beoogt het ActiveAdvice netwerk het 

creëren van een actief adviserings- en besluitvorm-

ings ondersteunend netwerk in Europa. Dit wordt 

ondersteund door een uitgebreide ICT omgeving 

waar een brede state-of-the-art verzameling van 

beschikbare AAL voorzieningen en technologieën 

wordt gepresenteerd die worden aangeboden op 

zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau. 

Bij elkaar gebracht in een intelligente AAL product en 

voorzieningen catalogus. Tijdens het gehele project 

worden uitgebreide eindgebruikers studies uitgevo-

erd die de basis vormen voor de conceptualisering en 

implementatie van service modules voor gebruikers. 

Zowel ouderen en hun relaties (doelgroep AAL2C), 

ondernemingen (doelgroep AA2B) en overheden 

(doelgroep AAL2G). Zich herhalende gebruikers 

feedback, het testen van gebruiksgemak en certifi-

cering door adviseurs vanuit de bij het consortium 

aangesloten landen, staan garant voor kwaliteit van 

de ActiveAdvice omgeving en dragen bij aan het 

opbouwen van AAL en het tot stand brengen van een 

Europees netwerk van Authorized Active Advisors.

EEN INNOVATIEVE BESLUITVORMINGS ONDERSTEUN-

ING BENADERING

ActiveAdvice creëert een vernieuwende ICT omgev-

ing gevormd uit digitale en menselijke adviseurs. 

Hiermee wordt de uitwisseling van informatie en 

communicatie met experts verbeterd, alsmede de 

uitbouw van technologie en voorziening op het terre-

in van AAL. Door het creëren van drie service model-

len wordt voor  de specifieke behoeften van drie 

doelgroepen; AAL2C, AAL2B en AAL2G, maatwerk 

geleverd. Gecombineerd met een internationaal 

netwerk van Authorized Active Advisors uit verschil-

lende bedrijfstakken gerelateerd aan AAL. Zo wordt 

een grotere mate van bewustzijn voor en implemen-

tatie van AAL oplossingen bereikt in Europa. De 

voorgestelde tweezijdige benadering bevat digitaal 

advies, geleverd in de vorm van gebruikers- en 

expert beoordelingen van oplossingen als persoonli-

jk advies in de vorm van een Authorized Active Advi-

sors netwerk. Waarvan de leden kennis en expertise 

leveren van lokale producten en voorzieningen en 

ondersteuning bij mogelijkheden voor verwerving en 

financiering hiervan. Gebaseerd op de kennis die 

ActiveAdvice levert kan de AAL doelgroep worden 

ondersteund in een gefundeerd besluitvormings 

ondersteuningsproces hoe hun zelfstandige en onaf-

hankelijke manier van leven kan worden voorgezet en 

verbeterd door gebruikmaking van persoonlijke ICT 

oplossingen.
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ActiveAdvice is een project medegefinancierd door de Europese Commissie, het gemeenschappelijk AAL-programma en de daaraan 
gerelateerde nationale agentschappen in Oostenrijk, België, Nederland, Portugal, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
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MENSELIJKE ADVISEURS ALS SLEUTEL VOOR SUCCES

De selectie van technische oplossingen die geïnstalleerd kunnen 

worden in woningen, openbare ruimten en werkplekken is nog 

steeds onderhevig aan menselijke factoren. Zeker waar het zaken 

als vertrouwen en persoonlijke reflectie betreft. Om de belangrijk-

ste obstakels die voort komen uit wantrouwen voor en onbekend-

heid met nieuwe technologieën en het gevoel van schaamte die 

voor de persoonlijke gezondheidssituatie kan bestaan, weg te 

nemen is een netwerk van persoonlijke adviseurs als onontbeerli-

jke voorwaarde voor het succes van ActiveAdvice geïdentificeerd. 

Naast de vorming van een netwerk van experts, zichtbaar gemaakt 

als Authorized Active Advisors die de ActiveAdvice oplossingen 

gebruiken voor hun werk, zorgt de mogelijkheid om onderdeel te 

worden van de ActiveAdvice gemeenschap voor de uitwisseling 

van ervaringen en kennis. Dit verminderd angst en reserves bij de 

voornaamste eindgebruikers of AAL zodat een snellere groei van 

producten en voorzieningen mogelijk gemaakt word. Aanvullend 

worden er prikkels gecreëerd voor lokale ondernemingen om 

onderdeel te worden van het internationale AAL ecosysteem zodat 

de markt voor innovatieve oplossingen verrijkt wordt voor de 

gebruikers.

HET TEAM ACHTER ACTIVEADVICE

Het ActiveAdvice team bestaat uit zeven partners uit zes Europese 

landen en wordt gecoördineerd door SYNYO, leidend binnen de 

voortdurende ontwikkeling van ActiveAdvice digitale oplossingen. 

De universitaire partners; Zurich University of Applied Sciences 

(ZHAW) en University of Porto (CINT) leveren uitstekend onderzoek 

over behoeften van betrokken partijen, benaderingen voor besluit-

vormings ondersteuning en trainingsprogramma’s voor persoonlijke 

adviseurs. The SME partners Smart Homes (SMH), Cybermoore 

(CYB) and Yellow Window (YW) leveren essentiële kennis over lokale 

AAL oplossingen, gebruikersbehoeften en validatie van oplossin-

gen. Het consortium wordt gecomplementeerd door de stad 

Alkmaar (ALK), kennisleverancier van eindgebruikers voor alle drie 

de doelgroepen van ActiveAdvice (AAL2B, AAL2C, AAL2G) en het 

begeleiden van testen van oplossingen en de ActiveAdvice omgev-

ing. In een gezamenlijke inspanning zullen de partners participeren 

in de effectieve verspreiding van het project, het trainen van lokale 

Authorized Active Advisors en het creëren van een duurzame 

exploitatie van ActiveAdvice, inclusief een sterk business model.

ONDERZOEK         VERZAMEL REALISEER VERBIND

@activeadvice_eu

www.project.active advice.eu

office@active advice.eu
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