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zelfzorg in de eigen woonomgeving

1 Delft Kennisstad

Delft wordt niet voor niets Kennisstad genoemd. In Delft bevinden
zich veel creatieve bedrijven en studeren duizenden studenten
aan de TU en Hogescholen. Het zou mooi zijn deze kennis te
gebruiken om actuele maatschappelijke problemen op te lossen.
Daarom organiseerden Stichting TOP en Ontwerpersvereniging
Delft Design samen met de gemeente de Delft Design Challenge
2014. Het thema van deze Challenge? “Zorg, techniek en wijken.”
Het doel van de Delft Design Challenge was om innovatieve oplossingen te zoeken en tegelijkertijd de deelnemers te stimuleren
hun oplossingen naar de markt te brengen.
Binnen het thema Zorg, techniek en wijken, dat door TOP de
laatste tijd aan de orde is gesteld, zijn tal van problemen aan
te wijzen. De krimpende budgetten en toenemende vergrijzing
zorgen voor een ernstige druk op onze zorgvoorzieningen. De
overheid verwacht dat mensen veel meer zelf gaan doen, zoals
langer thuis blijven wonen, hun eigen (mantel)zorg regelen en
zelf medisch handelen. Maar dit is nog niet zo makkelijk. Veel woningen zijn niet geschikt om in verzorgd te worden, overbelasting
van mantelzorgers is nu al een groot probleem en vereenzaming
ligt op de loer. Er wordt veel verwacht van technologische innovaties zoals domotica (huisautomatisering) en e-health (digitale
zorgverlening) maar hoe krijg je mensen zo ver dat ze technologie
ook gaan gebruiken? Na een intensieve dag brainstormen met de
projectorganisatie en diepgaande gesprekken met mensen uit de
zorgsector, werd de prijsvraag uitgeschreven om oplossingen te
vinden.

Dit is de rapportage van de Delft
Design Challenge 2014, uitgevoerd
door TOP en Delft Design, in
opdracht van gemeente Delft. De Delft
Design Challenge is opgezet om jonge
ondernemers en startende bedrijven
uit te dagen om met innovatieve
oplossingen voor veelomvattende
maatschappelijke problemen te
komen en nieuwe oplossingen te
koppelen aan de (lokale) markt.
Het thema van de Delft Design
Challenge 2014 was Zelfzorg in
de eigen woonomgeving. Dertien
enthousiaste teams presenteerden
hun idee aan een jury en vijf teams
kregen elk 5.000 euro en werden
begeleid met het verder uitwerken van
hun idee. Hoe het proces is verlopen
en wat de resultaten zijn, staat in deze
publicatie beschreven.
De Delft Design Challenge werd
georganiseerd door Frans Taminiau
(inhoudelijk) en Tamar de Corte
(organisatorisch).

2 De Kick-off

“Ontwikkel een nieuw idee voor zelfzorg in de
eigen woonomgeving.” Dit was de opdracht
die breed werd uitgezet onder universiteiten,
koepelorganisaties, zorginstellingen, studieverenigingen, creatieve bolwerken en platforms. De drie pijlers waarop het onderwerp
zelfzorg rustte waren domotica (technische innovatie in en om het huis), mantelzorgers (zorg
in de directe omgeving) en zelf medisch handelen (bijvoorbeeld de insulinespuit of apps om
de hartslag bij te houden). Het idee kon een
product, dienst, sociale, bouwkundige of ICT
innovatie zijn of een combinatie hiervan.
Op 24 april 2014 was de kick-off. In een goedgevulde zaal in Kadmium Kunstencentrum
waren vele geïnteresseerden aanwezig. Projectleider Frans Taminiau vertelde waarom de
Delft Design Challenge georganiseerd werd,
wat het onderwerp was en wat het proces van
de Challenge was. Vervolgens kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord om te vertellen over de drie pijlers domotica, mantelzorg
en zelf medisch handelen. Ten slotte was er
de mogelijkheid om je meteen voor de Delft
Design Challenge in te schrijven. Hier maakten
veel teams gebruik van.

