T W I T T E R knipselkrant
wonen, welzijn, zorg

Eerst zien, dan geloven
Met voorzichtig enthousiasme ben ik gestart met twitter, maar nooit gedacht dat het mij
zoveel zou opleveren! Plezier, passie en werkgerelateerde wetenswaardigheden! En ik
was verrast door het aantal interessante ontmoetingen met gelijkgestemden. 1+1=3 in
het kwadraat! Ik dacht niet verslavingsgevoelig te zijn….. ik geef toe, twitter is dat voor
mij wel enigszins!
Keuzes maken
Maar ik merk ook… er gaat zo'n wereld voor je open, dat het belangrijk is keuzes te
maken. De vraag is, waar wil ik wel en niet op reageren, want er komt zoveel voorbij
(boeiende inhoud, interessante mensen). Gezien mijn passie is het voor mij snel duidelijk!
Dat neemt niet weg dat ik zoveel interessants voorbij zie komen. Af en toe geef ik mij wel
over aan zijpaden. Maar het merendeel van mijn tweets gaan over (de verbinding van)
wonen, welzijn & zorg.
Social media en het nieuwe werken
Daarnaast is mijn interesse voor het WAT (wonen, welzijn & zorg) niet los te zien van het
HOE (social media & het nieuwe werken). Social media heeft mij snel de nieuwste trends
laten zien, waar geen van ons omheen kan. Gaandeweg ben ik steeds meer
geïnteresseerd geraakt in Het Nieuwe Werken (HNW). Meer vanuit inhoud (nieuw
organiseren en toenemend belang van netwerken) dan vanuit vorm.
Knipselkrant Wonen, welzijn, zorg ...van Twitteraccount 'EllenOldeBijvan'(k)
Vanuit mijn enthousiasme, en soms als een 'missionaris', ontstond bij mij het idee van
een knipselkrant met tweets over zowel de zachte kant (mensen en beleid) als de harde
kant (vastgoed, organisatie & exploitatie). Daarom hierbij inhoudelijke tweets van het
vierde kwartaal 2011 over wonen, zorg en welzijn, gebundeld, ook voor niet-twitteraars,
ter lering en ter vermaak!
Dank
Deze twitterkrant is een synergetisch product van vele geesten. Ik ben dankbaar voor al
die bronnen van inspiratie. Omdat de krant onleesbaar wordt als ik bij elke tweet de
bron(nen) vermeld, heb ik daarvan afgezien. Om een indruk te krijgen van mensen die mij
het meest hebben geïnspireerd, zie de twitterfotootjes in de kantlijn en mijn
twitteraccount.
Ellen Olde Bijvank
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Tweets vastgoed en voorzieningen
Grappig!, Hoezo kwetsbare ouderen! Vastgoed is leuk, maar laat het zo ver niet komen...
http://t.co/GJL20YAD.

Maatschappelijk vastgoed en staatssteun
Trends, ontwikkelingen en achtergrondinformatie
•
•
•
•
•
•
•

