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Canvasmodel E-Zorg
Strategische partners
Kernactiviteiten
•Woningbouw
Vertrekken vanuit de burger als
• Huisartsen/poh
eindgebruiker
•Ziekenhuis
Werken met digitale middelen
•GGZ instellingen
•Training op het gebied van zorg en
•Gemeenten: Wmo loket
ondersteuning (denk ook aan
(praktisch), zorginkoop (beleid) administratie) fysiek en online en via e•Andere zorgaanbieders binnen learning
en buiten VVT
•Gericht op behoud vaardigheden
•Ketenpartners o.a.
•Gesprekken met mantelzorgers (samen
casemanagers dementie,
met cliënt en apart)
Odensehuis
•Spreekuren
•Wijkverpleegkundigen
•Gespreksgroepen
•Sociaal wijkteam
•Info en advies over ziektebeelden,
•Welzijn
verloop, zorgaanvragen ed
•Steunpunt Mantelzorg/De
•Preventie en welzijn
Manteling
•E-learnings om vaardigheden aan te
•Private ondernemers
leren, mindset, preventie (denk bijv. Aan
•Veilig Thuis
Minddistrict)
•Jeugdzorg
Mensen en middelen
•Toegang tot digitale middelen; zoals
•Scholen
device, internet,
•Andere stakeholders binnen •Besef van veiligheid in het digitale
de wijk
domein
•Ontwikkelaars e-learnings,
•Medewerkers/vrijwilligers: met digitale
platforms
vaardigheden
•Besef dat zorg- en dienstverlening niet
enkel fysiek zou kunnen

Waardepropositie (Zorgproducten- Cliëntrelaties
Cliëntsegmenten
en diensten)
•Digitaal organiseren van begeleiding
•Burgers binnen de
•Bieden van veiligheid
groep, ondersteuning individueel; door
Oosterschelderegio met een
•Voorkomen crisisopname
buiten muren van instelling dit te doen
hulpvraag binnen het domein van
•Voorkomen uitval mantelzorger
geen stigmatiserende werking en door dit de Wmo: zoals ondersteuning bij
•Vergroten begrip voor de
te doen in eigen veilige omgeving (met
zelfstandig kunnen functioneren,
aandoening en aanleren methoden mogelijk lotgenoten) geeft meer opbrengst vinden van hulpbronnen,
om hier mee om te gaan
dan verplichting tot deelname aan een
uitbreiden kennis en
(angstreductie)
groep met fysieke bijeenkomsten
vaardigheden, uitbreiden digitale
•Vraagbaak functie
•Passend bij zorgen dat (als omslag van
vaardigheden om daarmee
•Lotgenoten contact: minder
zorgen voor)
stappen te kunnen zetten naar
eenzaamheid en gelegenheid tot
grotere mate van zelfredzaamheid
delen ervaringen
en zelfmanagement
•Veiligheid/achtervang bij problemen
•Minder zorgconsumptie
•Behoefte aan ondersteunen,
ontwikkelen of behoud van
vaardigheden en daarmee voorkomen
extra toename zorgvraag is leidend
•Inzet sociale netwerk
Kanalen
•Geïntegreerd ondersteuningsaanbod •Eigen medewerkers bij eigen organisaties
•Deskundige begeleiding
•Casemanagers dementie;
•Ondersteuning aan het netwerk van •Sociale wijkteams;
de cliënt; maar ook bewust inzetten •Medewerkers Wmo loket;
kracht van het netwerk
•POH/huisarts;
•Ondersteuningsaanbod komt tot
•Website; folders, krant
stand in nauw overleg met de
•Contactpersoon/mantelzorger
betrokkenen: zelfredzaamheid en
•Welzijnscoördinator
zelfzorg stimuleren. Behouden
•Aansluiten bij welzijn op recept
eigenwaarde
•Laagdrempelig
•Contact met buurt(genoten)
•Cliënt kan hier optimaal tot zijn recht
komen tussen andere burgers met
eenzelfde zorgvraag/hulpvraag
•Zorgaanbieders kunnen gerichter
aanbod gaan ontwikkelen

Kostenstructuur
•Kosten voor de aanbieders; medewerkers en programma’s
•Kosten voor gemeenten: kennis bij Wmo loket over mogelijkheden digitale ondersteuning
burgers; bekend maken via flyers, info op website
•Kosten voor gemeenten en/of voor de burger: materialen: device, toegang tot internet voor
de burger

Inkomstenstromen
•Bouwsteen voor de aanbieder
•Gemeenten zouden minder uitgaven hebben in Wmo domein