Domotica betekent letterlijk
‘huisautomatisering’. Aanvankelijk
werd domotica toegepast in
kantooromgevingen en ter ondersteuning
van mensen met een beperking.
Voorbeelden van domotica met
zorgtoepassingen zijn het bed alarm en
het wegloopsysteem.
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige
hulpverleners maar zijn vaak
familieleden of vrienden van de
hulpbehoevende die erin rollen. Het
mantelzorgen is een taak waarmee de
mantelzorger 24 uur per dag bezig is.
Die zorg kan niet zomaar beëindigd
worden. Vaak doen mantelzorgers ook
verpleegkundige handelingen.
Zelf medisch handelen is het verrichten
van medische handelingen die nu door
bijvoorbeeld de wijkverpleger uitgevoerd
worden. Voorbeelden hiervan zijn
het controleren van diabetes glucose,
injecteren van insuline en de zorg
voor drains en sondes. Bij sommige
handelingen heb je veel spullen nodig en
dat maakt het complex.

Bereik van de Challenge bij de inschrijvers (links) en de winnaars (rechts)

3x Groningen

1x Oegstgeest
3x Leiden
9x Den Haag
1x Utrecht

2x Leiden
4x Den Haag
6x Delft
2x Rotterdam

26x Delft
5x Rotterdam

1x Numansdorp

1x Numansdorp
1x Lage Zwaluwe

1x Lage Zwaluwe

6x Eindhoven

2x
Heerlen

6x Eindhoven

2x
Heerlen

3 De Pitches
Op 21 mei 2014 kwamen in Kadmium dertien enthousiaste teams
hun innovatieve idee presenteren. Zij kregen drie minuten de
tijd om hun idee aan het publiek
en de jury te presenteren. Daarnaast moesten zij ook een ondernemingsplan met begroting inleveren.
De ideeën waren uiteenlopend
en allemaal zeer interessant.
Van apps voor mantelzorgers tot
‘custom-made’ mantelzorgwoningen, van zorgrobots tot fysieke
hulpmiddelen bij het douchen en
een rolstoel die kan traplopen.
Die avond werden er geen winnaars uitgeroepen, maar ging de
jury naar huis met een dik pak
papier om zich te beraden.
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VITAMINE TEAM
1- JOIN THE GROUP!

NIEUWE SOCIALE STRUCTUUR

2- INITIATIEF IN EIGEN HANDEN!

FIT EN ACTIEF BLIJVEN

3- EIGEN LEVEN PROJECT!

ENERGIE EN VITALITEIT

4- HET VITAMINE TEAM HELPT BIJ HET
FORMULEREN VAN DE VRAAG EN DE
UITVOERING VAN DE ZELFBEDACHTE OPLOSSING

5- BOUWEN!

Conceptontwikkeling voor verbeterde
doorverwijzing naar 2e-lijns zorginstellingen

BOUWKUNDIGE OPLOSSING

6- "MIJN LIEVE BUREN"
VOORKOMEN VAN OVERBELASTING
VAN MANTELZORGERS
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ONDERLINGE HULP
DINGEN MET ELKAAR DELEN
GEBRUIKEN ELKAARS DESKUNDIGHEID

7- KENNISCENTRUM!

CONTINUÏTEIT IN DE TIJD

VITAMINE PROJECT
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
www.muzus.nl

ZORG IN BALANS

PETER HERMANS

SITUATIE

pcf.hermans@gmail.com

V
Het aantal zorgbehoevende mensen in de
thuissituatie neemt sterk toe. Zij worden elk
ondersteund door mantelzorgers. Een deel van
hen roept de hulp in van de wijkverpleegkundige. Mantelzorg wordt zwaar belast. Wijkverpleegkundigen richten zich vooral op hun
cliënten en hun directe mantelzorgers. Vrijwilligers staan veelal buitenspel, ze hebben geen
toegang tot het systeem, het systeem heeft
geen toegang tot vrijwilligers. Hoe kunnen we
vrijwilligers toevoegen aan dit systeem?

