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1. Voortgang 
 
Onder leiding van de sociaal ondernemer Wally Keijzer is er in 2017 gestart met de 
valorisatie van het platform idee rondom Zo-Dichtbij. 
 
2017 stond in het teken van vervolgonderzoek rondom het concept Zo-Dichtbij. Zo is 
er onderzoek gedaan naar het netwerkeffect rondom het platform en zijn er diverse 
gebruikerstesten gedaan. Daarnaast maakte Zo-Dichtbij als proof of concept 
onderdeel uit van diverse proposals voor (Europese) onderzoeksprojecten waaronder 
Horizon2020 en Ambient Assisted Living (AAL). 
 
Door de samenwerking tussen universiteit, bedrijfsleven en maatschappij kan het tot 
nieuwe innovaties komen die snel hun doorgang vinden naar de markt en de 
samenleving. Onderzoeksgegevens worden publiek toegankelijk gemaakt. Het team 
bestaat onder meer uit bachelor en masterstudenten van de TU Delft en Erasmus. De 
gerelateerde initiatieven zijn zowel door de studenten zelf of door 
partners/wetenschappers ontwikkeld. Hierbij betrekken ze ook hbo’ers om zo van 
elkaars specialisme gebruik te maken. 
 
Het partner netwerk rondom Zo-Dichtbij bestond in 2017 uit: 
 

 
 
Partners Proeftuin:  
Binnen de proeftuin zijn de kansen voor de toekomst uitgewerkt. Alle 
proeftuinpartners zijn aan boord op basis van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO).  
 
Stichting Zo-Dichtbij, VodafoneZiggo, IBM, ICTU, MedRecord, West IT, UL, Talenter, 
eHealth Company en Burst.  
 
Partners Onderzoek: Technische Universiteit Delft, AAL en ZonMw 
 
Fondsen: BAVO Stichting en Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (SGS) 
 
Pilot gemeente: Rotterdam 
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In 2017 is KPMG aangeschoven als strategisch sparringpartner van zowel de Stichting 
Zo-Dichtbij als de sociaal ondernemer  
 
 
2 Proeftuin (Living Lab) 
 
De proeftuin (Living Lab)  is een vervolg op het Smart Living promotie onderzoek van 
Wally Keijzer aan de TU Delft, waarin de behoefte van gebruikers centraal staat. Het 
online platform (van idee tot aan valorisatie) helpt burgers om zo lang mogelijk 
zelfstandig en comfortabel in hun eigen omgeving te blijven wonen. De nadruk ligt op 
producten, diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het leggen van 
contact in de directe omgeving van de eindgebruiker. 
 

 
 
 
Een van de speerpunten op de sociale infrastructuur Zo-Dichtbij (in de vorm van een 
webplatform) is: verbinden. Hoe kan je online aangemoedigd worden om off line 
elkaar meer te ontmoeten in de eigen omgeving. Hiervoor maken we gebruik van 
bestaande ideeën, maar brengen die samen op een plaats waar burgers van een 
aantal proefgemeentes ze ook eenvoudig kunnen vinden. 
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Hiervoor zoeken we samenwerking met verschillende bestaande platformen voor wie 
we een podium vormen, zoals: 
▪ vrijwilligers netwerken 
▪ sociale en zorgkaart 
▪ ouderenbonden 
 
  
In de Zo-Dichtbij proeftuin is er een hoge mate van co-creatie van alle partners en we 
bevinden ons constant ‘in the wild’.  
Speerpunt binnen de proeftuin is kennisontwikkeling en –deling rondom het sociale 
domein en de kansen voor Zo-Dichtbij in het bijzonder. 
 
 
Ambassadeurswerk 
Om klanten te enthousiasmeren voor het concept Zo-Dichtbij zijn in 2017 contacten 
aangehaald met onder meer: 

• 5 Zorginstellingen  
• 4 Gemeentes  
• 5 mogelijke distributiepartners 
• zorgverzekeraar 
• ministerie  van VWS  

 
Dit betrof voornamelijk zaaiwerk, maar één en ander heeft geleid tot concrete 
vervolgacties, die er voor gezorgd hebben dat de basis voor Zo-Dichtbij inmiddels 
staat. 
Daarnaast zijn er diverse pitches gehouden op nationale en internationale podia, die 
hebben gewerkt als katalysator voor het project. 
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3. Platform ontwikkeling 
 
2017 is gebruikt voor de visualisatie van Zo-Dichtbij. Behalve logo en stijlgids is de flow 
en het design van de website verder uitgekristalliseerd, Daarnaast zijn de wireframes 
geoptimaliseerd en getest met diverse eindgebruikers. Eind 2017 was de paraplu van 
Zo-Dichtbij gereed en is een start gemaakt met de eerste functionaliteiten rondom 
matchmaking. 
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 4. Stichting Zo-Dichtbij 
 
Naast de verfijning van het concept Zo-Dichtbij is voorgesorteerd om Zo-Dichtbij in 
2018 naar de markt te brengen.  
Hiervoor zijn naast MVO bijdragen diverse financieringsmogelijkheden nader 
onderzocht (waaronder het aantrekken van fondsen).  
 
Naast bilaterale overleggen zijn er in 2017 vier bestuursvergaderingen gehouden.  
 
Halverwege 2017 heeft Mr. P.A.M. Broers zijn bestuursfunctie neergelegd en heeft Mr. 
Th.J.H. Dröge zijn taken binnen het bestuur overgenomen. 
Eind 2017 is tevens Dr. G.A. Blok aangeschoven als bestuurslid. 
 
Het voltallige bestuur in 2017 (onbezoldigd) bestond uit:   
-  M.J.M. van Meurs MBA (voorzitter) met als verantwoordelijkheid financiën en 

organisatie 
- Dr. W.J.W. Keijzer MBA (secretaris/penningmeester) met als 

verantwoordelijkheid onderzoek, marketing en ambassadeurschap 
-  Mr. Th.J.H. Dröge (lid) met als verantwoordelijkheid juridische en ethische zaken 
- Dr. G.A. Blok (lid) met als verantwoordelijkheid netwerken en contacten in 

onder meer het zorgdomein 
 
 
 
 


