
Partnership Toolbox 
Technologische toepassingen



Een plek om te nestelen

een thuis, warm en beschermd.

Om hier te kunnen broeden

 wordt over je ontfermd

De aangewezen plek

voor nieuw en krachtig leven

ontluikend ... fijne stek

wie wil je dat niet geven?

En mede door dat nest

het zorgen en het wiegen

is het enige dat rest:

op jouw dag uit te vliegen

Om kwetsbaarheid te versterken

broedde Europa in Wijhezicht

zonder dat u het kon merken

een bijzonder warm nest, vederlicht

Ontluikende kennis voor kwetsbare mensen

voor meer meedoen Âmet ons en meer autonomie

Deelbare kennis zonder grenzen

voor een eigen mooi leven met eigen regie

Onze kennis vliegt nu in verscheidenheid uit

en komt ook in uw omgeving aan

Als een vogel zo vrij neemt u het besluit

om wel of niet met ons mee te gaan

Hoe gastvrij Wijhe en Overijssel is 

willen wij met ons aanbod hier tonen

Dit lokale Europese Centre

zal ook u met Quality belonen



Personen die zijn aangewezen op langdurige zorg, worden nog vaak als doelgroep benaderd 
en behandeld.  Veel aandacht gaat uit naar ‘doelgroepzaken’ zoals procedures, regelingen 
en financiën. Betrokkenen weten hoe ongewenst en ook hoe lastig het is om tot individueel 
maatwerk te komen. Als ontwikkelaar of leverancier van (technologische) zorgtoepassingen, staat 
u meer op afstand maar is het eveneens lastig om duurzaam bij te dragen aan maatwerk. Dat is 
jammer want ook bij u is veel kennis en kunde beschikbaar om het leven van deze mensen een 
beetje mooier te maken. Technologische ontwikkelingen maken maatwerk steeds toegankelijker, 
tenzij er wordt uitgegaan van individuele vragen, behoeften en wensen van iemand. ‘Regie 
over je eigen leven’, dat wil iedereen, ook mensen die zorgafhankelijk zijn. Men is dan ook niet 
op voorhand gebaat bij de huidige overdosis aan ‘doelgroep-technologie’ die op hen wordt 
afgevuurd. 

Wat is er nodig om dit kansrijke aanbod tot maatwerk te verheffen?  
Maatwerk op dit gebied, betekent structurele mogelijkheden creëren om vrijblijvend kennis te 
maken met technologische producten, uitleg over de functionaliteit en technische details ervan, 
verkennen van algemene toepassingsmogelijkheden van het product en de mogelijkheden 
voor iemand specifiek, binnen de persoonlijke context. Sluit het aan bij mijn leefstijl, 
ondersteuningsvragen of doelen? Wat kan het betekenen voor mij? Op welke (biologische of 
psychologische) functioneringsgebieden is de technologie van invloed? Welke effecten worden 
beoogd en welke rol speelt het in relatie met de ander, bijvoorbeeld iemand die mij ondersteunt? 
Het gaat namelijk ook altijd om mensen die zijn aangewezen op anderen en daarmee op de 
relatie met die ander. Bekendheid met technologie en interesse hierin is dus bepalend voor 
succes. Zelfs bij gebruik van technologie, staan compassie met de persoon en diens leefsituatie, 
centraal. Maatwerk vereist eenvoudige productbeschrijvingen en eenduidig taalgebruik die 
productvergelijking mogelijk maken. Maatwerk vraagt om (internationaal) QoL geclassificeerde 
en gekwalificeerde productkenmerken, die iets zeggen over de beoogde effecten en toegevoegde 
waarde ervan aan iemands leven.  

Hoe u kan bijdragen aan maatwerk
Maatwerk betekent testmogelijkheden bieden om in eigen tempo en - omgeving, kennis te 
nemen van een product zonder aankoopverplichting. Het betekent evalueren van het gebruik 
op bedoelde en onbedoelde effecten, direct en indirect. Het QoL Centre investeert in deze 
maatwerkoplossingen en slaat een brug tussen technologie en de praktijk van alle dag. De QoL- 
gestandaardiseerde toolbox is daar een voorbeeld van. Eén van de onderdelen richt zich op 
technologische toepassingen. Als eigenaar van een technologische toepassing voor zorgintensieve 
personen, kunt u partner worden van het QoL Centre, en gebruik maken van onze diensten die 
de inzet van uw technologie, vraag gestuurd en duurzaam mogelijk maken, en tot een hoger 
maatwerkniveau tillen.