ONDERZOEK
Het is belangrijk te onderzoeken waar de
zorgen, barrières en uitdagingen liggen
om dit systeem te innoveren. Door middel van design research brengen we de
behoefte van de 4 stakeholders in kaart.
Wat is in ieders context belangrijk, wat zijn
de motivaties om dingen wel, niet of op
een bepaalde manier te doen?

verwachte toename
van het aantal
branddoden onder
65-plussers
tot 2030
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het aantal
verzekeringsclaims door
65-plussers per jaar
vanwege brandschade

veilig

Wat zijn de drempels voor thuiswonende hulpbehoefenden
om een vrijwilliger te vragen? Is vertrouwen belangrijk?
Moet er een bemiddelaar optreden?

% 65-plussers dat nog
zelfstandig woont

betaalbaar

Eisen aan
oplossing
met domotica

Brand bij
ouderen

95%

de meeste branden
bij ouderen
onstaan in de keuken

onzichtbaar

eenvoudig

Wat zijn de zaken waar mantelzorgers zich druk over
maken? Wat belast hen het meest? Waar zouden zij
zoeken naar vrijwilligers?

Uitbrander

Hoe passen vrijwilligers het beste in de context van de
wijkverpleging? Waar kunnen zij elkaar ontmoeten, hoe
communiceren zij het liefst?
Hoe en waar wil een vrijwilliger het liefste ingezet
worden? Werken zij graag vanuit betrokkenheid? Hoe
communiceren zij het liefst?

CO-CREATIE

Team Brandpreventie
Frank Schalkwijk - Derek Tersmette - Jasper Witte - Milou Joosten
Marktonderzoek

Ontwikkeling

Hoe denken ouderen over
brand(preventie)?

Bewegings- en temperatuursensor:
sensitiviteit bepalen

Welke voorkeuren hebben zij t.a.v.
Uitbrander? (kenmerken alarm,
gevoeligheid en uiterlijk systeem, prijs)

Alarmmethode:
type, duur, sterkte, frequentie

Het plan
Communicatie

SYSTEEM IN

1. Persoon zet pan op het vuur

2. Door hittevorming gaat sensor aan

3. Sensor registreert aanwezigheid

Toenname intensiteit alarm:
kortstondig signaal bij korte afwezigheid
langdurig signaal bij lange afwezigheid

Kwalitatief onderzoek: focusgroepen
Kwantitatief onderzoek i.s.m. Trendbox

Wanneer de behoefte van de stakeholders
in kaart is gebracht gaan we door middel van co-creatie het systeem opnieuw
ontwerpen. We zetten de stakeholders
samen aan tafel en ontwerpen de thuishulpverlening op zo’n manier dat alle
belangen hierin meegenomen worden.

Het idee
Partners

Brandpreventieweken (oktober 2014)

Activite - thuiszorgorganisatie

Promotielmpje - door Brantmedia

Gira - producent rookmelders

ZIN - maandblad voor actieve ouderen

Habion - woningcorporatie voor senioren
Lectoraat Brandweerkunde

BALANS
De thuiswonende hulpbehoefende wordt
ondersteund door mantelzorgers, wijkverpleging en vrijwilligers. Mantelzorg kan
terugvallen op het netwerk van verpleging
en vrijwilligers in de buurt. Wijkverpleging
weet waar nodig vrijwilligers te vinden.
Vrijwilligers kunnen in hun eigen buurt de
mensen helpen die dat het hardste nodig
hebben. Het geheel wordt ondersteund
door een platform dat past bij ieders behoefte. Het systeem is in balans!
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4. Sensor signaleert afwezigheid 5. Na bijv. 10 min. een geluidssignaal

