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Dokter Klapwijk en Mies Bouwman metselen gedenksteen in met de tekst:
“Een volk bouwde dit dorp om een begin te maken waar eerst een eind was”
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Het Dorp, sinds 1962 de bekendste en meest 
 innovatieve woongemeenschap voor mensen 
met een beperking, wordt drastisch gemoder
ni seerd. Met meer dan 50 jaar innovatieve 
 ervaring wordt Het Dorp omgevormd naar een 
superslimme en gezonde leefomgeving. 
Waar in de jaren ’60 de gebouwde omgeving 
centraal stond, vraagt de moderne tijdsgeest 
om een andere benadering. Het Dorp wil 
opnieuw het icoon van de toekomst zijn, waar 
mensen (met en zonder beperking) wonen in een 
gezonde leefomgeving, tot stand gebracht door 
slimme technologie. De ambitie is hoog: een 

transformatie tot de slimste, gezondste omgeving 
denkbaar, tot een (inter)nationaal voorbeeld.

Daarbij worden drie werelden samengebracht:
(1) gezondheid,
(2) technologie en
(3) gebiedsontwikkeling.

Juist op de overlap en verbinding tussen die 
werelden komt echte innovatie tot stand. Het Dorp 
bouwt vandaag al aan die toekomst. In de 
Academy Het Dorp werken innovatieve partijen 
met elkaar samen om de ambities te realiseren.

Het Dorp: de gezonde 
omgeving van de toekomst

Voorzijde brochure: Terrassen gebouw A
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Het plein als balkon naar de stad
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De wereld verandert
Mensen worden ouder (gemiddeld 35 jaar
ouder dan aan het eind van de 19e eeuw)
en krijgen gemiddeld 15 jaar eerder een
chronische aandoening. Zo’n 10% van de
wereldbevolking heeft een ernstige handicap
volgens de Verenigde Naties, dat zijn ruim
700 miljoen mensen. Nederland telt 5,3
miljoen mensen met een chronische ziekte,
ongeveer een derde van de hele bevolking.
Van de mensen van 65 jaar en ouder is dit
zelfs 70%. Daarnaast hebben 1,9 miljoen
Nederlanders meer dan één chronische
ziekte, of ernstige handicaps die permante
aandacht behoeven. Denk bijvoorbeeld aan
niet aangeboren hersenletsel. Jaarlijks groeit
de populatie die hier blijvend ernstig hinder
van ondervindt met zo´n 30.000 mensen. 
Of denk aan mensen met een neuromusculaire
aandoening, zoals ALS of Duchenne.
Veelal is bij hen beademing op den duur pure
noodzaak. Door de langdurige invaliditeit
heeft dit ook een enorme maatschappelijke
impact. Door preventie en betere behandeling
van degeneratieve ziekten kan enorme winst
worden geboekt voor de mensen zelf én voor
de samenleving.

Het Dorp zet de trend
“Het Dorp loopt voorop in de veranderingen
in de zorg”. Deze woorden werden bij het 
50jarige jubileum uitgesproken door

Daniel Kraft, medeoprichter en directeur
van Exponential Medicine aan Singularity
University, een van ’s werelds meest
toonaangevende organisaties op gebied 
van innovatie in de zorg.

Het Dorp wordt een gemêleerde, groene
en duurzame wijk. Een wijk die buiten naar
binnen gehaald heeft en waar het draait om
verbinding: met stad, landschap, natuur en 
mensen. Een wijk waarin de kwaliteit van leven, 
welzijn en geluk centraal staan. En een wijk 
die aan de vooravond staat van een volgende 
ingrijpende doorbraak.

Door de lage drempel van de hedendaagse
technologie hoeven minder mensen in
een specialistische locatie zoals Het Dorp
te wonen. En als ze er wonen, is dat niet
vanzelfsprekend meer voor hun hele leven,
omdat ze sneller en beter begeleid kunnen
worden naar een door hen zelf gewenst
zelfstandig leven in de eigen omgeving.

