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Impact paragraaf 

De  overgang  van  een  verzorgingsstaat  naar  een  participatiesamenleving  heeft  een 

aanzienlijke sociale  impact op ouderen; wanneer een thuiswonende oudere behoefte 

heeft  aan  ondersteuning  wordt  er  eerst  gekeken  naar  het  eigen  sociale  netwerk 

waarbij  hulp  ‘zo  dichtbij’ mogelijk wordt  georganiseerd.  Buurten  en wijken  bezitten 

verschillende hulpbronnen die ouderen kunnen  inzetten om  langer thuiswonen beter 

mogelijk  te  maken.  Deze  hulpbronnen  kunnen  onder  andere  toegankelijk  worden 

gemaakt via online wijkplatformen. Deze platformen hebben meerdere doelen,  zoals 

het ondersteunen van  maatschappelijke participatie en het stimuleren van onderlinge 

informele zorg en dienstverlening. Via deze online platformen kunnen wijkbewoners, 

zo  ook  thuiswonende  ouderen,  verschillende  applicaties  raadplegen.  Een  aantal 

voorbeelden daarvan zijn: een tool voor de uitwisseling van informele hulp, vaak ‘vraag 

en aanbod’ of ‘elkaar helpen’ genoemd en een lokale agenda waar informatie te vinden 

is  over  evenementen  en  activiteiten  (zoals  een  koffie‐uurtje  of wandelgroep).  Deze 

platformen worden gezien als een veelbelovend hulpmiddel en met name in Nederland 

zijn  de  afgelopen  jaren  veel  van  deze  platformen  ingevoerd.  De  kenmerken  en 

evaluatie van online wijkplatformen stond centraal in deze dissertatie. In dit hoofdstuk 

wordt  een  beschrijving  gegeven  van  de  impact  en  relevantie  van  de  onderzoeks‐

resultaten.   

Onderzoek  

De  onderliggende  dissertatie  had  als  hoofddoel  om  online  wijkplatformen  voor 

thuiswonende  ouderen  te  evalueren  die waren  ontwikkeld  op  basis  van wensen  en 

behoeften  van  eindgebruikers.  De  door  ons  geëvalueerde  platformen  maakten 

allemaal gebruik van de Cubigo  software en waren gericht op het ondersteunen van 

maatschappelijke participatie om zo langer thuiswonen voor ouderen te faciliteren. Het 

gebruik,  de  ervaringen  en  de  ervaren  meerwaarde  van  deze  platformen  werd 

onderzocht. Het gebruik van de platformen was over het algemeen laag en er werd een 

afname in het gebruik geconstateerd in de loop van de tijd. Als platformen wel werden 

gebruikt dan waren de meest geraadpleegde applicaties geënt op communicatie  (bv. 

berichten,  contacten)  of  op  informatievoorziening  over  de  buurt  of  wijk  (bv. 

community,  foto's  en  video's).  Aangezien  het  gebruik  van  de  online wijkplatformen 

regelmatig uitbleef, werden de motieven van ouderen om platformen niet te gebruiken 

onderzocht. Belangrijke motieven om een online wijkplatform af te wijzen waren dat: 
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het platform werd beschouwd als een hulpmiddel dat "van buitenaf werd ontwikkeld" 

en  dat  gevoelens  van  eigenaarschap  daardoor  afwezig  waren.  Het  platform  werd 

daarnaast  niet  gezien  als  toegankelijk  of  gebruiksvriendelijk  en  de  inhoud  als  ofwel 

verouderd ofwel als niet goed passend bij verwachtingen of behoeften. Tot slot bleek 

er  een  gebrek  aan  identificatie met de doelgroep  van het platform  te  zijn  (namelijk 

thuiswonende  ouderen met  een  ondersteuningsbehoefte)  en was  er  geen  behoefte 

aan  de  hulpbronnen  die  het  platform  aanbod;  bijvoorbeeld  mogelijkheden  tot 

uitbreiding  van  het  sociale  netwerk  of mogelijkheden  om meer maatschappelijk  te 

