
Pitch Zo-Dichtbij: platform om mensen te helpen zo lang mogelijk comfortabel in 

hun vertrouwde omgeving te laten wonen 
 

 

 

Als onderdeel van een promotieonderzoek aan de TU Delft is in een proeftuin een 

digitaal platform ontwikkeld om mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te 

laten wonen. Inmiddels is het promotietraject afgerond en is de volgende stap 

bouw en opschaling van dit platform genaamd Zo-Dichtbij. 

 

De hoofddoelgroep van het platform zijn de jongere ouderen (55 - 75 jaar). Veelal 

is dit de sandwichgeneratie, mensen die voor kinderen, soms al kleinkinderen en 

ouders zorgen en tegelijkertijd nog een parttime of fulltime baan vervullen. In 

onze participatiemaatschappij wordt de druk op de mantelzorgers steeds groter, 

maar die sandwichgeneratie loopt de meeste kans om overbelast te raken. 

 

Hoe kunnen we de jongere ouderen helpen om degenen voor wie ze zorgen, zo 

lang mogelijk zelfstandig te laten wonen? De afgelopen jaren hebben we 

honderden mensen ondervraagd, zowel ouderen, mantelzorgers als marktpartijen 

waaronder gemeenten en leveranciers. Uiteindelijk heeft al deze input de basis 

opgeleverd voor Zo-Dichtbij: een envelop platform waarbij vraag en aanbod bij 

elkaar wordt gebracht rondom wonen, zorg en welzijn. Het gaat onder meer om 

producten en diensten, lokale activiteiten en contacten maar ook om het delen 

va  ee  dag oek et ij ehore d zorgdossier et de di ht ij  kri g va  de 
mantelzorgvrager. 

 

Het platform is niet alleen bedoeld om digitaal vaardige ouderen zelf zo lang 

mogelijk aan het roer te houden 'Wat kan ik allemaal zelf nog', maar ook om de 

mantelzorger te ontlasten. Daarnaast kan de medewerker van het WMO loket, 

zorginstelling alsook de wijkverpleegkundige veel sneller zijn of haar weg vinden in 

het wonen, zorg en welzijn landschap. Samen met de klant kunnen de 

mogelijkheden worden onderzocht in zowel het formele en informele circuit en 

wat er zoal beschikbaar is in de buurt, op het gebied van producten, diensten en 

lokale activiteiten. 

 

Op dit moment zitten we in de testfase met Zo-Dichtbij in Rotterdam, maar in 

opschaling in Nederland (en daarbuiten) wordt al voorzien. Door het platform in 

te bedden is een Stichting met ANBI status, willen we bewaken dat het hier gaat 



om een sociale innovatie, dat niet in handen gaat vallen van commerciële partijen. 

Uiteraard werken we wel samen met de gevestigde partijen. Voor meer 

informatie verwijzen we naar www.zo-dichtbij.nl en een animatiefilmpje.  
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