De veranderingen worden uitgevoerd door
bewoners, professionals, wetenschap en
bedrijven. Het is een ontwikkeling die zowel
smart als slow is. Het gaat om een grote
ruimtelijke en technologische verandering
die stap voor stap – smart and slow – wordt
uitgevoerd. Behapbaar voor bewoners,
professionals en omwonenden.



Lies Hebels kreeg 2 jaar geleden de diagnose ALS. 
Haar afnemende spierkracht heeft ook geleid 
tot afname van de ventilatie in haar longen. 
Daarom is, in overleg met Lies, haar gezin en 
de arts, besloten over te gaan op noninvasieve 
beademing. Dit zette haar leven en dat van haar 
kinderen op zijn kop.

“Ik kon pas naar huis als de thuissituatie veilig 
en verantwoord was. Dit betekent: aanpassingen 
in huis zodat ik bij ademhalingsproblemen tijdig 
een oproep kan doen. En daarbij voldoende 
opgeleide mensen om me te ondersteunen in 
deze situaties.” Een alternatief hiervoor is een
gespecialiseerde woonvoorziening waar mensen 
met ademhalingsondersteuning kunnen wonen. 
Deze plaatsen zijn beperkt beschikbaar in 
Nederland. Mensen wonen daar gescheiden van 
hun familie en ver van hun woonplaats. “Dat 
wilde ik niet. Ik wilde met mijn familie in mijn 
eigen omgeving kunnen leven, zoveel mogelijk 
onafhankelijk van derden.”

Lies heeft daarom gekozen voor tijdelijk wonen 
in Het Dorp in een ‘gewoon’ huis waar zij, haar 
familie en netwerk training in beademing 
kregen. “Het was fijn om daar een eigen woning 
te hebben. Daar kon ik samen met mijn kinderen 

en mantelzorgers de situaties oefenen die voor 
mij belangrijk waren.” Daardoor kreeg zij het 
vertrouwen dat ze dit samen ook thuis konden 
organiseren.

Veiligheid was en is belangrijk voor Lies. 
“De gesprekken met mijn begeleidster hierover
heb ik als erg ondersteunend ervaren.” Zo kon 
ze praktisch oefenen hoe ze haar sondevoeding 
kon organiseren in haar woning. Ze durfde 
wat verder van huis weg te gaan waardoor ze 
een hernieuwde vrijheid ervoer. Dit gaf haar 
het gevoel dat ze haar plaats in het gezin weer 
volwaardig in kon nemen.

Lies is nu terug naar huis. Ze heeft het gevoel
de ondersteuning die zij nodig heeft goed
te kunnen organiseren met haar kinderen,
mantelzorgers en de thuiszorg. Wel mist zij
thuis een goed oproepsysteem. “Mijn zoons
zijn gelukkig handig en hebben zelf een
systeem gemaakt dat voor mij voldoet, maar
het geeft een minder veilig gevoel. Ik heb een
bel, maar wat als deze uitvalt of als niemand
het hoort? Als het systeem van Het Dorp ook
bij mij thuis zou werken, was het helemaal
ideaal geweest. Dan had ik nog meer mijn
zelfstandigheid teruggekregen.”
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“De training in beademing in Het Dorp gaf mij en mijn 
gezin het vertrouwen dat we het thuis ook zouden redden”
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Lies Hebels



Ontwikkeling 1: gezondheid
Eind 2014 presenteerde Machteld Huber een
nieuw concept van gezondheid: gezondheid
staat voor het vermogen waarmee mensen
zich aanpassen en een eigen regie voeren,
in het licht van de fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen van het leven. Dit nieuwe 
concept sluit aan bij de tijdgeest waarin we 
leven en het bekrachtigt daarmee het werk wat 
Siza al jaren doet: het helpen van mensen om in 
hun eigen leven met hun beperking leren om te 
gaan, zodat zij zelf kunnen bepalen wat ze willen 
en doen. Zonder daarbij gedwongen afhankelijk 
te hoeven zijn van iemand anders.

