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AANLEIDING : 

Op dit moment is er geen passend medium waar ouders met kinderen met een beperking of een chronische ziekte hun profiel kunnen opschrijven en in contact 

komen met soortgelijken ouders.  

Het ‘Voor Elkaar’-initiatief bestaat uit een veelvoud van  deelprojecten die samen één gezamenlijk doel hebben. Dit gezamenlijke doel is het bij elkaar brengen 

van ouders en hun ervaringen, zodat zij makkelijk ervaringen of kennis kunnen delen en dat die ervaringskennis vervolgens naar de collectieve ervaringskennis 

bank gegenereerd kan worden.  

Om dit mogelijk te maken zijn persoonlijke data van de gebruiker, in dit geval de ouder en het kind, nodig. Om deze data niet iedere keer opnieuw in te vullen, is 

er een profile opgesteld; voor gezin en hun kind.  

 

RESULTATEN: 

 Gezinsprofiel 

Dit gezinsprofiel bevat gegevens van het hele gezin; die vormen een  beeld van de gezinssituatie.  

 

In de huidige versie is het gezinsprofiel uit twee gedeelten. Het ouderprofiel met daarin de gegevens van de 

ouders en het gezinsprofiel met daarin de gegevens van de kinderen, ongeacht of deze een beperking heb-

ben of niet. Deze twee profielen zitten nauw aan elkaar gebonden middels het gezinsprofiel dat overkoepe-

lend werkt.  

 

In de toekomst, als de gebruikers het wensen,  kan er gekeken worden naar het toevoegen van een functio-

naliteit waarin het mogelijk is om complexere gezinssituaties te verwezenlijken, zoals een scheiding of een 

 Twee-stapsverificatie 

Een account moet beschermd worden tegen het inbreken van buitenaf. Twee-stapsverificatie is een 

methode waarbij bij het registreren de gebruiker een mail krijgt waarin hij/zij moet aangeven dat 

hij degene is die het account heeft aangemaakt.  

 

 Kindprofiel 

Het kindprofiel bevatte initieel specifieke informatie over het kind 

met betrekking bij voorbeeld een beperking of een diagnose. Het 

is op dit moment mogelijk om het kindprofiel meer globaal op te 

zetten, met de mogelijkheid om bij voorbeeld geen beperking op 

te geven.  

 Ervaringskennis clusters—Thema’s 

In het profiel kan de gebruiker  aangeven dat zij ervaringen, expertise of interesse hebben in het desbetreffende onderwerp/thema. Dit gebeurt aan de hand 

van een slider. Hierdoor kan het systeem vanuit het 2Collect principe makkelijker thema’s presenteren die interessant zijn voor de gebruiker (ouders). Boven-

dien kan het systeem ervoor kiezen om vragen over dat onderwerp bij deze ouder te leggen in het kader van 2Connect. 

 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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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 

 
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 
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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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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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