6. Persoon herinnert het koken

M

info@mantellink.nl
015 88 74 756

Mantellink

WHY

QUOTE PARENT

‘It is quite easy to ignore the signal if you’re busy at that moment, but it stays in my head. Ah yes, it just
went off so I should take some minutes for myself later on.’ - Mom of hospitalized boy of 11 years old

QUOTE PROFESSIONAL ‘A great idea! Warm, bonding and comforting.’ – Marianne Naafs, manager VOKK

Deelnemers:
Gijs Slagmolen (Urban PaR)

De rolstoeltraploper

mail: gijsbertus.slagmolen@gmail.com

Ineke Hulshof (Hulshof Architecten)
mail: ihulshof@xs4all.nl

Pitch

en verpleegtaken. Het is een grote maatschappelijke uitdaging om
mantelzorgers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun zorgtaken.

HOW
Mantellink vergroot het sociale netwerk
rondom zorgbehoevenden. Zo wordt
de mantelzorger ontlast en blijft de
zorgbehoevende in contact met vrienden
en familie.

WHAT
Mantellink creëert op één bereikbare
plek overzicht in alle zorgzaken en maakt
vragen en problemen bespreekbaar.
Mantellink is een digitaal communicatie platform ontworpen
voor mantelzorg ondersteuning. Alle zorgbetrokkenen (zowel
professioneel als uit persoonlijke kring) krijgen één gezamelijk
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Niels Meijssen

Johan Langendoen

MSc. Management of Innovation

MSc. Integrated Product Design

MSc. Design for Interaction

Erasmus Universiteit Rotterdam

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft

Bouwen

Innoveren

Monica 4.0

Elien Phernambucq

Participeren

Cock Peterse, Ineke van
Geenen, Chris Verhoeven
& Pieter Jonker

fig. 3

Windows 1950

fig. 6

Het voordeel is dat de rolstoeltraploper ook gebruikt kan worden als een rolstoel en dus niet bij de trap hoeft te blijven zoals de traplift. Daarnaast kan het
takelsysteem opgerold worden zodat de trap zelf ook nog normaal gebruikt kan
worden. De takel hangt namelijk aan het plafond van de overloop, aan het eind
van de trap. Op de trap zijn alleen de ankers terug te vinden die de kabel van de
takel begeleiden over de trap (figuur 7).
Delft Design Challenge 2014, Innovatieve ideeën voor de zelfzorg.

Oplossingen:
- Longhouse-hypotheek
Ouderen kunnen makkelijker
bij familie gaan wonen.

Live (ambient) video verbinding
Een virtueel venster naar:
- Familie
- Vrienden
- (thuis) zorg instanties

Met de rolstoeltraploper wordt getracht een mobiliteit oplossing te leveren voor de trap, die overal toepasbaar is en niet
veel ruimte inneemt.
De rolstoeltraploper is een combinatie van een steekwagentraploper en een rolstoel, die middels een takelconstructie de
trap op getrokken kan worden (figuur 4 t/m 6).

fig. 5

over te nemen. Dit omdat er door het groeiend aantal langdurig
zorgbehoevenden alleen nog tijd is voor de strikt technische zorg-
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+
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De rolstoeltraploper

fig. 4

beroep gedaan op mantelzorgers om niet-professionele zorgtaken

-Windows 1950 app
Ouderen kunnen langer
zelfstandig blijven wonen.

Een van de grootste problemen voor de zelfzorg in eigen woonomgeving is
mobiliteit. Naarmate de mens ouder wordt, wordt hij ook minder mobiel. Binnen een woning kan dit vooral problemen veroorzaken bij de trap.
Voor dit probleem zijn al tal van oplossingen bedacht zoals hellingbanen,
trap tussentreden, diverse vormen van de traplift (met stoeltje of een plateau), trappenklimmers en zelfs een zweeflift (figuur 1 t/m 3). Dit zijn echter
allemaal oplossingen die situatie specifiek zijn of weer nieuwe problemen
met zich meebrengen, omdat ze bijvoorbeeld veel ruimte innemen, er een
extra persoon bij nodig is of omdat ze erg kostbaar zijn.

fig. 2

Het zorgen voor een zieke geliefde, vriend of familielid is een
nobele maar zware taak. Er wordt (vanuit de overheid) een groot

Langer zelfstandig wonen en mantelzorg ontzien.