Mensen willen zelf hun eigen leven regelen.
Dat is ook door de overheid in nieuwe
regelgeving vastgelegd. Ook economische
motieven spelen hierin een rol: de zorg kost
te veel. In vijf jaar tijd zouden de kosten aan
zorg, zonder ingrijpen, tot gevolg hebben dat
we de helft van ons salaris aan de zorg zouden
moeten besteden. De burger kan dus minder
rekenen op door de overheid gefinancierde
ondersteuning. Dat kan niet bereikt worden
door alleen maar efficiencymaatregelen van
aanbieders van zorg. Kwaliteit, eigen keuzen
en eigen regie in een eigen gekozen (woon)
omgeving worden daar niet mee bereikt.
Het inzetten van nieuwe technologie kan de
zorg goedkoper maken, en komt vooral ook

tegemoet aan de behoefte aan eigen regie
bij de Nederlandse burger.

Ontwikkeling 2: technologie
Siza is al jaren broedplaats voor vernieuwing
in de zorg. Het gebruik van technologische
hulpmiddelen staat hoog in het vaandel en 
de cliënt én medewerker worden gestimuleerd
gebruik te maken van deze mogelijkheden.
De inzet van technologie, hoe klein ook,
betekent vaak een wereld van verschil. Ineens
is iemand in staat zelf te organiseren wat nodig
is. Een app maakt ondanks een beperking
zelfstandig reizen met het openbaar vervoer
mogelijk. Door oogbesturing van domotica
kan iemand zonder handfunctie toch de
gordijnen open en dicht maken. En robots
nemen taken van je over die je zelf niet kunt.

In 2012 zijn in Het Dorp twee Paswoningen
geopend met de nieuwste technologieën
en slimme oplossingen. De Paswoningen
zijn ontwikkeld vanuit het vertrekpunt van
en in samenwerking met de gebruikers. 
Dit – en de samenwerking met zorgprofessionals,
bedrijven, kunstenaars en designers – heeft
geleid tot een prachtige en doordachte
inrichting en layout van de woningen, waarin
vrijwel alles bestuurbaar is geworden via een
tablet of oogbesturing: van koffiezetapparaat,
tot de deuren en ramen, de roterende keuken
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Aangepaste keuken in paswoning



of de bedbank. Ook wordt gebruik gemaakt
van wearables, sensoren, slimme camera’s
en Internet of Things. Deze maken de mens
en de zorg slimmer en kunnen bijdragen aan
een veel slimmere inzet van professionals.
Juist deze technologie kan gecombineerd
met de data en kennis die de technologie
oplevert, waardoor nieuwe inzichten voor
cliënt, mantelzorger en begeleider ontstaan.

Er wordt dus een shift gemaakt van
‘technologie geassocieerd met zorg’ naar
‘technologie in het hart van de zorg’. In
de door Siza ontwikkelde ondersteuning
CareWithMe komt dit nadrukkelijk naar voren.
In plaats van ‘we doen alles voor je’ gaan we
naar ‘we helpen je zelf te organiseren’. 
De uitdaging achter CareWithMe is een lerend
systeem te ontwikkelen van mensen, sensoren, 
software en hardware in de gebouwen en de
omgeving. Het resultaat is dat de omgeving
nog meer ondersteunend is aan de cliënt en
zijn of haar wens zo lang mogelijk zelfstandig
te leven en te wonen. En de lerende omgeving
die in Het Dorp is gecreëerd, maakt dat ook
de volgende (vergelijkbare) cliënt beter
ondersteund wordt.