De helft van al het bedrijfsmatig vastgoed is maatschappelijk vastgoed.
Maatschappelijk gebruik groeit en commercieel krimpt…. Leuk, overzichtelijk filmpje:
toont belang van maatschappelijk vastgoed: http://bit.ly/vrGwIs.
Maatschappelijk vastgoed is kerntaak van corporaties: http://bit.ly/rY5ZsI.
Te downloaden: "Maatschappelijk Vastgoed - de pioniersfase voorbij" van
Ellen Olde Bijvank.
Belegger directer betrokken bij retailconcept en positionering ervan:
http://bit.ly/tusLJg, leren ten behoeve van maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed.
Het Huis van overvloed in Nijmegen, gebouwd van restmateriaal http://t.co/Lg7CsBxic
Kamerbrief onderzoekt mogelijkheden effect regeling staatssteun http://bit.ly/i5i2Ke,
http://bit.ly/tAXTUk eerste inzichten in het voorjaar.
Inderdaad hot item momenteel: gemeente Harderwijk: primeur met ontvangst van
twee publicaties maatschappelijk vastgoed! http://t.co/SLOEBQVz
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naast visie & ambitie doorzettingsvermogen noodzakelijk bij maatschappelijk vastgoed:
http://t.co/ms99Upvi.
Tweede Kamer bezorgd over onderwijshuisvesting. Zou het ervan gaan komen?
http://t.co/zJY7BOWB.
Vijf innovatieve projecten in basisonderwijs en bredeschool http://bit.ly/tUXmEa. Wat
is onder andere het effect van digitalisering op de behoefte vastgoed?
Het dorpshuis sterft uit. Maar hoe erg is dat? - Nederland - TROUW:
http://bit.ly/t1HOaw Interessant artikel!
Maar hoe verhoudt zich dat met: buurtsteunpunt vermindert eenzaamheid,
http://bit.ly/uFcQpu.
Verdriet van Nederland: De boekenwinkel die langzaam uit de winkelstraat verdwijnt.
Eens! Maar ik koop zelf ook via internet, ironisch.
Ommen wil regels voor vastgoed, helderheid over gewenst voorzieningenniveau Stentor http://bit.ly/uTiUIu.
Beheer van maatschappelijk vastgoed blijft bij veel locaties een punt van zorg, zo ook
binnen mijn eigen gemeente.
Maastricht betrekt markt en partners bij grond- en vastgoedbeleid: http://t.co/jITw1Bfi.
College Purmerend wil minder welzijnsaccommodaties, van elf naar drie
http://bit.ly/utrB5g. Wat kunnen zij doen met af te stoten vastgoedpanden?
Goed voorbeeld van actieve participatie: burgers bij gemeentelijk
accommodatiebeleid sport - http://bit.ly/q3QFcX.
Hetzelfde geldt vaak voor corporaties en zorg: gemeente weet maar weinig van eigen
maatschappelijk vastgoed: http://t.co/HKqhCSI4.

Rekenen aan zorg-/maatschappelijk vastgoed
•
•
•
•
•
•
•
•

Onrendabele top bestaat niet! http://bit.ly/tNzFHW.
Corporatie moet bedrijfswaarde uit geheugen wissen en vastgoed op marktwaarde
waarderen: http://bit.ly/sqWUxj.
Wie de taal van de spreadsheet niet begrijpt, doet niet mee... Over maatschappelijk
vastgoed: http://bit.ly/rs9lPb.
Variabele contracten in tijd & prijs is de toekomst. Waarde & vastgoed gaat meer
bepaald worden door exploitatiemogelijkheden!
Corporaties mogen volgens Donner definitief niet via het WSW lenen voor de
huisvesting van huisartsen en therapeuten: http://t.co/rAHrlca3.
Achtergrondinformatie ministeries: http://ikregeer.nl/s/ah-136006. Antwoord Van
Bochove en Smilde over borgbaarheid maatschappelijk vastgoed.
Gunstige leningen voor behoud niet-woonhuismonumenten: Monumenteneigenaren
kunnen voortaan gunstig lenen... http://t.co/fKNiAIzD.
Eerstelijnsvastgoed wordt niet geborgd/EU-gesubsidieerd. Huisvesting huisartsen
maatschappelijk vastgoed? – Aedesnet http://t.co/eFi0J18K (290911)