participeren.  Slechts  een  kleine  minderheid  van  de  deelnemende  thuiswonende 

ouderen gaf aan dat het platform een toegevoegde waarde voor hen had. Bovendien 

was  de  ervaren  meerwaarde  van  het  platform  significant  lager  dan  de  initiële 

verwachtingen die thuiswonende ouderen hadden: zij hadden de verwachting dat het 

platform  hen  zou  kunnen  ondersteunen  bij  het  inschakelen  van  zorg‐  en 

welzijnsdiensten, het  inschakelen  van buurt‐of wijkgenoten  (vragen om hulp) en het 

aanbieden van hulp aan buurt‐of wijkgenoten. Deze verwachtingen kwamen niet uit. 

Daarnaast  bleek  gedurende  onze  studies  dat  ook  andere  implementatieteams  in 

Nederland  (die gebruik maakte van verschillende  software) barrières ervoeren bij de 

implementatie  van  hun  online wijkplatform  en  dat  het  een  grote  uitdaging was  om 

thuiswonende ouderen te bereiken en te stimuleren om gebruik te (blijven) maken van 

hun platformen.   

De hierboven beschreven onderzoeksresultaten laten zien dat online wijkplatformen in 

de vorm zoals door ons geëvalueerd  (namelijk platformen die gebruik maakte van de 

Cubigo  software)  niet  gemakkelijk  werden  geaccepteerd  of  gebruikt  door 

thuiswonende ouderen. We  kunnen echter nog niet bepalen of we al dan niet door 

moeten gaan met het  invoeren van online wijkplatformen. Als thuiswonende ouderen 

daadwerkelijk ondersteuning willen en nodig hebben om thuis ouder te worden door 

middel van maatschappelijke participatie, dan zouden online wijkplatformen wel eens 

een waardevol  hulpmiddel  kunnen  zijn.  Toekomstige  initiatieven  of  organisaties  die 

platformen willen  implementeren worden  aangeraden  om  het  implementatieproces 

intensief  te  ondersteunen.  Bovendien wordt  aanbevolen  dat  verder  onderzoek  naar 

online  wijkplatformen  gebruik maakt  van modellen  voor  technologie‐acceptatie  die 

rekening  houden  met  factoren  die  specifiek  gerelateerd  zijn  aan  thuiswonende 

ouderen.  



  Impact paragraaf 

163 

IP 

Relevantie  

De resultaten van deze dissertatie dragen bij aan de wetenschappelijke kennis over de 

ervaren meerwaarde  van  online  wijkplatformen  en  over  het  feitelijk  gebruik  ervan 

nadat  deze  zijn  geïmplementeerd.  Bovendien  is  ook  diepgaand  onderzocht  welke 

motieven thuiswonende ouderen hebben om online wijkplatformen niet te gebruiken. 

Er is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de factoren die een rol spelen bij het 

(niet‐)voortgezette gebruik van technologie nadat deze is geïmplementeerd; de meeste 

studies  richten  zich  op  de  fase  vóór  de  implementatie.  Daarnaast  is  er  weinig 

onderzoek gedaan naar het gebruik van technologie door ouderen die rekening houdt 

met  sociale,  psychologische,  gedrags‐  en  contextuele  factoren  specifiek  gerelateerd 

aan het  thuis ouder worden.  In dit proefschrift  is er daarentegen wel  veel aandacht 

voor deze contexten en beïnvloedende factoren.  

