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Alle deelnemers zijn/worden bottum-up betrokken.

- De buurt- en bewonersvertegenwoordiging vanuit en in samenwerking met de vier gemeenten Emmen, Coevorden, BorgerOdoorn en Aa en Hunze in samenwerking met de 
woningcorporaties Woonborg, Volmacht, Woonservice, Domesta en Lefier, en in samenwerking met de welzijnorganisaties evenals de verenigde huisartsen in die gemeenten. Een short- en 
longlist wordt op dit moment uitgewerkt en in het projectplan opgenomen.

- Expertgroep vanuit het onderzoek ‘Beste praktijken’ van 12 huisartsen in Noord-Nederland en een aantal experts over praktijkervaringen in het verlengde van de huisartsen (2018, 
Onderzoeker Wolff, Kenniscentrum NoorderRuimte). 

- Huisartsenzorg Drenthe. De zorggroep in Drenthe voor de chronische zorg. Van, voor en door huisartsen. HZD organiseert ketenzorg, scholingen, ICT- en praktijkondersteuning en bevordert 
de kwaliteit van de huisartsenzorg in Drenthe, https://www.hzd.nu/ .

- Via Zorggroep Tangenborgh de partners van het Dementiehuis van de toekomst: https://www.tangenborgh.nl/uploads/bestanden/zorgtechnologie-in-het-dementiehuis-van-de-
toekomst.pdf

- Expertgroep vanuit Het Huis van morgen, https://www.building.nl/testen/huis-van-morgen, i.s.m. de heer Jan Martini.

https://www.hzd.nu/
https://www.tangenborgh.nl/uploads/bestanden/zorgtechnologie-in-het-dementiehuis-van-de-toekomst.pdf
https://www.building.nl/testen/huis-van-morgen
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Bottom-up!

Doel van het project

De mogelijkheden van domotica voor ouderen in Zuidoost Drenthe bottom-

up delen, toespitsen op de gebruikers in verschillende doelgroepen en 

borgen zodat blijvend gebruik gemaakt kan worden van de gedeelde 

ervaringen en kennis.
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Bottom-up!

De projectaanpak

We stimuleren initiatieven met de projectaanpak 

die bijdragen aan het versterken van 

zelfredzaamheid en sociale cohesie van dorpen 

en kernen en we stimuleren de bijdrage aan de 

sociale inclusie van alle inwoners, waaronder 

jongeren en kwetsbaren op de arbeidsmarkt, 

bottom-up.
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Zelfstandig thuis wonen

Welk resultaat levert het project op?

Het gaat erom te bevorderen dat ouderen in de 

gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en 

BorgerOdoorn op een prettige manier zelfstandig 

thuis kunnen blijven wonen. Wij verwachten dat 

de 65-plussers alleen al door onze projectaanpak 

aandacht krijgen en er (hernieuwd) sociaal 

contact ontstaat tussen de oudere(n) en jongere 

student(en). 
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Meetbare resultaten

• Aantal betrokken studenten (160)

• Aantal bottom-up deelnemende ouderen (circa 120 per gemeente)

• Aantal vrijwillige ouderen (minimaal 10 per gemeente)  

• Aantal deelnemende gemeenten (4)

• Aantal roadshows (2 per gemeente per jaar)

• Aantal nieuw Apps (2)

• Speciale Website (1)

• Aantal betrokken deelnemers MKB bedrijven (circa 10)

Efficiency en doelmatigheid project:

• Duurzaamheid van het project zal tot uiting komen in de te halen doelen die geborgd 
zijn bij vrijwilligers en vrijwillige organisaties die het project verder voortzetten in 
samenwerking met het bedrijfsleven.

• Het kwalitatieve effect van het aantal te bereiken ouderen zijn weergegeven bij 
‘Meetbare resultaten’.
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Projectactiviteiten

Binnen het thema economische impuls past het binnen de meetbare doelstelling 

‘het tot stand brengen van 25 innovatieve projecten’ en past binnen de 

selectiecriteria van LOS Zuidoost Drenthe en haar doelstellingen (toekomstige) 

bevolkingskrimp (overkoepelend thema), sociale cohesie en economische 

impuls):

• Versterken van de lokale samenleving, het MKB, verbeteren van de woon-

en leefomgeving en optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid;

• De mate waarin het initiatief draagvlak heeft in het gebied en bottom-up 

ontstaat, samenwerking met derden, innovatief en met een voorbeeldfunctie;

• De haalbaarheid vanuit financieel- en organisatorisch oogpunt;

• De mate waarin het initiatief aantoonbaar uit is op een verdienmodel, 

effecten voor de regio, duurzaamheid en kwalitatieve bijdrage van de 

doelstellingen van LOS
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Beoogde effecten

Verwachte resultaten en het beoogde 

effecten van dit project zijn:

• Meer bewoners verantwoordelijkheid 

geven voor de leefbaarheid in hun buurt 

met ondersteuning van domotica en 

digitalisering.

• Minder eenzame mensen in de regio.

• Meer jongeren en kwetsbare bewoners 

zelfredzaam.
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Met het projectplan nog bijzondere aandacht voor:

Aandachtspunten

Projecten:

Dementiehuis voor der toekomst – Zorggroep Tangenborgh

Interreg project Vitale Regionen (Health Hub – Peter Boonstra - en NHL)

Project Blijf langer in je eigen huis

Belanghebbenden:

Domotica & onderwijs verbonden door Kenniscentrum NoorderRuimte

Extra betrekken van studenten van de Academie voor Sociale Studies

Energiecoaches betrekken
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Zie volledige uitgebreide begroting met alle stappen zoals die 

beschreven zijn in het projectplan:

Totale financiering € 300.550,-

Eigen bijdrage € 150.550,- (meer dan 40% uit andere bijdragen)

Subsidie € 130.220,-

Begroting



Jan Veuger,

Lector 
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