(Zorg)woningen
Trends, ontwikkelingen en achtergrondinformatie
•
•
•
•
•
•
•
•

'Regels maken bouwen voor ouderen onbetaalbaar' - Aedesnet voor corporaties
http://t.co/t2Xevgyd.
Wat betekent het scheiden van wonen en zorg voor corporaties, zorgorganisaties en
gemeenten? Zie KCWZ: http://bit.ly/vks1yL.
Vermogende mensen gaan meer betalen voor intramurale zorg. Keuze voor private
zorg in plaats van hogere eigen bijdrage? http://bit.ly/s1x6YC
Een andere kijk op vastgoed & zorg: http://t.co/T5SsGcCO. Wat kan de traditionele
zorgsector ervan leren?
Discussie over zorgvastgoed in relatie tot zorgexploitatie via LinkedIn-groep
Zorgvastgoed: http://t.co/0TNEGrig (voor leden/word eventueel lid).
Is het wijs je vastgoed in een aparte rechtsvorm te stoppen? Zorgvastgoed verliest
belastingvrijstelling http://t.co/4IdMb47N.
Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed blijkt uit een rapport van
het CFV, zie KCWZ bit.ly/uHePEA.
Amsterdamse zorginstellingen gaan duurzaam - GROEN - PAROOL
http://bit.ly/rPuuDJ.
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Financiering en organisatie van zorgvastgoed
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Geen vrijstelling VPB voor zorgvastgoed meer? Dus nog minder geschikte
woonruimte voor ouderen? http://t.co/KTQQgdJi.
Beëindiging huurovereenkomst van zorgvastgoed, risico van enkele corporaties:
http://bit.ly/rAbRPa. Nodig: hybride samenwerkingsconstructies!
Zijn er nog zorgorganisaties die voor langer dan 20 jaar een huurcontract aangaan?
Wel volgens dit bericht: http://t.co/y8NKziET (0911).
Geen overdrachtsbelasting bij fusie vastgoedpartijen: nieuwe fusiefaciliteit is een
zegen voor de vastgoedmarkt - http://bit.ly/i94jx2.
Helderheid in rollen binnen vastgoedkolom inderdaad noodzaak: 'Corporatiemodel
heeft zijn tijd gehad' http://t.co/Atz54mWr. Johan Conijn pleit voor splitsing corporatie
in vermogensbeheerder en vastgoedeigenaar: http://bit.ly/ryh29y.
En volg interessante weblog-discussie: 'Is verstand van vastgoed nog nodig?'
http://www.aedesnet.nl/communities/groups/corporatieforum/forum/p/3833/7194.aspx#7194.
Rondetafelgesprek Tweede Kamer bekostiging kapitaallasten zorgvastgoed
http://t.co/NCRsh3Cm.
Een spannend huwelijk op 21 december 2011: hoe ondersteunen corporaties, zorg en
gemeenten particulier initiatief in de zorg? bit.ly/tfOQ5T
Nieuwbouw wordt duurder voor zorginstellingen zorgvastgoed: http://goo.gl/ICdcI.
Parnassia helpt Zonnehuizen bij de verkoop van vastgoed: http://bit.ly/tch4xA. Sale &
leaseback zorgvastgoed.
Klopt, zelf twee keer actief met verkoop zorgvastgoed: De zorgvastgoedmarkt komt
los! Vandaag taxatie kliniek, part.woonzorg, GGZ gebouw.

Zorgvastgoedprojecten, functionaliteiten en Programma’s van Eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe checklist voor veiligheid in zorginstellingen: http://t.co/lxxdqsjg.
Zorginstelling: Led-licht: forse besparing én prettiger werkklimaat: http://t.co/yusJZY79.
Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen: meer variatie bij particuliere
initiatieven! http://t.co/PD2ZBJNc
Niet nieuw, wel handig: negen tips voor een succesvol particulier initiatief in de VVT:
http://t.co/YlGdR3L4.
'Toename scootmobielen logistieke nachtmerrie' Skipr http://bit.ly/uLkWSU en
http://bit.ly/vLTwXy.
Er zijn in plaats van scootmobiels echter ook als oplossing kleinere voertuigen tot in
de woning. #motorolo #uwcqugo #urbanwheelzcenter
Leuke tip voor corporaties en scholen: www.leskistgemakkelijkwonen.nl kinderen &
senioren beoordelen samen veiligheid in de woning! (DUBBEL welzijn)
Digitale brochure met tips voor grootouders van een kleinkind met handicap:
http://t.co/mwPpnVjD.
Dom of humor, niet te geloven?! Rolstoeltoegang: Wel heel bizar! "Falende rolstoeldoorgang"- http://t.co/TJ0QrOHY.
Hoe voorkomt u nutteloze investering: verkeerd aangepast invalidentoilet
http://t.co/otWYmxbN.
Thuishaven biedt ex-dakloze sociaal netwerk in Rotterdam –Stentor
http://t.co/WmzB47WD.
Genuanceerd experiment Skaeve huse http://t.co/xkGXPdPt: voor mensen met
maatschappelijke problemen die woonoverlast veroorzaken.
Veelbelovend, al toegepast? Zorgvastgoed ontwikkelt in samenwerking met T4H
Consultancy & Partners & Flex framebouw http://t.co/yytvUvcL.