Mobiliteit +

fig. 1

Het proces van de Delft
Design Challenge was anders
ingericht dan bij andere
ontwerpwedstrijden. Dit is
gedaan omdat het bij de Delft
Design Challenge niet alleen
belangrijk was dat er goede
ideeën werden ontwikkeld,
maar vooral dat deze ideeën zich
verder konden ontwikkelen en
hun weg naar de markt zouden
vinden. Bij veel wedstrijden
wordt een winnaar gekozen
aan het einde van de wedstrijd
en houdt het daar op. In
de Delft Design Challenge
werden de winnaars al vroeg
in de wedstrijd, tijdens de
pitch-avond, geselecteerd. Die
winnaars kregen elk begeleiding
en hulp bij het zoeken naar
geschikte marktpartijen in de
periode tot de eindavond van de
Delft Design Challenge.

fig. 7
21-05-2014

4 De Juryuitslag

Een vijfkoppige jury, bestaande uit vertegenwoordigers
van de zorgsector en van de TU Delft, koos vijf teams uit
die een financiële ondersteuning van 5.000 euro kregen
om hun idee verder uit te werken. Ook werden zij anderhalve maand lang inhoudelijk ondersteund bij het verder
ontwikkelen van hun idee en het vinden van aansluiting bij
marktpartijen.

Deze teams hadden ook een uitstekend idee, maar werden niet geselecteerd door de jury:
Eva; een zorgrobot ontwikkeld aan de TU Delft, geïnspireerd op een zorghond, bedoeld voor de
triviale huishoudelijke taken.
Vitamin; door grip op eigen zorg en omgeving langer fit en vitaal wonen.
T.E.N.; koppeling van bestaande apps leidt tot een eenvoudige communicatie met naasten en
daardoor tot een prettige, zelfstandige oude dag.
Apollo; een zorgrobot die een oogje in het zeil houdt en die bij communicatie kan ondersteunen of
de hulpbehoefende van informatie kan voorzien.
Informal Care Home; een modulair bouwsysteem maakt kleine wooneenheden mogelijk,
bijvoorbeeld in de achtertuin.
Mobiliteit+; een aanpassing aan de rolstoel en trap maakt dat de gebruiker zelfstandig trappen
op en af kan.
Soflomo; door de op de patiëntgerichte informatievoorziening krijgt de patiënt beter grip op de
“zorg-reis” die gemaakt moet worden bij een doorverwijzing.
Zorg in Balans; een plezierige methode om de zorgbehoefte in kaart te brengen. De toepassing
helpt bij het organiseren van die zorg.

Uitbrander
Fysieke interventie woning

Met dit idee wordt koken voor bijvoorbeeld dementerende ouderen
een stukje veiliger. Het idee is er op gericht de bewoner er aan te
herinneren dat er iets op het fornuis staat, waardoor brand in de
keuken voorkomen wordt.

Mantellink
Ontlasten
mantelzorger

Een applicatie die de communicatie van zorgverleners naar mantelzorgers en mantelzorgers onderling verbetert. De applicatie richt
zich vooral op het netwerk van de zorgpatiënt en is makkelijk in het
gebruik.

Helping Hand

HelpingHand

Fysieke ondersteuning

Veilig en zelfstandig naar het toilet
Behoud van privacy en eigenwaarde
Kostenreductie voor de zorgsector

Urgent probleem

Een mechanisme dat het voor mensen met een lichamelijke
beperking gemakkelijker maakt zelfstandig naar het toilet te gaan.
De robot biedt houvast maar beweegt ook mee waardoor opstaan en
zitten, maar ook stilstaan makkelijker wordt.

