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“Ik vind het gaaf dat ik in 2019 een rondleiding aan minister Hugo de Jonge heb 
gegeven. En daarbij mijn kennis en ervaring over de langdurige zorg kon delen.” 

Anne Hendriks – Gastvrouw en ervaringsdeskundige bij Academy Het Dorp

www.academyhetdorp.nl

Werkbezoeken en bijeenkomsten

“We zetten mensen aan het denken vanuit cliëntperspectief in plaats van 
alleen het ‘zorgen voor’. Daar ben ik trots op!” 

Gijs van den Brink – Communicatiemedewerker en ervaringsdeskundige Academy Het Dorp

“Wat betreft kennisdeling ben ik het meest trots op het artikel ‘Lessons learned 
na vier jaar zorgrobotica’. Dat is op het Emerce Health Channel meer dan 

10.000 keer gelezen!” 

Malou Arends – Communicatiespecialist Academy Het Dorp

“Ik ben trots dat ik de meningen van ervaringsdeskundigen objectief heb kunnen vastleggen. 
En dat ze hierdoor goed gehoord worden als het gaat om bijvoorbeeld hun woning.” 

Rachelle Rijnders – Onderzoeker bij Academy Het Dorp

in 2019:

Schreven en deelden we 

15 artikelen/ rapporten
Organiseerden we samen 

met Siza 80 werkbezoeken/ 
bijeenkomsten in de Mock-up

Thema’s werkbezoeken en bijeenkomsten

Artikelen en rapporten  

We schreven in 2019 onder andere over:
• ‘Lessons learned na vier jaar zorgrobotica’
• ‘Innovatie impuls: Techniek maakt leven van mensen met beperking  
   leuker en eenvoudiger’
• ‘Toekomstige bewoners positief over technologie in nieuwbouw’
• ‘Implementeren doe je zo’
• ‘Begeleidingsethiek’

Zorginhoudelijk:  
• Welzijn

• Mobiliteit
• Wonen 

• Voeding & hygiëne
• Medische ondersteuning

Technologie:
• Robotica
• Domotica
• Sensoring

• Artificial Intelligence (AI)
• Internet of things

Thema’s van Academy Het Dorp

Gaven we 41 presentaties  
buiten de deur

Gemiddeld aantal bezoekers per bijeenkomst/werkbezoek bij Academy Het Dorp

Gebruikersraden voor het ondersteunen van 
bedrijven bij het doorontwikkelen van producten

Bijeenkomsten ter inspiratie en kennisdeling 
voor zorgorganisaties, partners, overheden en 

netwerkgroepen

Projecten van Academy Het Dorp
Technologie in zorgbouw: kennis uitwisselen met 
architecten, bouwbedrijven en zorgorganisaties

Aantal bezoekers per presentatie

Kennisverspreiding  
Academy Het Dorp 2019

Proces:
• Implementeren

• Cliëntperspectief
• Ethiek

• Waarde van technologie 
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Academy Het Dorp Presentaties 

Naasten

Cliënten

https://www.emerce.nl/best-practice/zes-belangrijke-lessons-learned-na-vier-jaar-zorgrobotica
https://www.academyhetdorp.nl/hetdorp.net?id=17312
https://www.academyhetdorp.nl/hetdorp.net?id=17312
https://www.academyhetdorp.nl/hetdorp.net?id=17647
https://www.academyhetdorp.nl/hetdorp.net?id=17069
https://ecp.nl/publicatie/essay-aanpak-begeleidingsethiek/