Om de vooruitgang van gebruik en
ontwikkeling van innovatie in de zorg te
stimuleren heeft Siza, met steun van de
Provincie Gelderland, Oost NV en Health
Valley het ‘Fieldlab Gehandicaptenzorg’
opgericht: een broedplaats waar intensief

wordt samengewerkt met de gebruikers, 
vanaf het succesvol ontwikkelen, doelmatigheid 
in het dagelijks gebruik onderzoeken en 
versneld naar de markt brengen van getoetste 
technologie en oplossingen in de zorg. 
Gebruikers, zorgorganisaties en bedrijven 
onderzoeken en ontwikkelen in deze broedplaats 
met elkaar. Daarnaast is Siza medeontwikkelaar
van verschillende productinnovaties, zoals
de applicatie GoOV, waardoor iemand zelf
kan reizen met het openbaar vervoer, en niet
altijd meer afhankelijk is van taxivervoer.

Ontwikkeling 3: gebied en gebouw
Er is steeds meer inzicht in het feit dat de
kwaliteit van een gebouw en leefomgeving
enorm belangrijk is voor gezondheid en
een aangenaam leven. Dat is ook het
uitgangspunt bij de nieuwbouw van Het Dorp.
(Stedelijke) transformatie, gezonde wijken
en klimaatadaptatie zijn (inter)nationaal
grote uitdagingen. Wijken worden slimme
en duurzame ecosystemen, waarin mensen
prettig kunnen leven. Het Dorp wordt het
voorbeeld voor het bouwen en opzetten van
nieuwe wijken waarin de kwaliteit van leven
en zelfstandigheid centraal staat.

‘Gebouw A’ is in 2016 het eerste gebouw 
met zesendertig nieuwe zorgappartementen. 
Het gebouw breekt met de bestaande woon 
en zorgvisies. Het wordt gebouwd op basis 
van de principes van Active House en Healing
Environment: binnenklimaat, comfort en
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Gijs van der Brink is 37 jaar en de trotse vader 
van een dochter van 4. Gijs werkte bij Essent 
als lean consultant toen hij 2,5 jaar geleden 
een hersenbloeding kreeg. “Vanaf dat moment 
is er veel veranderd in mijn leven. Mijn werk is 
beëindigd en sinds negen maanden woon ik in 
Het Dorp. Na mijn revalidatie heb ik ergens anders 
gewoond, maar dat ging niet goed. In Het Dorp 
kan ik dingen doen die bij mij passen en kom ik 
sneller met anderen in contact. Toch vind ik mezelf 
niet echt veranderd. Voor mijn beroerte was ik 
vooral gericht op de toekomst, nu leef ik veel meer 
bij de dag. Ik doe dezelfde dingen, maar dan op een 
andere manier. Ik maak nu van mijn hobby filmen, 
waar ik vroeger nooit tijd voor had, mijn werk. 
Zo had ik bij Essent veel contact met mensen. 
Ik wil nu ook van betekenis zijn voor anderen, daar 
wil ik in de toekomst vorm aan gaan geven. Hoe? 
Dat weet ik nog niet, dat komt wel op mijn pad.

Het zijn op het eerste gezicht de kleine
dingen waar Gijs last van heeft, maar hij
ervaart dat als heel vervelend. “Bijvoorbeeld
een laken dat ik ’s nachts niet zelf over me
heen kan trekken. Ik baal ervan dat ik dan een
begeleider moet vragen, om zo iets kleins.
Wanneer daar een oplossing voor te vinden
is, zou dat mooi zijn. Ook is mijn korte termijn
geheugen niet meer wat het is geweest.

Wanneer ik meerdere dingen tegelijk moet
doen, vergeet ik wat ik afgesproken heb. 
Ik heb afspraken wel ergens in m’n hoofd 
zitten, maar weet dan niet wanneer ik welke 
afspraak heb. Soms vergeet ik dingen 
helemaal. Terwijl ik vroeger altijd precies wist 
wanneer ik waar moest zijn. Ik voer nu al mijn 
afspraken in op mijn iPad, dat is al een hele 
verbetering.”

