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Call to Action – hoe gaan we verder? 

Vitaal Twente betekent vooral samen aan de slag. Na de kennismaking op 13 april bent u hopelijk 

nog meer geïnspireerd om hieraan bij te dragen. We vallen dan ook, voordat we terugblikken, met de 

deur in huis met hoe we dit voor ons zien en welke concrete acties we voor ogen hebben.  

1. Meedoen met een van de gepresenteerde projecten? Neem contact op met de 

projectleider – zie verderop voor de contactgegevens 

2. Kennis maken met maatschappelijk business cases. Meld je aan voor de de SROI 

workshop (Social Return On Investment) op 11 mei? Deelname is gratis. 

Ga naar http://www.vitaaltwente.nl/website#!/agenda-en-programma/item/5.  

3. Wilt u uw ideeën / initiatieven via een pitch naar voren brengen om dit samen met 

geïnteresseerde partijen tot projecten te ontwikkelen en uit te voeren? Of bent u benieuwd 

naar deze pitches en wilt u aanhaken bij een project? Kom dan naar het matchmaking event 

op 22 juni. Aanmelden en/of een oriënterend gesprek aanvragen via 

http://www.vitaaltwente.nl/website#!/agenda-en-programma/item/7   

4. Partner van Vitaal Twente worden? Vraag een kennismakingsgesprek aan via 

http://www.vitaaltwente.nl/website#!/partners/item/0 en wij nemen contact met u op. 
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Maak kennis met Vitaal Twente 

U bent meegenomen in het leven van mevrouw Grijsen en hoe technologie haar helpt om passende 

beweegoefeningen thuis te doen. Vervolgens heeft Miriam Vollenbroek, voorzitter van het bestuur 

van Vitaal Twente, haar visie gegeven op vitaliteit en samenwerking in de regio. 

 
De focus van Vitaal Twente is het vergroten van de 

vitaliteit van de inwoners van Twente onder meer door de 

inzet van innovatieve technologie.  

 
De kernactiviteiten van Vitaal Twente zijn gericht op het ontwikkelen 

uitvoeren en vergroten van de impact van ideeën en initiatieven van 

partners in samenwerking. Essentieel criterium bij de keuze voor ideeën 

en initiatieven is of deze in een behoefte voorzien, schaalbaar zijn en een 

technologie component kennen. Om tot realisatie en ondersteuning van 

projecten te komen organiseert Vitaal Twente regelmatig matchmaking 

bijeenkomsten en activiteiten die de deelnemers in de projecten 

ondersteunen.  

Vitaal Twente werkt op verschillende thema gebieden. Onderstaande concrete samenwerkings-

initiatieven zijn ieder kort gepresenteerd en bij elk project bent u van harte uitgenodigd om aan te 

haken. 

Thema’s Initiatieven Projectleider 

Lerend 

experimenteren 

Twentse Zorg Academie. Ondersteunen van regionale  

leerwerk-, oefen- en testcentrum op het gebied van 

zorgtechnologie en hulpmiddelen, gericht op het vergroten van  

de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. 

Eric Wolkotte  

TZA 

info@twentsezorgacademie.nl  

Opschalen en 

Businesscases 

Opschalen van langgezond.nl van 4 naar 14 Twentse 

gemeenten om zo alle 65-75 jarigen in Twente een (online) 

gezondheidscheck aan te bieden en daarmee bewust te maken 

van hun eigen gezondheidsstatus. 

Stephanie Kosterink 

RRD 

s.kosterink@rrd.nl  

Innovatieve 

toepassingen 

Stopmaatje: stoppen met roken app. Opschalen van een app 

vanuit de zorg naar het publieke domein die gedragsverandering 

te ondersteunen, startend met stoppen met roken. 

Somaya Ben Allouch 

Saxion 

s.benallouch@saxion.nl 

Werknemer – mantelzorger. Ontwikkelen en testen van een 

technologische ondersteuning om werknemers die tevens 

mantelzorgers zijn, te ondersteunen in hun vitaliteit zowel thuis 

als op het werk.  

Nino Bellenge  

Vital Innovators 

nbellenge@vitalinnovators.nl  

Behoeftes van 

burgers 

achterhalen 

Let’s Go. Het aanbod in beweeginterventies beter af te 

stemmen op de behoeften van de burgers van 65 jaar en ouder. 

Door in gesprek te gaan met burgers willen wij de individuele 

behoeften van deze burger met betrekking tot bewegen en het 

nastreven van een actieve levensstijl inzichtelijk krijgen, zodat 

een grote groep senioren gezond gaat bewegen 

Stephanie Kosterink 

RRD 

s.kosterink@rrd.nl 

Bundelen van 

kennis en 

infrastructuren 

Ouder worden in Twente hoe doen we dat? De contouren van 

een kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin kennis ontsloten 

en gebundeld wordt op het snijvlak tussen zorg en welzijn zodat 

meer en beter inzicht verkregen kan worden in het proces ouder 

worden in Twente. 

Miriam Vollenbroek 

UT 

m.m.r.hutten@utwente.nl  

  

De gezondheid van 

onze Twentse burger 

laat te wensen over 

 

Er is veel potentie 

in de regio op 

het gebied van 

zorg en 

technologie 
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Kennismaken met elkaar 

Vervolgens hebben we in subgroepen kennis met elkaar gemaakt door het benoemen van thema's 

en activiteiten in de eigen organisaties en de verkenning van mogelijkheden van samenwerking. De 

opbrengst hiervan gebruiken we onder meer voor de inrichting van de matchmakingsbijeenkomst op 

22 juni. Hieronder staat de deelnemers van de onderscheiden gespreksgroepen gegroepeerd. 

 

 

 

In deze groepen hebben we onderling kennis gemaakt. En weten we van elkaar de inbreng voor de 

agenda vanuit eigen organisatie/achterban. Tenslotte hebben een groot aantal partijen hun 

interesse in Vitaal Twente kenbaar gemaakt.  

De kunst is nu om de matches te maken en ideeën en initiatieven een stap verder te brengen.  

Concrete activiteiten komend kwartaal zijn de SROI workshop, het Matchmakingsevent op 22 juni 

en Individuele gesprekken met partijen die interesse getoond hebben. 

 

AGENDA 2e kwartaal 2017 

11 mei (11:00 – 17:00 uur) Workshop SROI 

22 juni (9:30 – 15:00 uur) Matchmakingsbijeenkomst 
 