Naast de wetenschappelijke  relevantie dragen de  resultaten van deze dissertatie ook 

bij aan maatschappelijke vraagstukken die ontstaan door de transities  in het zorg‐ en 

welzijnsdomein. De verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn komt meer bij de burger 

te liggen. Alleen voor wie niet meer zelfredzaam kan zijn wordt er door gemeenten en 

zorg‐ en welzijnsorganisaties op participatie gerichte ondersteuning of passende zorg 

geboden  door middel  van  algemene  voorzieningen  of maatwerk‐voorzieningen.  Een 

online wijkplatform  is een voorbeeld van een maatschappelijke voorziening welke vrij 

toegankelijk en bedoeld is om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van 

thuiswonende ouderen te versterken door lokale hulpbronnen aan hen beschikbaar te 

stellen. De resultaten van deze dissertatie dragen bij aan de verkenning, ontwikkeling 

en  bijsturing  van  online  interventies  die  in  wijken  worden  ingezet  om  ouderen  te 

faciliteren  in  het  langer  thuiswonen.  In  het  bijzonder  ten  tijde  van  een  pandemie, 

waarin  we  allen  meer  genoodzaakt  zijn  om  met  elkaar  te  interacteren  via  online 

hulpmiddelen,  is  een  verkenning  van  dergelijke  online  interventies  van  grote 

meerwaarde.  Bovendien  wordt  de  wetenschappelijke  onderbouwing  en  impact  van 

online interventies steeds belangrijker gevonden: er wordt naar bewijs gezocht om aan 

te tonen of deze interventies wel de uitkomsten behalen die ze beogen. De resultaten 

van deze dissertatie bieden geleerde lessen over hoe ouderen al dan niet ondersteund 

kunnen worden om langer thuis te blijven wonen met behulp van technologie.  
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Doelgroepen en activiteiten  

De  onderzoeksresultaten  van  deze  dissertatie  zijn  relevant  voor  thuiswonende 

ouderen,  burgerinitiatieven,  zorg‐  en  welzijnsorganisaties,  gemeenten,  platform‐

ontwikkelaars en teams die platformen implementeren. Al deze doelgroepen vervullen 

verschillende  rollen  inzake  (de  implementatie  van)  online  wijkplatformen;  zij  zijn 

afwisselend  gebruiker,  aanbieder  of  aanjager.  Laatstgenoemde  rol  omvat  het 

implementeren van platformen en het daaraan gerelateerde ‘kwartiermaken’.  In deze 

dissertatie  staat  het  perspectief  van  thuiswonende  ouderen  ten  aanzien  van  online 

wijkplatformen  centraal.  Verschillende  ervaringen met  deze  platformen  zijn  in  kaart 

gebracht en de wijze waarop en onder welke randvoorwaarden thuiswonende ouderen 

al dan niet gebruik willen maken  van online wijkplatformen  zijn  inzichtelijk gemaakt. 

Hierdoor  levert  deze  dissertatie  vanuit  het  perspectief  van  thuiswonende  ouderen 

relevante  inzichten op voor de genoemde doelgroepen als collectief: een reëler beeld 

is ontstaan  van wat  thuiswonende ouderen wenselijk  vinden  ten  aanzien  van online 

wijkplatformen. Zowel gebruikers, aanbieders als aanjagers hebben nu beter inzichtelijk 

wat wenselijk en mogelijk is voor thuiswonende ouderen. 

De  onderzoeksresultaten  uit  deze  dissertatie  hebben  geleid  tot  belangrijke 

aanbevelingen  en  randvoorwaarden  voor  het  ontwikkelen  en  implementeren  van 

online  wijkplatformen:  deze  zijn  reeds  van meet  af  aan  op  verschillende manieren 

gedeeld  met  de  betrokken  doelgroepen.  Zo  zijn  thuiswonende  ouderen  via 

actieonderzoek actief betrokken bij onze studies en zijn geleerde lessen direct naar hen 

voortgevloeid.  Tevens  zijn  er  met  verschillende  gemeentes,  zorg‐  en  welzijns‐

organisaties en burgerinitiatieven adviesgesprekken gevoerd en zijn zij via presentaties 

en  een  conferentie  geïnformeerd  over  de  geleerde  lessen.  Op  die  wijze  konden 

laatgenoemden redelijk evidence based te werk gaan in hun implementatie. Ofwel, de 

onderzoeksresultaten uit deze dissertatie vonden direct een weg naar degenen die  in 

de  praktijk  zich  bezighielden  met  de  ontwikkeling  en  implementatie  van  online 

platformen.   

 