Individueel maatwerk



Quality of Life Centre

Het Quality of Life Centre is een broedplaats en onafhankelijk kenniscentrum voor mooi en 
kwaliteitsvol leven voor mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg*. Kwaliteit komt tot 
uitdrukking in iemands leefstijl. Daarbij beogen we gelijkwaardigheid in de samenwerking tussen 
alle betrokkenen. Eenduidigheid in algemene kennis en kwaliteit vinden we essentieel, komen tot 

individueel maatwerk is noodzakelijk. 

Ons aanbod
In samenwerking met onze partners bieden we onderstaande producten en diensten met als 
doel: Individueel maatwerk voor iedereen. We doen dit door:

1

Doelstelling
Kennis (door) ontwikkelen en -op 

maat- toepasbaar maken

2
Doelstelling

Kennis (beter) toegankelijk maken en 
(eenduidig) beschikbaar stellen



Toelichting - Op vraag van onze partners, beoordelen wij maatwerkproducten en - diensten 
(practices) op de toegevoegde waarde ervan aan een mooi en betekenisvol leven van mensen 
met EMB. Hiervoor wordt ondermeer een internationaal classificatiesysteem (WHO) gebruikt. We 
classificeren, toetsen en waarderen het product en kennen het een QoL-waarde toe. Deze waarde 
geeft aan waar het product staat en hoe het zich verhoudt tot andere producten als het gaat 
om aspecten van kwaliteit van leven. Dit is richtinggevend voor individuele vragen, - wensen en - 
toepassingen.  

De procedure zorgt ervoor dat een maatwerkproduct (good practice), gepositioneerd wordt in een 
standaard, met eenduidig taalgebruik. Dit maakt een goede vergelijking met andere producten 
mogelijk en geeft inzicht waarom je een product zou willen gebruiken of aanschaffen, op basis 
van individuele wensen en behoeften.  

Beoordeelde practices worden geplaatst in een toolbox die gekoppeld is aan een digitaal 
systeem (Jouw Omgeving) voor individueel gegevensbeheer. Dit biedt mogelijkheden voor 
gepersonaliseerd zoeken. De toolbox zelf is openbaar toegankelijk en daarmee een vindplaats 
van informatie en inspiratie voor potentiële gebruikers van het maatwerkproduct, maar ook voor 
cliëntondersteuners, indicatiestellers, zorgverzekeraars en andere indirect betrokkenen bij deze 
doelgroep. 

Doelgroep - Voor partners van het QoL Centre die ontwikkelaar en/of leverancier zijn van een 
kennisproduct of -dienst voor mensen met EMB (practice-houders).  De resultaten zijn niet alleen 
interessant voor henzelf maar ook voor potentiële gebruikers van de producten en diensten. 
Dit zijn personen met EMB, ouders, verwanten en informeel netwerk enerzijds en het formele 
netwerk met organisaties zorg, revalidatie en onderwijs anderzijds (zoekers van practices). Tot slot 
is het interessant voor indirect betrokkenen zoals cliëntondersteuners, indicatiestellers, gemeente 
en zorgverzekeraars.

Productbeoordeling

1

Kennis (door)ontwikkelen en op 
maat toepasbaar maken

Toelichting - In samenwerking met LECSO en SLO leiden we de tweejarige landelijke PLG ‘Floreren 
en Stimuleren in zorg en onderwijs’. De PLG is een procesinstrument om de cultuur van het 
onderwijssysteem (in de breedste zin van het woord) te veranderen, waarbij alle betrokkenen 
samenwerken en leren om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het verbeteren van de 
motivatie en de leerprestaties van de leerlingen met EMB. Het curriculum ‘Floreren & Stimuleren’ 
staat hierbij centraal. Helpt dit stappenplan om beter integraal maatwerk te realiseren? Hoe 
komen we tot een samenwerking tussen diverse bestaande deelcurricula en dit curriculum?

Doelgroep - Voor een geselecteerde groep ouders van - en professionals die betrokken zijn bij 
zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met EMB

Professionele Leergemeenschap (PLG)



Toelichting - In samenwerking met ‘Jouw Omgeving’ ontwikkelen we een PGO op maat, voor 
mensen met EMB. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een website of app waarmee men 
toegang heeft tot de eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om gegevens die opgeslagen zijn 
door een andere partij, bijvoorbeeld de huisarts of een specialist in het ziekenhuis. 

