
 

 

 

RESULTATEN 

Connect2Facebook is een smart online tool die een of meer 

Facebook groepen met de centrale kennisbank kan verbin-

den; door het verzamelen van ervaringen van diverse ouders 

rondom een topic of thema. Deze tool vraagt, op dit mo-

ment, een tussenpersoon – een moderator.  

De moderator kan met behulp van deze tool berichten die in 

de facebook groepen geplaatst zijn selecteren, wijzigen en 

overplaatsen naar de centrale databank indien de gebruiker 

hiermee akkoord gaat.  

Na de bevestiging van de gebruiker zal het bericht verschij-

nen in de centrale kennisbank onder de thema’s, zoals: 

School, Vakantie en Vrijetijd, Financiën, etc.  

 

Alle berichten krijgen een score, daarmee kunnen de mode-

ratoren makkelijker zien welke berichten eventueel belang-

rijk zijn voor de kennisbank. De score wordt gebaseerd op: li-

kes, reacties en de datum waarop het bericht geplaatst is.  

Het doel van het project Voor elkaar is om te komen 

tot een online platform waarop ouders, voor hen rele-

vante informatie kunnen zoeken, vinden en delen. Er 

worden diverse smart online tools ontwikkeld waar-

door individuele kennis omgezet kan worden in col-

lectieve ervaringskennis. 

Om het doel van het project te visualiseren, is er een 

film gemaakt worden, waarin de uitdagingen, die ou-

ders ervaren toegelicht wordt. Bovendien geeft het 

een inleiding  over “Bundeling van individuele erva-

ringen naar collectieve ervaringskennis” 

 

Er worden verschillende smart online tools ontwik-

keld om:  

 de persoonlijke zoektocht naar informatie/

ervaringen van ouders te optimaliseren en perso-

naliseren (informatie clusteren, toegankelijker ma-

ken, met elkaar te delen en elkaar vinden) 

 Individuele ervaringen te bundelen naar de collec-

tieve ervaringskennis 

 Individuele gebruikers te stimuleren om actief deel-

nemen en actief te blijven met de motto ‘samen 

zijn we sterk en altijd up-to-date’. 

 

Er zijn prototypes ontwikkeld van de volgende tools: 

2Find, 2Collect, Connect2Person, 2BeQuestioned, 

Connect2Facebook, Connect2www.wijzer, Een pro-

fiel van gebruikers, 2Scrape en 2Collaborate 
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Mede mogelijk gemaakt door: 
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Connect2Facebook 
Auteur:     A. Born, M. van Maurik, D. Barelds, V. Donovic, K. Lemmens, drs. M.J.W.M. Schmitz—1, 

        dr. B. Piškur – 2, N. de Ruiter, K. van Meeteren – 3. 

Instelling:   1—Lectoraat Data Intelligence, Zuyd Hogeschool 

        2—Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronische Zieken, Zuyd Hogeschool 

        3—Moderatoren Facebookgroep  

Contactgegevens: 

Zuyd Research 

Faculty ICT 

Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen 

T +31 (0)45 400 60 60 

M info.ict@zuyd.nl 

I www.zuyd.nl  

Projectleiders: barbara.piskur@zuyd.nl; marcel.schmitz@zuyd.nl 

www.schoudersvoorelkaar.nl 

AANLEIDING: 

De ervaringskennis van de ouders binnen een online community, zoals Facebook groep, is groot en van meerwaarde voor andere gebruikers van de kennisbank. 

Het doel van dit deel-project is om de ervaringen van ouders, gedeeld in een online community, via een smart tool aan de centrale kennisbank te koppelen. 

METHODE: 

User-Centred Design & Agile method & de HBO-ICT Life 

Cycle. Op basis hiervan zijn paper-prototypes voor 

smart online tool ontwikkeld. Samen met end-users, is 

vorm gegeven aan gewenste online tool.   

Het concept ontwerp, de paper-prototype en het Proof 

of Concept van Connect2facebook zijn middels 2 focus-

groep sessies  van feedback voorzien en in kleine stap-

pen iteratief (her)ontworpen.   

TOEPASSING: 

De potentieel grote hoeveelheid aan data vraagt om een 

schaalbare data opslag die voldoet aan diverse eisen. Om de 

functionaliteit van dit tool te bereiken is een data ecosys-

teem nodig.  

Connect2facebook  is klaar voor gebruik en zal na enkele wijzi-

gingen toegepast kunnen worden bij andere Facebook groe-

pen. Verdere ontwikkeling van dit tool is mogelijk en zal ter 

verbetering komen van de gebruiksvriendelijkheid voor mo-

deratoren. 

 

Connect2… is zo opgezet dat koppelingen gelegd kunnen 

worden met verschillende online communities of apps zoals 

de www.wijzer om op dezelfde manier te werken als Con-

nect2Facebook 

 

 

 
RESULTATEN: 

In het project Voor elkaar zijn diverse smart online tools 

ontwikkeld waarmee individuele kennis omgezet kan wor-

den naar collectieve ervaringskennis. Een film illustreert de 

uitdagingen van ouders in het bevorderen van participatie 

van hun kind  en  het idee van  “Bundeling van individuele 

ervaringen naar collectieve ervaringskennis”. 

