
Stichting Zo-Dichtbij, Dijkshoornseweg 93 2635 EM Den Hoorn T 015-2561425 M 06-81374610   

E info@zo-dichtbij.nl KvK 63401282 ANBI status RSIN 8552 19 750 Rabobank NL56RABO0304863548  

Jaarverslag 2015 
 
 

Stichting Zo-Dichtbij     
  
  



Stichting Zo-Dichtbij, Dijkshoornseweg 93 2635 EM Den Hoorn T 015-2561425 M 06-81374610  2 

E info@zo-dichtbij.nl KvK 63401282 ANBI status RSIN 8552 19 750 Rabobank NL56RABO0304863548  

INHOUD 
 
 
 
1. Onderzoeksterugblik 2013 - 2014 3 

2. Onderzoek 2015 5 

3. Proeftuin (Living Lab) 6 

4. Stichting Zo-Dichtbij 7 

5. Samenstelling bestuur 8 

 
  



Stichting Zo-Dichtbij, Dijkshoornseweg 93 2635 EM Den Hoorn T 015-2561425 M 06-81374610  3 

E info@zo-dichtbij.nl KvK 63401282 ANBI status RSIN 8552 19 750 Rabobank NL56RABO0304863548  

 
 
  

1. Onderzoeksterugblik 2013 - 2014 
 
Sinds de start van het promotietraject aan de TU Delft heeft 
promovenda Wally Keijzer in 2013 de onderzoeksfundamenten 
gelegd rondom het thema ’smart living’. Naast literatuuronderzoek is 
direct de aansluiting gezocht met de markt in het domein van wonen, 
zorg en welzijn.  
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In 2014 lag de onderzoeksnadruk op de ontwikkeling van de 
functionaliteiten van een zorg- en welzijn platform en de 
samenstelling van een proeftuin met multinationals, MKB bedrijven, 
eindgebruikers (ouderen en mantelzorgers) en de universiteit.  
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2. Onderzoek 2015 
 
In 2015 lukte het om in de proeftuin ook een overheidspartij te 
betrekken in het onderzoek. Na diverse gesprekken met gemeente 
Midden Delfland en Delft, was het uiteindelijk gemeente Rotterdam 
die zich aansloot in de proeftuin.  
Hiermee was de basis gelegd van een zogenaamde quadruple helix: 
een publiek/private samenwerking bestaande uit de academische 
wereld, bedrijfsleven, (lokale) overheid en eindgebruikers.  

 
Er is in 2015 onderzoekstechnisch voornamelijk gewerkt aan het 
ontrafelen van de mogelijke oplossingsrichtingen, gebruikerstesten 
en de onderliggende technische architectuur van Zo-Dichtbij.  
 



Stichting Zo-Dichtbij, Dijkshoornseweg 93 2635 EM Den Hoorn T 015-2561425 M 06-81374610  6 

E info@zo-dichtbij.nl KvK 63401282 ANBI status RSIN 8552 19 750 Rabobank NL56RABO0304863548  

3. Proeftuin (Living Lab) 
 
Wat in 2014 begon als een idee met een paar partijen die in het 
concept Zo-Dichtbij geloofden, kristalliseerde de proeftuin zich in 
2015 verder uit.  
 
Naast MedRecord (v/h Medvision), Neobis, Vodafone Ziggo en IBM 
kwamen op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
vertegenwoordigers van de volgende partijen aan boord van de 
proeftuin:  
- ICTU  
- Oracle  
- gemeente Rotterdam  
 
Samen met vertegenwoordigers van de ouderenbonden PCOB, Unie-
KBO en ANBO (Rotterdam) en het expert team (vertegenwoordigers 
van zorg, ouderen, mantelzorgers) kreeg de proeftuin in 2015 verder 
vorm en werd er gezamenlijk gewerkt aan de doelstelling om mensen 
te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.   
 
In totaal werden er in 2015 vijf gezamenlijke workshops gehouden 
met de proeftuin partners, uiteenlopend van bijeenkomsten 
technische en organisatorische insteek tot en met design en business 
model workshops. Verder waren er met regelmaat individuele 
sessies om de koers van Zo-Dichtbij verder uit te zetten.   
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4. Stichting Zo-Dichtbij 
 
Op 26 mei 2015 is Stichting Zo-Dichtbij opgericht met een ANBI status 
om de promovenda te ondersteunen. 
  
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 1 lid 2 van de 
statuten en luidt als volgt: 
het ondersteunen van burgers om zo lang en comfortabel mogelijk 
zelfstandig te kunnen wonen. 
  
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te 
dienen. 
  
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 
van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting 
streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit 
dat de Stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten 
goede laat komen aan haar doelstelling. 
 
Door de volgende zaken wil de Stichting haar doelstelling zoals 
vermeld in artikel 1 lid 2 van de statuten realiseren: 
Het (doen) inrichten van een proeftuin in samenwerking met de 
Technische Universiteit Delft en de lokale overheid, waarbij diverse 
organisaties zijn betrokken voor: 

a) prototyping van een platform, 
b) doen van onderzoek en 
c) het opdoen van ervaring met het zo lang mogelijk 
comfortabel en zelfstandig thuis wonen van burgers. 

 
Het realiseren van een online platform, waar de verbinding wordt 
gelegd tussen overheid en burger, zowel virtueel (online) als fysiek 
(offline) om het proces van thuis wonen te ondersteunen. 
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5. Samenstelling bestuur 
 
In 2015 bestond het bestuur uit:   
-  Martin van Meurs MBA (voorzitter) met als verantwoordelijkheid 

financiën 
- Wally Keijzer MBA (secretaris) met als verantwoordelijkheid 

onderzoek, marketing en communicatie 
-  Mr. Pascal Broers (lid) met als verantwoordelijkheid juridische 

zaken 
 
2015 was het opstart jaar voor Stichting Zo-Dichtbij en is er 
voornamelijk gewerkt aan het opzetten van de organisatie, 
rolverdeling en verwachtingsmanagement. Daarnaast is het 
beleidsplan 2015 – 2018 opgesteld.   
 
Naast bilateraal overleg zijn er in 2015 in totaal drie officiële 
bestuursvergaderingen gehouden.  
 