Doelgroep - Voor mensen met EMB (en hun ouders of verwanten)

Toelichting - In samenwerking met Nabij Netwerk en Bureau voor narratieve coaching, leiden wij 
de tweejarige landelijke proeftuin ‘Uitdagend ontwikkelen in jouw leeromgeving’ voor 25 kinderen 
en jongeren met EMB, hun ouders, informeel netwerk, zorgverleners, school en gemeente. Het 
curriculum ‘Floreren & Stimuleren’ staat hierbij centraal. Helpt dit stappenplan om beter integraal 
maatwerk te realiseren?

Doelgroep - Voor een geselecteerde groep ouders van - en professionals die betrokken zijn bij 
zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met EMB

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Proeftuin

Toelichting - Op vraag van onze partners, organiseren en begeleiden wij praktijkonderzoek naar 
de behoefte, toepassing en evaluatie van maatwerkproducten in de dagelijkse praktijk. Daarbij 
werken we samen met Hogescholen (Saxion) en Universiteiten (Universiteit voor Humanistiek) en 
maken we gebruik van de inzet van hun studenten.

Doelgroep -Voor partners van het QoL Centre te weten: ontwikkelaars, leveranciers en gebruikers 
van kennisproducten en -diensten voor mensen met EMB 

Toelichting - In samenwerking met partners (scholing & training) organiseren wij ontmoetingen 
tussen de diverse betrokkenen bij zorgintensieve kinderen en jongeren. Het gaat om 
ontmoetingen die integraal maatwerk voor deze kinderen en interprofessionele samenwerking, 
beogen. Het gaat om formele en informele bijeenkomsten voor dialoog en reflectie. Denk aan: 
Maatwerk- expertmeetings (PGO),  (Socratische) dialoog (ouderbegeleiding, gezinscoaching), 
van levenshouding naar werkhouding met narratieve coaching, aan wie wil ik mijn kind 
toevertrouwen? en Kind- en Ouderweekends 

Doelgroep - Ouders en verwanten van -  en andere (professioneel) betrokkenen bij of 
geïnteresseerden in maatwerk voor zorgintensieve kinderen en jongeren 

Praktijkonderzoek

Netwerkbijeenkomsten
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Kennis (beter) toegankelijk maken en 
eenduidig beschikbaar stellen

Toelichting - Om te komen tot onderbouwde kennistoepassing, maken wij voor ons aanbod 
gebruik van een aantal kwaliteitskaders uit het ‘voorlopers project’ van het QoL Centre 
(2014-2018). Dit is Enablin+, het internationaal samenwerkingsverband van kenniscentra en 
universiteiten uit acht Europese landen (www.enablinplus.eu), voor een kwaliteitsvol leven 
voor kinderen en jongeren met intensieve ondersteuningsvragen. Bij de kaders kun je denken 
aan: domeinen Quality of Life (Schalock), Capability Approach (Nussbaum), Het ICF en VN 
Verdrag (WHO), mijn positieve gezondheid (iPH) en algemene leefstijldomeinen. Daarnaast 
integreren we bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeksresultaten mbt personen met EMB 
(Vlaskampprogramma Perspectief) en het EMB Inspectietoezicht (IGZ-2017). Wij gaan ervan uit dat 
een EMB maatwerkwerkstandaard eenduidigheid biedt in kwaliteit en taalgebruik. De standaard 
biedt altijd ruimte voor individuele toepassingen voor personen met EMB.

Doelgroep - Voor personen met EMB en alle direct - en indirect betrokkenen inclusief 
cliëntondersteuners, indicatiestellers, gemeenten en zorgverzekeraars. 

Toelichting - Blauwdruk en advies- en werkstandaard in de vorm van een stappenplan, voor het 
organiseren - en bieden van integraal maatwerk voor zorgintensieve kinderen en jongeren in hun 
leef- en leersituatie. ‘Floreren’ duidt op het realiseren van welbevinden en ‘Stimuleren’ legt meer 
accent op leren en ontwikkeling. Het stappenplan biedt individuele toepassingsmogelijkheden via 
de digitale maatwerktool ‘Jouw Omgeving’.

Doelgroep - Voor professionals die werkzaam zijn in zorg, revalidatie en onderwijs voor 
zorgintensieve kinderen en jongeren.