Praktijkvoorbeelden geschikt en/of toegankelijk wonen
•
•
•
•

Hebben wij nog wel wat te doen! 'Maak half miljoen woningen levensloopgeschikt' http://t.co/h0uPKf54.
Voorbeeld van aanpak particuliere woningverbetering in Vlaardingen,
http://bit.ly/u0PZNm.
Uniek! Vrijwilligers, corporatie en gemeente doen samen onderzoek naar woningbezit
en onder andere toegankelijkheid http://bit.ly/rKPAX8.
Goed nieuws: Procedure bouw mantelzorgwoning wordt simpeler:
http://shar.es/ouppm.
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•

Om over na te denken: is er verschil in basiswoning en plupakket?
http://bit.ly/svhvzY.
Zinvol voor alle zorgorganisaties en gemeenten! Gratis informatiebijeenkomst
Opplussen Nieuwe Stijl – http://bit.ly/r0JWkd.

Gebiedsontwikkeling en creatief omgaan met leegstand plus
herbestemming
Krimp en leefbaarheid
•
•
•
•
•
•

Duidelijke leergeschiedenis over krimpaanpak in Ganzedijk in RO-Magazine:
http://www.regioplan.nl/media/pdf/id/919/file_name/2011-08-rom-krimpdorpbehouden.pdf.
Handreiking over krimp te downloaden: http://bit.ly/sqRJqA collega's werkten mee
aan dit Europese project.
Toekomstbestendig handelen in ruimtelijke ontwikkeling, www.ruimtevolk.nl
Wijkvernieuwing die zich richt op 'natuurlijke' interactie tussen mens & natuur is zeer
vruchtbaar! http://bit.ly/vlHE3w.
Wie kent goede voorbeelden van semi-permanente bouw bij zorgvastgoed?
Algemene tips bij tijdelijke huisvesting, zie http://bit.ly/sXjPVV.
Denken in wat wel kan... Het creatieve platteland in plaats van krimpgebieden
http://bit.ly/voYcYy.

Herbestemming en creatief omgaan met leegstand
•
•
•
•

•

•
•
•

Corporatiewoningen voor kortdurende zorg, een voorbeeld van win win bit.ly/w2ICho.
Verzorgings – en verpleeghuizen uit de tweede helft van de twintigste eeuw lenen zich
niet goed voor … http://t.co/mpy36xvR zorg.
Tip ook voor maatschappelijk vastgoed: DenHaag, De leegstandskaart kantoren:
http://t.co/vKtnX2TZ.
BuildingBusiness over tijdelijke herbestemming leegstand: http://t.co/vegfeiEC.
Spannend: meer gebruik bestaande bouw in plaats van nieuwbouw ten behoeve van
zorgvastgoed? Lege kantoren geschikt voor zorg: http://t.co/fldGfHDX.
In stedelijke gebieden een kans! Nieuwe vorm van omgekeerde herbestemming in
zorgvastgoed
http://resource.wur.nl/student/detail/mogelijk_studentenkamers_in_tehuis_bennekom/
Aardig idee, een database voor leegstaande gebouwen: The (im)possible living app
http://t.co/zlCw78sa .
Kun je in kantoorgebouwen wonen? http://bit.ly/rWkgig
Voorbeelden van herbestemming:
- Visie! De Utrecht Development Board wil het stadskantoor verhuren en zelf
leegstandkantoren betrekken http://t.co/qSybw2vX.
- Oude kerk in Arnhem wordt, zonder grootse renovatiekosten, winkel:
http://t.co/qgcZlXQM. Mooie herbestemming van meelfabriek
http://t.co/N1we5ifu.
- Oude containers voor een nieuwe markt http://t.co/icLViLDV: inspirerend ten
behoeve van leegstand en gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling
•
•
•
•
•