“Voor mij is het belangrijk, dat ik me iedere dag verder ontwikkel”

Gijs van der Brink
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Paswoning

13Het Dorp vernieuwt

energie zijn in balans, het wooncomfort en de
gezondheid van de bewoners staan centraal
en de gebouwde omgeving draagt bij aan
het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden
van gebruikers. In het design en gebruik van
de innovaties staat de gebruiker centraal
(UserCentered Design).

Gebouw A fungeert niet alleen als etalage
van zorginnovatie maar ook als real life
innovatiecentrum, waarin de interactie
tussen bewoners, professionals en slimme
ontwikkelaars weer tot verbeterde en nieuwe
oplossingen zal leiden.
Daarnaast is het een gebouw waarin afgezien
wordt van fossiele brandstoffen – het levert
zelfs energie op – en afvalstromen worden
hergebruikt. Gebouw A staat niet op zichzelf,
maar is onderdeel van een smart ecosysteem,
dat ontworpen is voor Het Dorp. Het gebouw
wordt onderdeel van een smart grid met
onder andere een warmtekoudeopslag die
warmte genereert in de zomer en opslaat in
de grond voor gebruik in de winter.

De paswoningen en gebouw A vormen
samen de opstap naar de duurzame
gebiedsontwikkeling van heel Het Dorp. 
De verschillende ontwikkellijnen die gestalte
krijgen in gebouw A vormen de bouwstenen

voor alle daaropvolgende gebouwen. Door
monitoring en gebruikerservaringen worden
de bouwstenen steeds slimmer: van lerend
gebouw naar lerende omgeving.

Ontwerp gebouw A
Gebouw A is van binnen naar buiten ontworpen. 
Mensen die uit het revalidatiecentrum zijn 
ontslagen kunnen hier terecht om hun leven 
weer op orde te krijgen. Zij moeten nog leren 
omgaan met hun beperkingen. Dat is een 
emotioneel proces dat gepaard gaat met veel 
frustratie over het verlies van controle over het 
eigen leven. Dit thema is leidend geweest in 
het ontwerp van de woningen, de ruimtelijke 
indeling en de overgangen van publiek naar 
privé. Bewoners kunnen door routing of smart 
interfaces op elk niveau controle uitoefen op de 
mate van interactie met hun omgeving.

Elke verdieping heeft gemiddeld zeven
woningen met een collectief buitenterras op
het zuiden. De woning is het privédomein
waar men ongestoord kan vertoeven, maar
ook in contact kan komen met de buren. Alles
is bedienbaar met een tablet of telefoon,
bijvoorbeeld de entreedeur en grote glazen
puien die naar beneden zakken om zon en
verse lucht binnen te laten. Door de lange
gevels hebben bewoners fantastisch uitzicht
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Zuidgevel van gebouw A
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op de groene omgeving (het Veld) en komt er
veel zon de woningen in. De gangen zijn extra
breed en zijn aangenaam om in te verblijven.

De getrapte terrassen op het noorden vormen
het dak en plafond van de woningen.
Door de buitengevel naar binnen te vouwen,
ontstaat een regelbare koppeling tussen
de woningen en het innovatiecentrum.
Bewoners hebben vanuit de galerijen op de
verdiepingen zicht op de hoge hal van het
innovatiecentrum en kunnen zich door dit
ruimtelijke ankerpunt makkelijker oriënteren.

Door het hellende landschap heeft het gebouw
twee begane gronden. De hoofdentree is
bereikbaar vanuit de Amsterdamseweg.  
Ook is er een entree met een directe verbinding 
naar het Dorpsplein. Bewoners kunnen kiezen 
voor een route met meer of minder prikkels en
ontmoetingsmomenten.
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Nieuwe financierings- en 
verdienmodellen voor de zorg
De innovatiekracht van Nederland is groot.
Nederland loopt – zoals algemeen bekend –
voorop op het gebied van water en energie.
Dit geldt ook voor de zorg. Nederland staat
sinds 2008 in de top 3 zorgstelsels van Europa.