Kennisreferentiekader & Maatwerkstandaard EMB

Curriculum ‘Floreren & Stimuleren’

Toelichting - In samenwerking met Frontis, ontwikkelen en bieden wij een openbare digitale 
omgeving voor het zoeken en plaatsen van (gepersonaliseerde) maatwerkproducten en -diensten 
voor zorgintensieve personen, op basis van een gestandaardiseerd QoL classificatiesysteem. De 
toolbox is openbaar toegankelijk en daarmee een vindplaats van informatie en inspiratie voor 
potentiële gebruikers van producten maar ook voor indicatiestellers, zorgverzekeraars en andere 
indirect betrokkenen bij de doelgroep. Een belangrijk onderdeel van de toolbox is ingericht op 
technologische toepassingen. 

Doelgroep - Voor zorgintensieve personen en alle direct - en indirect betrokkenen inclusief 
cliëntondersteuners, indicatiestellers, gemeenten en zorgverzekeraars. Voor ontwikkelaars en 
leveranciers die partner zijn van het QoL Centre en een product willen opnemen in de toolbox

Toolbox (good) practices



Toelichting - Het QoL Centre draagt bij aan het beter toegankelijk maken van relevante kennis 
voor het dagelijkse leven van mensen met intensieve ondersteuningsvragen, en voor de mensen 
op wie zij zijn aangewezen. Het gaat om (good) practices (evidence- en practice-based) die 
voor hen, een betere kwaliteit van leven beogen en mogelijk maken. Maatwerk is daarbij het 
kernwoord en technologische toepassingen zijn hier een goed voorbeeld van. In de eigen praktijk 
van het QoL Centre worden technologische toepassingen gedemonstreerd in praktijklessen bij 
scholing en training. Daarnaast worden ook demo’s gegeven, bij mensen thuis of bij organisaties. 
Via een uitleenservice worden technologische toepassingen in bruikleen (kortdurend) of voor 
proefplaatsing (langere periode) beschikbaar gesteld op vraag van potentiële gebruikers enerzijds 
en ontwikkelaars of leveranciers, anderzijds.

Doelgroep - Voor zorgintensieve personen, alle direct en indirect betrokkenen en ontwikkelaars 
en leveranciers die partner zijn van het QoL Centre

Toelichting - Gekoppeld aan de toolbox ontwikkelen en beheren we een openbaar digitaal 
platform voor het huren, leasen of aanschaffen van maatwerkproducten en - diensten 
voor zorgintensieve personen, Het betreft producten en diensten die op basis van een 
gestandaardiseerd classificatiesysteem, via persoonlijke en andere filters, worden aangeboden.

Doelgroep - Voor zorgintensieve personen, alle direct en indirect betrokkenen en ontwikkelaars 
en leveranciers die partner zijn van het QoL Centre

Uitleenservice & Proefplaatsing

Webwinkel

Toelichting - In samenwerking met ‘Jouw Omgeving’ ontwikkelen en bieden wij een persoonlijke 
digitale omgeving als routeplanner voor individueel maatwerk voor zorgintensieve kinderen en 
jongeren in hun leef- en leersituatie. Rode draad in de routeplanner is de leefstijl van het kind in 
kwestie. De routeplanner faciliteert tevens de communicatie en samenwerking rondom het kind, 
op efficiënte wijze. 

Doelgroep - Voor zorgintensieve kinderen en jongeren en hun directe netwerk

Toelichting - Realiseren van maatwerk gaat niet vanzelf, ook niet als de middelen voor handen 
zijn. In samenwerking met onze partners geven wij zorg- en onderwijsorganisaties advies op basis 
van ons aanbod, en begeleiden we implementaties met coaching ‘on the job’. 

Doelgroep - Voor zorgintensieve kinderen en jongeren en hun directe netwerk

Digitale maatwerktool ‘Jouw Omgeving’

Consultancy



Toelichting - Heb je compassie voor zorgintensieve personen? En heb je dat ook voor het gezin 
of voor de verwanten van hem of haar? Hoe creëer je gelijkwaardigheid en onderlinge verbinding 
tussen betrokkenen en hoe kan iedereen bijdragen aan een mooi en betekenisvol leven samen? 
Onze opleidingsaanbod draagt hieraan bij. Het is praktisch en interprofessioneel opgezet, met 
een gelijkwaardige inbreng èn deelname van ouders, verwanten, (toekomstig) professionals en 
ontwikkelaars. Wij gaan uit van de kracht van diversiteit, verhalen, ontmoeting en je bewust zijn 
van de waarde die jij zelf kunt toevoegen aan het leven van zorgintensieve personen. We bieden 
mogelijkheden voor open inschrijvingen en in-company trajecten.

