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Doelstelling van Link4All

Het lenigen van noden van mensen met een
(verstandelijke) beperking die (willen) deelnemen
aan de digitale maatschappij.
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Algemene ontwikkelingen

Het afgelopen jaar hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan, die
wijzen op een groeiende belangstelling voor het inzetten van ICTmiddelen in de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke
beperking:
De veranderende financiering voor begeleiding (WMO) en stimulering van
zelfmanagement vraagt om nieuwe oplossingen, waarbij de inzet van ICTmiddelen kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven.
Het gebruik van Sociale Media door medewerkers in de zorg stijgt de laatste
jaren enorm.
Weerstand bij medewerkers in de zorg om ICT-middelen te gebruiken wordt
steeds minder. Dat valt op te maken uit het gebruik van Internetfora (Linkedin,
Vilans, VGN, etc.) waar medewerkers in de gehandicaptenzorg ervaringen
delen.
Onderwerpen zijn: sociale-media-gebruik door cliënten, zorg-op-afstand,
domotica, cliënt tevredenheid en een voor de cliënt toegankelijk deel van een
elektronisch dossier.
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Voortgang Programma en Projecten

In december 2011 zijn de volgende programmalijnen benoemd:
Naar een landelijk Communityplatform
Kennis bevorderen en kennis delen
Digitale zorgproducten
Serious Games
Fondsenwerving

In dit beleidsplan zullen de programmalijnen worden beschreven en de
concrete activiteiten voor 2012 benoemd.
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Landelijk Communityplatform

Voor het Landelijk Community Platform
hebben een aantal participanten in
Link4All er voor gekozen om gebruik te
maken van het landelijk internetplatform
voor mensen met een verstandelijke en
meervoudige beperking van Stichting
Ookjij.nl.
Dit platform wordt ook gebruikt door een
aantal scholen in het (V)SO en
praktijkscholen.
Essentieel is dat alle doelgroepen gebruik
maken gebruik van dezelfde techniek en
dezelfde set vormgevingssjablonen.
Daardoor is de functionaliteit van het
platform voor alle doelgroepen identiek.
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Kennis bevorderen en kennis delen

Kennisnetwerkbijeenkomsten
In maart 2012 heeft weer een kennisnetwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Het onderwerp
was “Serious Games”. Het resultaat van de bijeenkomst was een lijst met ideeën voor
relevante “Games” voor de doelgroep. Deze ideeën dienen als input voor het programma
Serious Games en zullen nader worden uitgewerkt tot concrete projectvoorstellen. Een
volgende bijeenkomst van het Kennisnetwerk staat gepland voor oktober/november 2012.
Onderwerp: “Toegankelijkheid van Informatie”. Dit zal de laatste open
inschrijvingsbijeenkomst zijn.

Kennisuitwisseling tussen deelnemende instellingen in Link4All
Voorgesteld wordt om de traditionele bijeenkomsten, die open staan voor medewerkers van
alle zorginstellingen in 2013 te vervangen door 4 specifieke werkconferenties, die enkel
open staan voor medewerkers van de participerende instellingen in Link4All om daarmee de
kennisuit-wisseling tussen deelnemende instellingen en kennisontwikkeling bij
zorgmedewerkers te stimuleren. De voorbereidingen voor deze werkconferenties zullen in
het 2de halfjaar van 2012 gaan plaatsvinden. Een jaarplanning 2013 wordt in september
2012 gecommuniceerd. Onderwerpen zijn o.a.:
Implementatie van de Link4All projecten in de eigen organisatie (landelijk platform, etc.)
Gebruik van sociale media met cliënten
Implementatie van Digitale zorgprojecten (zorg-op-afstand)
Mediawijsheid
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Digitale Zorgproducten

Op dit moment lopen bij de deelnemers in Link4All proefprojecten met digitale
zorgproducten op het gebied van Zorg op Afstand. Daarbij gaat het voornamelijk
om de Digitale Zorgproducten die cliëntgericht zijn.
De inventarisatie van deze projecten zal medio 2012 worden afgerond. Op basis
van deze inventarisatie zal samen met participerende instellingen een priorisering
worden gemaakt.
Inmiddels heeft Amerpoort interesse getoond voor een project met de
BlueCallPhone. Pameijer heeft ervaring met het gebruik van dit apparaat. Er zal
daarom medio 2012 een inventarisatie plaatsvinden of ook andere participanten
geïnteresseerd zijn in een gemeenschappelijk project met de BlueCallPhone.
Verder is het een beleidsvoornemen om in 2012 Link4All beter te positioneren bij
leveranciers van digitale zorgproducten. Indien Link4All als coördinerend orgaan
optreed namens de aangesloten participanten ontstaat voor leveranciers ook een
interessante markt voor het uitzetten van proefprojecten.
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Serious Games

