
Besluitvorming Ondersteunende Oplossingen voor Zelfstandig Wonen

Door middel van een Intelligente Cloud voor AAL Producten en Diensten

STRUCTUREREN VAN STAKEHOLDERS/BETROK-

KENEN

Het doorlopende onderzoek dat uitgevoerd wordt 

door het ActiveAdvice consortium draait om gebrui-

kers vanuit verschillende groepen, die informatie en 

advies zoeken op AAL. Om het begrip van gebrui-

kersinformatie te verdiepen, zijn er drie kerngroepen 

gedefinieerd die voordeel kunnen hebben van 

ActiveAdvice: ouderen en hun relaties (consumenten 

AAL2C), ondernemingen op het gebied van zorg en 

technologie (AAL2B) alsmede overheden en publieke 

organisaties (AAL2G). Een studie van relevante organ-

isaties, technologie bedrijven, zorgaanbieders, 

publieke instellingen en andere betrokkenen in de 

zes landen die in het consortium vertegenwoordigd 

zijn leert, dat een verdere structurering van het land-

schap van betrokken partijen noodzakelijk is. Daar-

voor is elke groep van eindgebruikers onderverdeeld 

in twee tot vier subgroepen, allemaal met een andere 

interesse en informatiebehoefte op het terrein van 

AAL. Deze groepen zullen verder in detail in beeld 

gebracht worden in de komende activiteiten binnen 

het gebied van het ActiveAdvice concept en ontwik-

keling van het businessmodel.

EXPERTS EN EINDGEBRUIKERS BETREKKEN

Voortbouwend op de uitkomsten van eerder onder-

zoek heeft het consortium een enquête ontwikkeld 

om essentiële eindgebruikers behoeften en 

verwachtingen over een ActiveAdvice oplossing te 

identificeren. De enquête wordt gebruikt om meer 

gestructureerde interviews te kunnen houden met 

eindgebruikers als ook met leden van de expert- en 

adviesraad (Expert and Advisory Board). Voor elke 

groep van eindgebruikers (AAL2C, AAL2B en AAL2G) 

is een specifieke set van vragen samengesteld geba-

seerd op hun gebruikswijze van ActiveAdvice. De 

kwalitatieve informatie opgehaald in de enquête, is 

essentieel voor de vormgeving van het conceptuele 

design voor zowel digitale als niet digitale oplossin-

gen van ActiveAdvice. Terwijl het ActiveAdvice 

platform een informatie ophaal systematiek levert die 

vergelijkbaar is met hetgeen door eindgebruikers is 

beschreven, zullen de verschillende benaderingswi-

jzen voor het Authorised Active Advisors Network, 

gemodelleerd worden voor het proces van selectie 

en besluitvorming en oplossingen.
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KRACHTEN BUNDELEN MET HET AAL MARKET OBSERVATORY

De centrale management unit van het AAL programma, die 

ActiveAdvice financiert, heeft recentelijk de tenderpartij voor 

de implementatie van het AAL Market Observatory bekend 

gemaakt. De Technopolis Group uit het Verenigd Koninkrijk zal 

nauw samenwerken met het ActiveAdvice consortium waarbij 

zij zorgen voor inbreng van aanvullende marktkennis en 

investeerders netwerk om het Aal project te promoten binnen 

Europa. Tijdens de officiële kick-off happening hebben de 

coördinatoren van Active Advice en het AAL Market Observa-

tory elkaar leren kennen en besluiten genomen over de 

manier van werken en zo de basis gelegd voor een vruchtbare 

samenwerking. Active Advice stelt webruimte beschikbaar 

voor marktkennis en een productcatalogus die gedeeld 

wordt met het Advice Market Observatory. Active Advice zal 

op haar beurt profiteren van de toegevoegde waarde van de 

uitgebreide databank van AAL producten en voorzieningen. 

Hierdoor zullen de adviesmogelijkheden voor digitale 

oplossingen en het hele adviesnetwerk verbeteren. 

VAN ONDERZOEK NAAR CONCEPT IN ZURICH

In november zal de eerste volledige face-2face bijeenkomst 

na de kick-off plaat vinden. Het team van zeven partners uit 

zes Europese landen zal bijeen komen in Zurich in Zwitser-

land. Om in twee dagen het eerste werk pakket te voltooien. 

Het voor het “host and work package” verantwoordelijke 

ZHAW als het voor de “task lead” verantwoordelijke CINT 

zullen essentiële bevindingen presenteren over de 

bovengenoemde eindgebruikers groepen. Om zo de bouw-

stenen te leveren voor het conceptuele projectwerk. Dit dekt 

aan de ene kant software architectuur en vormgeving van het 

ActiveAdvice platform als aan de andere kant het advies 

aanbod voor de adviseurs binnen het Authorised Active Advi-

sors Network. De bijeenkomst zal verder in het teken staan 

van de voortgang van de ontwikkeling van het business 

model voor Active Advice, waarbij bevindingen uit het 

“research work package” worden meegenomen. Aanvullend 

zullen toekomstige activiteiten en materialen voor verspreid-

ing en communicatie worden besproken om meer bekend te 

kunnen geven aan het project.
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