Doelgroep - Vóór en dóór ouders, verwanten, (toekomstig) professionals en ontwikkelaars.

Toelichting - Een mooi en betekenisvol leven wordt ondermeer bepaald door je eigen leefstijl. 
Voor personen met intensieve ondersteuningsvragen is dat niet zo makkelijk. Zij zitten vaak 
gevangen in een speciale leefstijl, waarbij aandacht voor het gewone leven vaak ver te zoeken is. 
In samenwerking met onze partners ontwikkelen we het concept voor een leefstijl advieswinkel 
waar maatwerkproducten te koop zijn die de leefstijl op een positieve manier kunnen 
beïnvloeden. 

Doelgroep - Voor zorgintensieve personen, alle direct en indirect betrokkenen en ontwikkelaars/
leveranciers die partner zijn van het QoL Centre

Toelichting - Tijdens kantooruren kunt u bij onze telefonische helpdesk terecht voor vragen en 
informatie over maatwerk voor zorgintensieve kinderen en jongeren. Wij helpen u graag verder

Doelgroep - Voor zorgintensieve personen, alle direct en indirect betrokkenen en ontwikkelaars/
leveranciers die partner zijn van het QoL Centre

Toelichting - De Mooi Leven Fair is een landelijke ontmoetingsdag waarop ‘mooi leven’ voor 
zorgintensieve kinderen en jongeren, centraal staat. Hoe kan hun leven zo mooi en aangenaam 
mogelijk zijn? En hoe kan dit gerealiseerd worden in samenspraak met henzelf, hun ouders en 
anderen om hen heen? Dat kunt u ontdekken op zaterdag 29 juni 2019 tijdens de ‘Mooi Leven 
Fair’ die wordt georganiseerd door het QoL Centre in Wijhe. De ‘Mooi Leven Fair’ vindt plaats in en 
om het sfeervolle park Wijhezicht en in de naastgelegen villa Wijhezicht, waar het QoL Centre is 
gevestigd.. 

Doelgroep - Voor zorgintensieve personen, alle direct en indirect betrokkenen, ontwikkelaars/ 
leveranciers die partner zijn van het QoL Centre en verder voor alle mensen die interesse hebben 
in deze inclusieve dag.

Scholing & Training

Leefstijl Advieswinkel

Helpdesk maatwerk voor EMB

Mooi Leven Fair 29 Juni 2019
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Partnership

Het QoL Centre is een netwerkorganisatie die haar doelen wil realiseren in samenwerking met 
partners. Met het kennisreferentiekader als uitgangspunt, hanteren we een maatwerkstandaard 
die een mooi en kwaliteitsvol leven voor zorgintensieve personen, hoog in het vaandel heeft. 
Partner worden van het QoL Centre betekent dat u het draagvlak van uw eigen activiteiten 
vergroot en -kwalitatief gezien- in een breder perspectief plaatst. Tegelijkertijd verbindt u zich aan 
de missie en doelstelling van het QoL Centre. Er zijn verschillende vormen van partnership. Deze 
brochure betreft het partnership Toolbox technologische toepassingen.

Hoofdpartnership
Partnership PGO voor EMB
Parnership Toolbox (technologische) toepassingen
Partnership Scholing & Training
Partnership Consultancy

Figuur 1: Overzicht partnership structuur

Partnership

Hoofdpartnership

Partner PGO 
voor EMB

Partnership 
Toolbox

Partner Scholing & 
Training

Partnership 
Consultancy



Partnership Toolbox

Partnerbijdrage Toolbox

Wat kunt u als partner van ons verwachten? 

• Wij plaatsen kosteloos een product of dienst van u in de toolbox met technologische
toepassingen, die onderdeel uitmaakt van de EMB Maatwerkstandaard van het QoL Centre.

• Wij organiseren kosteloos het bijbehorende beoordelingstraject van practice > good practice:
classificatie - toetsing - waardering - advies

• U krijgt het eerste jaar een gratis stand tijdens de Mooi Leven Fair (29 juni 2019)
• U kunt jaarlijks kosteloos gebruik maken van onze diensten ter waarde van 75% van uw

partnerbijdrage
• Wij zijn uw kennispartner in het (verder) positioneren - en op maat toepassen van uw product

of dienst in de praktijk, door middel van:
• Profilering en Promotie (Uitleenservice & Proefplaatsing, Uitlening via digitale

promotiekanalen)
• Toepassing & Implementatie (Producttraining - ontwikkeling en aanbod)
• Doorontwikkeling (Praktijkonderzoek - organisatie en begeleiding)
• Demo & Verkoop (Leefstijl advieswinkel & dealerschap, Webwinkel)

Wat verwachten wij van u?

