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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.
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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.
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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.
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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 hebben of niet. Deze twee profielen zitten nauw aan elkaar gebonden middels het gezinsprofiel dat overkoepelend werkt.
In de toekomst, als de gebruikers het wensen, kan er gekeken worden naar het toevoegen van een functionaliteit waarin het mogelijk is om complexere gezinssituaties te verwezenlijken, zoals een scheiding of een



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.
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Partners:
Project partners:

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

Mede
gemaakt
door:
Medemogelijk
mogelijk
gemaakt
door:

Mede mogelijk gemaakt door:

Twee-stapsverificatie