In Het Dorp worden innovaties versneld
en nieuwe producten ontwikkeld. De producten 
worden samen met de gebruikers, de bewoners 
en medewerkers van Het Dorp getest en 
verder gebracht. Deze innovaties en producten 
veranderen de wereld van gezondheid, 
technologie en gebiedsontwikkeling. 
Door de crossovers, experimenten en 
gebruikerservaringen ontstaan nieuwe 
mogelijkheden en nieuwe business modellen. 
Deze innovaties zijn schaalbaar en (inter)
nationaal vermarktbaar, waardoor extra 
investeringsvermogen ontstaat om door 
te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een 
maatschappelijk hefboomeffect. Door de 
ontwikkelingen en innovaties worden bewoners 
onafhankelijker en kunnen de kosten dalen. 
Daarnaast zijn de innovaties geschikt voor 
implementatie in andere gebieden van de zorg 
en samenleving. Samenwerking in Het Dorp 
staat ook voor samenwerking met de wereld. 
We willen de wereld nog meer benutten 
als toeleverancier van kennis en we willen 
innovaties wereldwijd testen en toepassen.

Daarmee is de samenwerking in Het Dorp voor 
zowel bedrijven, overheden, kennisinstellingen 
en natuurlijk Siza zelf interessant. Partijen 
investeren in en verdienen terug uit 
zorgproducten, producten op het gebied 
van zorgtechnologie en gebouwtechnologie. 
Daarnaast vermarkten zij innovaties, 
bijvoorbeeld in een pakketaanbod. Zij versterken 
ook hun eigen marketing, kennis en netwerk.

Bedrijven werken in Het Dorp aan concepten en 
productontwikkeling. Zij investeren in de eigen 
producten en versterken deze door het netwerk; 
de open samenwerkingen en crossovers die 
ontstaan met de andere partijen (bedrijven, 
overheden, kennisinstellingen en Siza). 
Daarnaast zijn de gebruikers dichtbij.
De concepten en producten worden meteen
getest door gebruikers in Het Dorp. Deze user
experience helpt in het opnieuw versterken
van de concepten en producten en in het
schaalbaar maken en vermarkten ervan. Het 
Dorp wordt het voorbeeld, de etalage voor een
gezonde leefomgeving van de toekomst.
Partnerbedrijven kunnen gebruik maken 
van het merk Het Dorp. Daarnaast kunnen 
zij de samenwerking gebruiken voorh 
talentontwikkeling en instroom voor eigen
personeel.

Kennisinstellingen brengen kennis vanuit
verschillende disciplines samen en vinden een



‘common field’ en crossovers. Een totaalaanpak 
en onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld 
Active House wordt mogelijk. Alle onderdelen, 
alle stukjes van de puzzel, komen immers 
samen in Het Dorp. Daarnaast krijgen ze via 
direct contact met bedrijven antennes naar 
de markt en via direct contact met bewoners 
gebruikerservaring.

Ook voor overheden is de ontwikkeling in
Het Dorp interessant. De kennis en innovaties
zijn landelijk (en wereldwijd) toepasbaar: Het
Dorp is de voorbeeldwijk voor andere wijken.
Het is een smart society waarbij gezondheid
en geluk centraal staan. Door de innovaties
kunnen kosten omlaag en blijft Nederland
voorop lopen met haar innovatiekracht en
zorgstelsel. Thema’s als preventie, eHealth en
een wijkgerichte aanpak komen in Het Dorp
samen. Deze ambities sluiten naadloos aan
bij de ambities van de nationale, provinciale
en lokale overheid: overheden, bedrijven,
maatschappelijke en –zorgorganisaties en
burgers werken beter samen om de eigen
regie van mensen te versterken. Iedereen
moet mee kunnen doen aan de maatschappij
en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Siza investeert met de ontwikkelingen in 
Het Dorp in haar eigen corebusiness en kwaliteit.
Cliënten krijgen nog meer de regie over het
eigen leven.
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Noordgevel gebouw A