Smart online tools maken het mogelijk om:  

 de persoonlijke zoektocht naar informatie/ervaringen 

van ouders te optimaliseren en personaliseren 

(informatie clusteren, toegankelijker maken, met elkaar 

te delen en elkaar vinden) = 2Find, 2Collect, Con-

nect2Person, 2BeQuestioned; 

 individuele ervaringen te bundelen naar collectieve er-

varingskennis = Connect2community 

(Connect2Facebook, Connect2www.wijzer); 

 individuele gebruikers te stimuleren om actief deelne-

men en actief te blijven vanuit het motto ‘samenzijn we 

sterk en altijd up-to-date’ = 2Collaborate 

Daarnaast  zijn ook de prototypes ter ondersteuning van 

het systeem ontwikkeld = een Persoonlijk profiel van ge-

bruikers, 2Scrape & Data history.     

Project partners: 
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Meer informatie: Zuyd Research 

Lectoraat  A&P /Faculty ICT /Lectoraat Data intelligence 

 Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen 

T +31 (0)45 400 60 60 

M info.ict@zuyd.nl 

I www.zuyd.nl  

Contactpersonen: barbara.piskur@zuyd.nl;  

marcel.schmitz@zuyd.nl 

 Het doel van het project Voor elkaar is om te komen 

tot een online platform waarop ouders, voor hen rele-

vante informatie kunnen zoeken, vinden en delen. Er 

worden diverse smart online tools ontwikkeld waar-

door individuele kennis omgezet kan worden in col-

lectieve ervaringskennis. 

Om het doel van het project te visualiseren, is er een 

film gemaakt worden, waarin de uitdagingen, die ou-

ders ervaren toegelicht wordt. Bovendien geeft het 

een inleiding  over “Bundeling van individuele erva-

ringen naar collectieve ervaringskennis” 

 

Er worden verschillende smart online tools ontwik-

keld om:  

 de persoonlijke zoektocht naar informatie/

ervaringen van ouders te optimaliseren en perso-

naliseren (informatie clusteren, toegankelijker ma-

ken, met elkaar te delen en elkaar vinden) 

 Individuele ervaringen te bundelen naar de collec-

tieve ervaringskennis 

 Individuele gebruikers te stimuleren om actief deel-

nemen en actief te blijven met de motto ‘samen 

zijn we sterk en altijd up-to-date’. 

In project Voor Elkaar zijn prototypes ontwikkeld van 

de volgende tools: 2Find, 2Collect, Connect2Person, 

2BeQuestioned, Connect2Facebook, Con-

nect2www.wijzer, Een profiel van gebruikers, 

2Scrape en 2Collaborate. 
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 Projectteam: 

Zuyd Research 

Faculty ICT / Lectoraat  A&P 

Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen 

T +31 (0)45 400 60 60 

M info.ict@zuyd.nl 

I www.zuyd.nl  

Contactpersonen: barbara.piskur@zuyd.nl;  

marcel.schmitz@zuyd.nl 

 
 

In het project Voor elkaar zijn diverse smart online tools 

ontwikkeld waarmee individuele kennis omgezet kan wor-

den naar collectieve ervaringskennis. Een film illustreert de 

uitdagingen van ouders in het bevorderen van participatie 

van hun kind  en  het idee van  “Bundeling van individuele 

ervaringen naar collectieve ervaringskennis”. 

Smart online tools maken het mogelijk om:  

 de persoonlijke zoektocht naar informatie/ervaringen 

van ouders te optimaliseren en personaliseren 

(informatie clusteren, toegankelijker maken, met elkaar 

te delen en elkaar vinden) = 2Find, 2Collect, Con-

nect2Person, 2BeQuestioned; 

 individuele ervaringen te bundelen naar collectieve er-

varingskennis = Connect2community 

(Connect2Facebook, Connect2www.wijzer); 

 individuele gebruikers te stimuleren om actief deelne-

men en actief te blijven vanuit het motto ‘samenzijn we 

sterk en altijd up-to-date’ = 2Collaborate 

Daarnaast  zijn ook de prototypes ter ondersteuning van 

het systeem ontwikkeld = een Persoonlijk profiel van ge-

bruikers, 2Scrape & Data history.     

Project partners: 
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Meer informatie:  
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In het project Voor elkaar zijn diverse smart online tools 

ontwikkeld waarmee individuele kennis omgezet kan wor-

den naar collectieve ervaringskennis. Een film illustreert de 

uitdagingen van ouders in het bevorderen van participatie 

van hun kind  en  het idee van  “Bundeling van individuele 

ervaringen naar collectieve ervaringskennis”. 

Smart online tools maken het mogelijk om:  

 de persoonlijke zoektocht naar informatie/ervaringen 

van ouders te optimaliseren en personaliseren 

(informatie clusteren, toegankelijker maken, met elkaar 

te delen en elkaar vinden) = 2Find, 2Collect, Con-

nect2Person, 2BeQuestioned; 

 individuele ervaringen te bundelen naar collectieve er-

varingskennis = Connect2community 

(Connect2Facebook, Connect2www.wijzer); 

 individuele gebruikers te stimuleren om actief deel te-

nemen en actief te blijven vanuit het motto ‘samen zijn 

we sterk en altijd up-to-date’ = 2Collaborate 

Daarnaast  zijn ook de prototypes ter ondersteuning van 

het systeem ontwikkeld = een Persoonlijk profiel van ge-

bruikers, 2Scrape & Data history.     

Project partners: 
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Meer informatie:  

Zuyd Research 

Lectoraat  A&P /Faculteit ICT /Lectoraat Data intelligence 
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