Mokkop
Emotionele ondersteuning

Een koffiekop die ouders van een kind met kanker stimuleert om ook
aan zichzelf te blijven denken. De kop met zachte uitstraling licht
eens in de zoveel tijd op en helpt ouders een moment voor zichzelf
te nemen en contact met andere ouders te leggen.

Bouwen

Monica 4.0
Innoveren

Participeren

Organisatie
woning

Het mobiliseren van (toekomstige) bewoners van Monica, het woonzorgcentrum dat eind 2017 de deuren sluit, door onder andere het
testen van nieuwe zorginitiatieven.
Op deze manier
hopenvan
zij het
Cock Peterse,
Ineke
voortbestaan van Monica te bewerkstelligen.

Monica 4.0

Geenen, Chris Verhoeven
& Pieter Jonker

5 De Eindpresentatie

Op 9 juli 2014 was de avond van de eindpresentaties en de projectenmarkt. De vijf
teams die tijdens de pitch-avond door de
jury waren geselecteerd, hadden anderhalve maand de tijd gehad om hun idee
verder te ontwikkelen onder begeleiding
van projectleider Frans Taminiau. Dit doorontwikkelde idee presenteerden zij op
deze avond aan een groot en gevarieerd
publiek van professionals uit de zorgsector, ambtenaren, professoren van de TU
en andere geïnteresseerden.
Na de presentaties was er een projectenmarkt. De vijf teams, en ook een aantal
niet winnende teams, kregen de gelegenheid om hun idee nog eens aan de man
te brengen. De genodigde vertegenwoordigers uit de zorgsector, alsook het publiek, konden hun ronde langs de teams
doen en met hen in gesprek gaan. Met een
hoop nieuwe connecties voor mogelijke
samenwerkingen in de toekomst eindigde
de Delft Design Challenge 2014 voor de
teams hier.

In de periode van de avond van de pitches in
april tot de avond van de eindpresentaties in juli
kregen de vijf teams begeleiding van projectleider
Frans Taminiau en 5.000 euro. Hierdoor konden
zij hun idee verder ontwikkelen. Dat de teams
inderdaad een goede ontwikkeling hadden
doorgemaakt bleek tijdens de laatste avond van
de Delft Design Challenge waarop de teams hun
eindpresentaties toonden.
Team Uitbrander had inmiddels een echte
techneut bij het team betrokken waardoor
het aanvankelijk conceptuele idee een flinke
stap in de richting van een werkend prototype
had gemaakt. Team Mantellink had een
programmeur ingeschakeld die het systeem
verder kon verbeteren. Team Helping Hand deed
inmiddels gedetailleerde gebruikersonderzoeken
over het gebruik van en behoefte aan het
mechanisme. Team Monica 4.0. was verder
gegaan met het concreet maken van de plannen.
Team Mokkop wist partijen bij elkaar te brengen
die cruciaal zijn voor het uitwerken en naar de
markt brengen van het product.

achtergrond: netwerken tijdens de projectenmarkt na afloop van de presentaties
grafiek: vertegenwoordiging van de onderwerpen, de blauwe staafjes representeren het aantal
deelnemers en de bruine staafjes representeren het aantal winnaars