Academy Het Dorp
De modernisering van Het Dorp kent
geen format en vraagt om een ongewone
organisatie waarin de mensen die in 
Het Dorp wonen en werken, kennisinstellingen,
bedrijven en overheden elkaar maximaal
uitdagen. Daarom richten we in het voorjaar
van 2016 de ‘Academy Het Dorp’ op, een
samenwerking van innovatieve koplopers die
de ambitie met ons willen verwezenlijken.
Daarvoor zoeken we partners (bedrijven
en kennisinstituten) die het beste van drie
werelden omvatten: toporganisaties op het
gebied van:

1. gezondheid,
2. technologie en
3. gebiedsontwikkeling.

Juist op de overlap en verbinding tussen die
werelden zal vanuit een open samenwerking
innovatie tot stand komen die voor alle
betrokkenen waardevol is.

Samen met deze partners willen we een 
disruptief innovatieprogramma opzetten 
en werken aan oplossingen en innovaties 
die bruikbaar voor de bewoners en 
daardoor schaalbaar en vermarktbaar zijn. 
Toponderzoekers vinden vanuit verschillende
disciplines een ‘common field’, crossovers en 
antennes naar de markt, bedrijven hebben direct 
contact met gebruikers en werken met andere 
partners in een internationaal netwerk samen 
aan product en marktontwikkeling. Wereldwijd 
willen we innovaties testen en toepassen. 
Bovendien willen we de wereld nog meer 
benutten als toeleverancier van kennis.
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Met de robotarm aan zijn rolstoel kan 
Robert van Ginkel zonder hulp eten, drinken en 
zijn tanden poetsen. “Het is fijn om in je eigen
tijd – en in je eigen tempo – te kunnen eten.
Als je hulp nodig hebt, moet het soms sneller
dan je wilt omdat er ook anderen zitten te
wachten, of je hebt eigenlijk nog niet zo’n trek.”

Robert bedient de robotarm met een serie
knoppen op het blad van zijn rolstoel. Elke
knop is een commando: naar links, rechts,
omhoog enzovoorts. Het duurde even om
het onder de knie te krijgen. “Maar nu doe 
ik het zonder nadenken,” vertelt Robert.

Op de tafel van zijn rolstoel staat ook zijn 
smartphone in een houder. Die kan hij 
bedienen met één knop. De cursor beweegt 
over verschil len de menu’s, hij kan verschillende 

mogelijkheden aanklikken. Zo kan Robert ook 
mailen en WhatsApp’en. De telefoon vond Robert 
op de Support Beurs in Utrecht, een jaarlijks 
evenement voor mensen met een beperking en 
mensen die werken in de gehandicaptenzorg. 
“Mijn telefoon is erg belangrijk. Ik kan contact 
zoeken met vrienden of een taxi bellen”.

Robert is het er van harte mee eens dat
technologische vernieuwing één van de pijlers
is van de vernieuwing van Het Dorp. Zelf zou
hij graag met de ontwerper van een technisch
bedrijf meedenken over de ontwikkeling van
een robot die iets te drinken uit de koelkast
kan halen, en inschenken. “Dat gaat nog niet
met deze robotarm. Daardoor moet ik een
medewerker bellen als ik iets wil drinken,
soms duurt dat even. Ik zou willen dat ik de
vrijheid had om het zelf te doen.”

“Meer eigen baas met hulp van technologie”

Robert van Ginkel
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Wilt u samen met bewoners, medewerkers en andere business en innovatiepartners van Het Dorp 
werken aan dé innovatie in de langdurende zorg? Neem dan contact met ons op!

hetdorpvernieuwt@siza.nl
+ 31 (0)88 377 91 01

Rob Hoogma  Jorrit Ebben
voorzitter raad van bestuur Siza  manager Business Development Siza

Uitnodiging
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