• Compassie voor zorgintensieve personen en ‘Quality of Life’ voor hen
• Jaarlijkse partnerbijdrage
• Voor elk volgend product voor de toolbox eenmalig een aangepast bedrag (met staffel)
• Participatie in praktijkonderzoek eigen product

Tarief 1e jaar 
(euro’s)

4000 3000

10% 10%

10% 10%

2000

Producteigenaar

1000

3000 2000

Tarief 2e jaar 
(euro’s)

Persoon met EMB en zijn of haar 
ouders of vertegenwoordigers

Informeel netwerk van persoon 
met EMB Verkoopprijs product Verkoopprijs product

Verkoopprijs product Verkoopprijs product

Individu op persoonlijke titel 
(Project, ZZP)

Professionele non-profitorganisatie 
(zorg-revalidatie-onderwijs)

Commercieel bedrijf



Eén van de ambities van het Quality of Life Centre is:
Beter toegankelijk maken van kennisproducten ofwel (good) practices
Voor het dagelijkse leven van personen met intensieve ondersteuningsvragen en hun netwerk

Het gaat om practices (evidence- en practice-based) die voor hen, een betere kwaliteit van 
leven beogen en mogelijk maken. Technologische toepassingen zijn hier een goed voorbeeld 
van. Omdat het gebruik hiervan een kwestie van maatwerk is, bieden we in samenwerking met 
producteigenaren, verschillende mogelijkheden om kennis te nemen van deze producten. Zo 
worden demo’s gegeven zowel bij het QoL Centre (tijdens scholing & training), als bij mensen 
thuis of bij organisaties. Daarnaast worden via een uitleenservice technologische toepassingen 
in bruikleen of voor proefplaatsing, beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op vraag van potentiële 
gebruikers enerzijds en ontwikkelaars of leveranciers, anderzijds.

Uitleenservice en proefplaatsing
Bij het uitlenen van producten of bij een proefplaatsing, krijgen mensen kosteloos de gelegenheid 
om - vrijblijvend en zonder aanschafverplichting- een bepaalde periode, gebruik te maken van 
een product. Het doel hiervan is dat men kan ervaren en ontdekken òf en hoe het product kan 
bijdragen aan de kwaliteit van leven, van (potentiële) gebruikers. Is het gebruik van het product 
van betekenis voor iemand? Biedt het plezier of ontspanning? Verhoogt of verlaagt het alertheid? 
Geeft het mogelijkheden voor activering, eigen invloed of zelfsturing?  Kortom: (hoe) kan het 
bijdragen aan de kwaliteit van leven voor deze specifieke persoon op dit moment in zijn of haar 
leefsituatie.

Werkwijze voor organisaties
In overleg met producteigenaren, selecteert het QoL Centre periodiek een organisatie die in 
aanmerking komt voor bruikleen of proefplaatsing van een bepaald product. Daarbij adviseert het 
QoL Centre over de duur van de plaatsing, locatie en coördinator gedurende de gebruiksperiode. 
De selectie is gebaseerd op bekendheid met potentiële behoeften van de tijdelijke gebruikers. 
Daarnaast spelen visie, innovatieve drive, betrokkenheid en kennis en kunde ter plekke, een rol. 
Tijdens de gebruiksperiode kan het product optimaal worden gebruikt door alle personen die 
hiervoor in aanmerking willen/kunnen komen, op een wijze die overeenkomt met de bedoeling 
ervan. De coördinator draagt daarbij zorg voor verantwoord gebruik en de keuzes die worden 
gemaakt. Het product wordt in overleg geplaatst en gehaald door de producteigenaar, op een 
hiervoor afgesproken datum. 

Return on investment
Gedurende de periode van bruikleen of proefplaatsing: 
• neemt de coördinator een kwartiermakers rol op zich om het product optimaal te benutten.
• worden (voor doorontwikkeling), bevindingen met het product vastgelegd in een product

logboek.
• worden (voor doorontwikkeling) enkele (korte) beeldopnames gemaakt van een gebruiker.

Toelichting
Uitleenservice van technologische toepassingen
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Meer informatie?

Quality of Life Centre
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