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ONTWIKKELEN VAN DE ACTIVE ADVICE INFORMATIE 

EN BEWUSTSZIJNS HUB

Een eerste stap richting een volledig functionele 

ICT omgeving van het Active Advice keuzewijzer 

platform is gezet: De Active Advice informatie en 

bewustzijns Hub is nu online beschikbaar op 

www.activeadvice.eu. Het biedt inzicht in de 

laatste ontwikkelingen in de markt, vooral over 

nieuwe producten en opkomende technologie 

(Market&Insights) . Verder vind je er verhalen van 

gebruikers over hun ervaringen met AAL 

producten en diensten en daarbij vind je bij een 

aantal producten ook hun karateristieken 

(Products&Services). Tevens bidet het 

beschrijvingen van lopende projecten in het 

domein van AAL of smart health (Concepts & 

Projects). Tot slot voorziet het in informatie over 

actuele en toekomstige evenementen van de 

groep betrokkenen. De Informatie & bewustszijns 

Hub is een het startpunt voor het verdere Active 

Advice platform, wat straks ook zal bestaan uit een 

intelligente producten en diensten cloud en 

digitaal advies. 

ACTIVEADVICE @ ICT4AWE

Leden van het Active Advice consortium 

presenteerden relevante bevindingen van 

interviews met de doelgroep  tijdens de 3e 

conferentie van  ICT4AWEC Conference on 

Information and Communication Technologies For 

Ageing Well and e-Health. In het artikel: A 

Multi-perspective View on AAL Stakeholders’ Needs: 

A User-centred Requirement Analysis for the 

Activeadvice European Project, wordt de project 

benadering van een multi-perspectieve blik op 

doelgroepen besproken. Het artikel laat zien hoe 

zelfs conflicterende behoeftes van verschillende 

doepgroepen geintegreerd kunnen worden in de 

behoefteanalyse. Dit is betekend dat het hele 

ecosystem van belanghebbenden is 

meegemomen in het ontwerpproces. Door een 

bredere doelgroep dan enkel consumenten op te 

nemen is Active Advice instaat om een breeder 

publiek te bereiken en dus meer bekend voor AAL 

te genereren. 
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ACTIVEADVICE ONTMOET AAL BEDRIJVEN

Om het aanvankelijke bussinessplan voor Activeadvice 

verder te ontwikkelen hebben enkele deelnemers uit het 

Activeadvice consortium deelgenomen aan de workshop 

genaamd: AAL2bussiness. Dit is ondersteuningsmogelijkheid 

sinds 2014 die word geboden door AAL Assocation aan 

alle AAL projecten. In de workshop, verzorgd door Nordic 

Healthcare Group Finland,  werd het bussinesplan 

aangescherpt, met specifieke aandacht voor de propositie 

per doelgroep (ouderen en mantelzorgers AAL2C, 

bedrijven AAL2B en overheden AAL2G). Met behulp van 

deze praktische oefening is het bussinesplan verbetert en 

nieuwe inzichten opgedaan over de duurzaamheid van 

het project.

BUNDEL DE KRACHTEN: ACTIVE ADVICE EN DE AAL 

MARKET OBSERVATORY

In Februari vond de eerste werkbijeenkomst plaats tussen 

AdviceAdvice en Technopolis Group. Deze was ingesteld 

door het AAL Programma om een nieuwe AAL Market 

Observatory op te zetten. The Market Observatory 

ondersteunt Active Advice met inzichten in trends en 

perspectieven binnen het domein van AAL. Deze 

informative is opgenomen in de Active Advice Informatie & 

Awarreness Hub om de communicatie te ondersteunen 

rond ontwikkelingen in de markt, investeringstrends, 

evenementen en nieuwe techologie, Tegelijketijd 

profiteert de Market observatory van de vruchtbare 

samenwerking van AdviceAdvice en Technopolis Group. 
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