
Introductie 
 
•  Project  ‘Mijn eigen Voordeur’ 

 
•  Monique Kemner procesbegeleider bij 

VanMorgen 



Programma 
•  Werkwijze project ‘ Mijn eigen Voordeur’ 
•  Service design in een veranderproces in zorg 

en welzijn 
•  Proces en resultaat project ‘Mijn eigen 

Voordeur’ 



Draagvlak 

Diensten & 
interventies 

Analyse 
behoeften 

Concept 

“ontwikkeling 

  

Pilot 
Prototype 

  

Inbedden en 
opschalen 

Inzet van creatieve 
werkmethoden (co-

creatie met 
eindgebruikers) 

Wat zijn behoeften van 
cliënten en  medewerkers?   

Werkwijze: Service 
design 

Welke diensten, 
producten, interventies 
zijn kansrijk in het kader 
van de behoeften 

Worden de waarden 
daadwerkelijk 
gerealiseerd door dit 
concept? En onder 
welke condities? 

Integratie van de 
concepten binnen 
reguliere bedrijfs-
processen   

Plan van aanpak 
opschaling: 
* Procedures & 
protocollen 
* Business case 
* Risicomanagement 

Urgentie 
& 
Visie 

Implementatieplan: 
* Voorbereidende fase 
* Uitvoerende fase 
* Evaluatiefase 

Korte termijn successen 
genereren! 

Cliënt  
wordt  
Klant 



Creatieve werkmethoden/ service 
design 



veiligheid maatwerk eigen regie 
over hun leven 

leuk 
gezelschap 

om zich heen 

in een 
community 

leven 
(bijna) thuis 

wonen 
tot aan de 
dood thuis  

niet naar een 
verpleeghuis 

integrale zorg ontzorgd 
worden 

betaalbaar 
wonen (<€650 

en <€1000) 
kleinschalig 

wonen 
Onderzoeken Begrijpen Ontwerpen Implementeren Managen 

Analyse van behoeften 



Van uitspraken naar inzichten 
Senior en ‘jongere’ 
met zorgvraag: 
 
 
Ik kies voor 
zelfstandig wonen, 
met de hulp van 
mijn eigen netwerk 
en zorg van 
professionals, dit 
zou in een andere 
woonvorm kunnen 
zijn maar bij 
voorkeur in mijn 
straat.  

Er moeten meer voorzieningen dichtbij zijn, 
die het mij mogelijk maken zelfstandig te 
wonen. Ik vind het belangrijk dat ik kan 
terug vallen op hulp van bekenden om mij 
heen. Ik wil daar in de buurt blijven wonen 

Ik wil me niet 
aanpassen aan de 
regels van het huis 

Buren hulp zou fijn zijn 

Ik woon dichtbij mijn 
kinderen, dat wil ik zo 
houden 

Ik wil perse een eigen 
voordeur 

Kleinschalig is 6-8 voor 
een ander 16-20 ,maar 
40 is te groot. 
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Van uitspraken naar inzichten 

  
 
 
 
 
Ik blijf graag 
meedoen en 
wil iets 
betekenen 
voor anderen. 

Ondanks mijn beperkingen wil ik mee 
blijven doen aan mijn sociale 
activiteiten. Ontmoetingen met anderen 
zijn belangrijk. Zo voel ik me nuttig 

Hij is wel halfzijdig verlamd, 
maar dat hij de oprichter is van 
de scooterclub is erg belangrijk 
voor hem. 

Ik zit bij de badminton, bloemen 
corso en ik wil dat blijven doen 
(partner 

Voor een ander : Kaarten 
biljarten 

Probeer elkaars kwaliteiten te 
gebruiken. Nuttig blijven zolang 
het lukt. 

Het moet niet over ziekte gaan, 
maar dingen die hem boeien 
zoals de culturele markt. Hij is 
breed georiënteerd. 
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Comfortabel thuis wonen Sociaal netwerk behouden  

Welzijn en dienstverlening             Zorg en 
(beeld)oppas, 
boodschappendienst,  
vervoer, activiteiten,  
buren voor elkaar. 
 
 
 

Mensen verbinden met elkaar 
Gemeenschap vormen 

Persoonlijke zorg  en behandeling  
op maat . Een vast aanspreekpunt. 

Ontwerpen van het Concept 



Valideren van het Concept 
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Pilotfase  

Nieuwe diensten testen 

- Beeldoppas 
- Hulpmiddelenapplicatie  
- Wijkverpleegkundige- Ergotherapie- Aangepaste woonvormen in 
thuissituatie 
- Buren voor Elkaar- Sociaal makelaar 
 

Samen met burgers, cliënten, mantelzorgers en professionals 



Pilot Gemeenschap vormen 

•  Student Industrieel ontwerpen 
•  Ontwerpen van een product/dienst  waarmee de 

participatie in een wijk wordt vergroot 
•  Theorie en praktijk mbt gemeenschap vormen: 

 Eén gemeenschap in de wijk niet mogelijk; 
  Mensen hebben verschillende interesses; 
 Groepsprocessen in de wijk; 
 Kwetsbare mensen worden niet altijd opgenomen in 
de      groep/ in de buurt. 

•  Pilot: start van meerdere gemeenschapjes rondom 
activiteiten of interesses in de wijk 
 



Realiseren aangepaste woningen 
-  Investeerders 
-  Vergunningen 
-  Bestemmingsplan 
-  Toekomstbestendige woningen 
-  Huur en servicekosten 
-  Basispakket diensten 
-  Toekomstige bewoners 
-  Realisatie bouw 
 

Met partners oprichten 
-    Investeringsfonds  
-  BV Mijn eigen Voordeur 
-  Huurderscommissie 

Met toekomstige bewoners  
-  Vorm geven gemeenschappelijk wonen  
-  Vorm geven diensten en activiteiten 
-  Vorm geven zorg en behandeling 

Zelfstandig wonen in een nieuwe woonvorm 



Kernboodschap 
•  Ontwikkel en valideer met eindgebruikers dit 

zorgt voor een positieve ervaring en resultaat 
•  Eindgebruikers zijn cliënten, maar ook 

medewerkers en managers (de organisatie) 
•  De innovatie moet waarde hebben voor de cliënt 

en mantelzorger 
•  Dit zorgt voor adoptie en acceptatie bij 

professionals 
•  De innovatie zorgt vaak voor een nieuwe 

werkwijze bij professionals 
•  Besteed hier aandacht aan dat zorgt voor 

adoptie en acceptatie 



 
 
 
 
 
 
Monique Kemner 
Adviseur/projectmanager bij VanMorgen 
mail: moniquek@vanmorgen.nu 
tel: 06-52444332 
 