Resultaten van de brainstormsessie.
De brainstormsessie na afloop van de Kennisnetwerkbijeenkomst in maart heeft een
diverse ideeën opgeleverd. De ideeën zijn in 3 categorieën verdeeld:
Leren van fysieke vaardigheden en/of scholing/leren
Leren van emotionele vaardigheden
Games voor medewerkers

Samen met een kerngroep (max. 5 personen), aangevuld met een externe deskundige
(TNO) worden deze ideeën getoetst op haalbaarheid en relevantie (voorstudie). Dit zal
moeten leiden tot concrete projectvoorstellen.
Inmiddels is onderzocht of voor deze fase al externe financiering van de overheid mogelijk
is. Samen met TNO zijn verkennende gesprekken gestart naar de mogelijkheden (zie
bijlage). Doelstelling is om voor eind 2012 een aanvraag in te dienen voor de voorstudie.
Een eerste indicatie van de kosten voor Link4All voor een dergelijk project is begroot op ca.
€ 8.000,Vooruitlopend op deze stappen is binnen het social media netwerk al een verzoek gedaan
om bestaande, mogelijk geschikte applicaties voor de Ipad aan te dragen.
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Financiële
beleidsuitgangspunten
De financiële beleidsuitgangspunten voor Stichting Link4All zijn vermeld
in het HR.
Kort samengevat is dat:
1. Toevertrouwde gelden dienen binnen redelijke termijn volledig aan de doelstellingen
worden besteed.
2. Batig saldo wordt volledig toegevoegd aan de algemene middelen en komen altijd ten
bate van de doelstelling Link4All.
3. Het DB zorgt er voor dat er niet meer vermogen wordt gevormd dan wel
aangehouden dan voor de doelstelling van Link4All noodzakelijk is.
4. Link4All concentreert zich op haar eigen doelstellingen. Voor mogelijke exploitatie
van opgedane kennis en ervaring zullen activiteiten in een aparte rechtsvorm worden
ondergebracht.
Stichting Link4All ziet het gezamenlijk inkopen van producten en diensten als een
duidelijk toegevoegde waarde van het samenwerkingsverband.
In 2012 zal met Stichting Ookjij.nl gesproken worden over een collectief contract
voor het gebruik van het Landelijk Communityplatform ingaande januari 2013.
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Fondsenwerving

Uitgangspunten
Voor de uitvoering van onderzoek en projecten in het kader van Link4All wordt in
eerste instantie gezocht naar externe financieringsbronnen.
Voor financiering zijn diverse fondsen en subsidieregelingen mogelijk.
Het heeft de voorkeur om te richten op fondsen, die een sterke affiniteit hebben met
de doelgroep (mensen met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking)
of met de zorg in het algemeen.

Beleidsvoornemens
Voor het lopende jaar zijn de volgende fondsen in beeld gebracht:
–
–
–
–
–

Innovatiefonds Zorgverzekeraars (zelfmanagement)
Fonds Verstandelijk Gehandicapten;
NSGK
Fonds Nuts Ohra
Vrienden van … (bijv. Vereniging Bartimeus Sonneheerdt; Vrienden van
TragelZorg/Middin/Amerpoort, etc.).
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Vermogensbeheer

Uitgangspunten
De Stichting dient de aan haar toevertrouwde gelden binnen redelijke termijn volledig
aan haar doelstellingen te besteden (zie HR).
De inkomsten van Stichting Link4All bestaan dit jaar (2012) voornamelijk uit de
jaarlijkse bijdrage van de aangesloten instellingen en nog te ontvangen
projectsubsidies.

Beleidsvoornemens
Binnenkomende gelden die niet direct nodig zijn voor de exploitatie of de uitvoering
van projecten zullen in eerste instantie op een (online) spaarrekening worden
geplaatst.
Bij de huisbankier (ABN/AMRO) zal advies worden gevraagd welke spaarrekening
het meest geschikt is voor het doel van Link4All, zodat de gelden binnen redelijke
termijn aan de projecten kunnen worden besteed.
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