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ACTIVEADVICE @ AAL FORUM 2018

ActiveAdvice zal deelnemen aan het AAL Forum 

2018 met de workshop getiteld: "High Tech, High 

Touch: Erkende adviseurs als bemiddelaars tussen 

AAL-aanbieders en consumenten". In het Active 

Advice project vinden wij dat een koppeling tussen 

de reële en de virtuele wereld noodzakelijk is om 

adviesdiensten te verlenen op het gebied van AAL. 

Hiervoor is het idee van de zogenaamde Erkende 

Active Advice adviseurs ontstaan. Een dergelijke 

adviseur is de bemiddelaar tussen AAL-aanbieders 

en consumenten, die gebruikers helpt bij het 

proces van geïnformeerde besluitvorming – de 

menselijke kant van het ICT-platform. Het project 

wordt gebruikt om verschillende profielen 

adviseurs te bestuderen en te testen. Zo zal de 

workshop het debat stimuleren over het profiel van 

de adviseurs stimuleren om de volgende 

doelstellingen te bereiken:  het concept van de 

Erkende Actieve Adviseur verder uit te werken, 

rekening houdend met de verschillende profielen, 

verstrekken van  dienstenmodellen, duurzaam- 

heidsstrategieën, gedragscode en kwaliteits- 

borging van de dienstverlening; en ii) na te gaan 

hoe aantrekkelijk en nuttig het concept is voor de 

deelnemers in overeenstemming met hun 

professionele context en lokale realiteit. Deze 

workshop vindt plaats tijdens het AAL-forum in 

Bilboa in september 2018.

ACTIVEADVICE CONSORTIUM BIJEEKOMST IN WENEN

In april kwamen de ActiveAdvice partners opnieuw 

bijeen om ontwikkeling van het platform te 

bespreken, de gebruikerstesten te plannen en 

vooral het concept van Active Advisor als 

menselijke toevoeging aan het digitale platform uit 

te werken. Met het oog op het opstellen van 

adviesprofielen voor verschillende eindgebruikers, 

doelgroepen en landen heeft het consortium in elk 

partnerland een aantal workshops gepland.

Activiteiten om de projectresultaten te verspreiden 

werden besproken om ervoor te zorgen dat het 

project niet alleen een impact achterlaat in de 

wetenschappelijke gemeenschap, maar er ook in 

slaagt  alle doelgroepen te bereiken. Daarom zijn 

een Facebook-pagina en een LinkedIn-kanaal 

gemaakt - bezoek ons en houd contact!
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ActiveAdvice is a project co-financed by the European Commission, AAL Joint Programme and the related 
National Agencies in Austria, Belgium, the Netherlands, Portugal, Switzerland and the United Kingdom.
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HIGH-TECH, HIGH TOUCH: ACTIVE ADVICE OP DE  ICT4AWE 

2018

Leden van het project Active Advice waren aanwezig op 

de vierde internationale conferentie over informatie- en 

communicatietechnologieën voor gezond ouder worden 

en e-health: ICT4AWE 2018. Zij hadden een paper 

ingediend met als titel: "High Tech, High Touch: Integrating 

digital and human AAL advisory services for older adults". 

Het doel was om het concept van Erkende Actieve 

Adviseurs te introduceren en te bespreken. Het concept is 

bedacht in het kader van het project en is cruciaal op het 

gebied van Ambient Assisted Living (AAL) vanwege de 

digitale kloof die nog oudere leeftijdsgroepen treft. Het 

aangevoerde argument, dat een vruchtbare discussie op 

gang bracht, was dat voor een betrokken ecosysteem van 

AAL-oplossingen zowel digitaal als menselijk advies als 

wel fysieke en virtuele platforms moeten worden 

geïntegreerd.

VERTROUWENSEISEN VOOR DIGITALE ADVIESDIENSTEN: 

ACTIVE ADVICE OP HET INTERNATIONALE GEZONDHEID-

SCONGRES VAN IPLEIRIA

ActiveAdvice was ook aanwezig op het 4e IPLeiria 

International Health Congress met de presentatie: 

"Vertrouwensvereisten voor het gebruik van Ambient 

Assisted Living Digitale Adviesdiensten". Deze deelname 

werd beloond met de prijs voor een goede presentatie.

RESEARCH AGGREGATE IMPLEMENT CONNECT

@activeadvice_eu

www.project.active advice.eu

office@active advice.eu

Supported by

facebook.com/ActiveAdvice linkedin.com/company/active-advice

Check out our new channels
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