Ontlasten
mantelzorger

Robotica

Fysieke ondersteuning

Organisatie
zorglijn

Organisatie
woning

Fysieke interventie woning
Emotionele ondersteuning

6 De toekomst van de DDC
en hoe het nu met de teams
gaat
Deze eerste editie van de Delft Design Challenge heeft ervoor gezorgd dat een aantal oplossingen zijn bedacht voor problemen binnen
de zorg in de eigen woonomgeving. De vijf winnende teams hebben
niet alleen financieel een steuntje in de rug gekregen maar zijn ook
gestimuleerd om verder te gaan en hebben contacten gevonden bij
marktpartijen om hun product in de markt te zetten.
De Delft Design Challenge 2014 is een succes en omdat de maatschappelijke problemen in de wereld nog lang niet opgelost zijn,
zullen TOP en Delft Design de Delft Design Challenge graag vaker
laten terugkomen, met wisselende thema’s.
We zijn inmiddels drie maanden verder sinds de eindpresentaties en
projectenmarkt in juli 2014. Het idee van Team Mantellink is verder
ontwikkeld en zal half november live gaan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Delftse zorginstellingen. Team Monica is druk bezig
met het laten ontwikkelen van een website en werkt hard aan een
businessplan dat begin 2015 zal worden ingediend. Team Mokkop
heeft een aantal hypotheses getest in het ziekenhuis onder het management, verpleging en schoonmakers en kan hierdoor weer stappen maken in de ontwikkeling van het ontwerp. Team Uitbrander is
dicht bij een werkend prototype. Er staan presentaties gepland bij het
Delfts zorgfestival, de Delftse ouderenbonden en bij een bijeenkomst
over brandveiligheid in het Westland. Team Helping Hand heeft een
klankbordgroep bij elkaar gebracht en daarmee veel verbeteringen in
het ontwerp kunnen doorvoeren. Ook hebben zij een prototype gebouwd dat binnenkort met mensen getest zal worden en zijn zij bezig
met een businessplan.

Dat de Delft Design Challenge 2014 de teams een grote stap verder heeft
gebracht bij de ontwikkeling van hun idee staat voor de teams buiten
kijf.
Volgens team Monica opent de Delft Design Challenge deuren. Personen
waarmee zij in gesprek willen om hun idee verder te ontwikkelen gaan
sneller met hen om de tafel zitten. Verder is de Delft Design Challenge
enorm belangrijk gebleken voor het vergroten van het netwerk.
Voor Team Helping Hand is de financiële bijdrage erg belangrijk
geweest omdat daar een klankbordgroep mee bekostigd is. Ook heeft
de Delft Design Challenge ervoor gezorgd dat de presentaties werden
aangescherpt en het team scherp bleef.
Team Mantellink geeft aan dat ze nuttige contacten hebben opgedaan
in de zorgmarkt. Eén van deze contacten gaat ook met hen in zee voor
een pilot. Ook de financiële bijdrage werd belangrijk genoemd omdat
hiervan een programmeur betaald kon worden. (https://app.mantellink.
nl)
Team Mokkop gaf aan dat de Delft Design Challenge ontzettend
belangrijk is gebleken voor het netwerk. Ook blijkt de financiële bijdrage
zeer belangrijk te zijn geweest voor verdere ontwikkeling van het
product.
Voor Team Uitbrander is de Delft Design Challenge erg belangrijk
geweest omdat er zonder deze Challenge geen Uitbrander zou zijn
geweest. Het idee werd namelijk pas aan het begin van de Delft Design
Challenge bedacht. Tijdens het proces is de onafhankelijke jury voor dit
team erg belangrijk geweest.

7 Conclusie

De Delft Design Challenge 2014 heeft
veel enthousiasme teweeg gebracht en is
zeker voor herhaling vatbaar. Toch zijn er
enkele verbeterpunten om goede ideeën
bij de markt te krijgen. De zorgsector moet
er nog aan wennen dat men op eigen
initiatief werkt aan innovatie. De deelnemende zorgpartijen zouden een agenda
moeten opstellen met de meest urgente
problemen. Omgekeerd kan de kwaliteit
van de ontwerpsector nog verder verbeteren als men de eigen ideeën voortdurend
toetst aan de noden van de zorgsector. Er
moet een lerend proces op gang komen
waar beide partijen van profiteren. Dat
vergt permanente communicatie. De Delft
Design Challenge is een stap in de goede
richting.

Colofon
Dit is een publicatie over de Delft Design Challenge 2014, door
TOP en DelftDesign in opdracht van de gemeente Delft.
Meer informatie: www.topdelftdesign.nl/delftdesignchallenge/
Contact: info@topdelft.nl of info@delftdesign.nl
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, of anderszins
gereproduceerd. De rechten van de getoonde projecten liggen
bij de deelnemers.
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