CBS opent schatkist met informatie uit gemeenteportal, handig voor marktonderzoek
corporaties! http://t.co/zNoAyP0k
Leuke site: scenario's ontwikkelen met je regio http://is.gd/24Wyv7.
Dreiging voor bredeschoolgedachte: Honderden kleine scholen moeten straks sluiten
http://t.co/64uqsaVl.
Voorstel nieuwe Huisvestingswet kan onrechtvaardig effect van schaarse woonruimte
en voorzieningen bestrijden, samenvatting http://t.co/pDbaFb0q.
Eindrapportage Experimenteergebieden in het kader van Actieprogramma
http://t.co/fqLzHMDR.
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•

Leuke blog: De stad als waardevol platform http://t.co/7P9zshFR.
Gemeente Venray: discussie over toekomst DOP's en WOP's http://t.co/jeStzFqf.

Taxatie
• Wie heeft gelijk? Strijd overheid & accountants over zorgvastgoed http://t.co/bb5PwAJS.
• Tijdbom onder zorgvastgoed tikt verder - http://bit.ly/vCl5iH moet de zorgsector 17
miljard afboeken?
• De afschrijving is gemiddeld circa € 80,- per m2 zorgvastgoed in Nederland (exclusief
aanleunwoningen!)
• Accountants waarschuwen voor vastgoedproblemen, http://bit.ly/s1RCpw welke
accountant heeft zich al echt in deze wereld verdiept?
• Vastgoednieuws: WOZ-waarden van de woningen, bedrijfsgebouwen en monumenten
worden openbaar. Daarnaast... http://t.co/HUH1EcYB.
• Praktijkhandreiking van NBA: 'Risicoanalyse accountantscontrole vastgoed
http://t.co/5RJSqRmP.
• Geen hulp overheid bij afwaarderingen vastgoed. Hopelijk wel hulp bij duurzamere
gronduitgifte? http://t.co/Q3Wex0cg
• Zorginstellingen hebben "keuzevrijheid" in de waarderingsmethodiek
http://t.co/rqAi7Hmu.
• Aantal losse opmerkingen over wat meeweegt in de waardering van zorgvastgoed:
- Het criterium voor de juiste marktwaarde in een taxatie van vastgoed: de
transactie moet herhaalbaar zijn. Het is niet de hoogste bieder.
- Bepalen restantlevensduur? Restwaarde? Is maatwerk! Handleiding
waardering zorgvastgoed http://bit.ly/uuFzG0 .
- Taxatie zorgvastgoed in kinderschoenen! 2012 Verplicht. Uit eigen ervaring blijkt
dat er veel bij komt kijken: http://bit.ly/s2jK0K.
- Marktwaarde? Zeer lokaal gebonden! Accountants bepalen hoe te taxeren,
reële waarde, vervangingswaarde zorgvastgoed.
- Volgens mij is de gecorrigeerde verv. waarde niet locatiespecifiek, gaat alleen
om personeelsk en bouwmaterialen, toch?
- IMHO zijn er naast prijs en looptijd nog een aantal variabelen namelijk
oppervlakte, service en kwaliteit.
- Eens, vraagt aanpassing in denken van overheid. Als er geen behoefte is aan
bijvoorbeeld kantoren, dan daalt toch de grondprijs van de erfpacht?
- Toch vreemd: leegstand en leegstaand staan niet in nieuwe Taxatierichtlijn.
http://bit.ly/vN07Tw.
Samenwerking binnen de keten (en erbuiten)
• Stop met ALS JIJ NOU EERST, DAN KAN IK over samenwerking in de bouw: Wat kan
ik zelf doen? – ik http://t.co/qc7G1cDA.
• Best practice: 'DBFMO sleutel duurzame utiliteitsbouw' - Ook voor huisvesting van de
zorg! architectenweb.nl http://t.co/dyjvG5XN.
• Minister opent PPS-loket voor informatie over geïntegreerde contractvormen. Goed
initiatief! Ook kansen voor zorgvastgoed.
• Afstudeerscriptie: Ketensamenwerking Woonwaard, een reis naar modern
opdrachtgeverschap | Bouwketens.nl http://t.co/CHooLhpi
• Aedes publicatie over aanbesteden vanaf morgen te bestellen via aedesnet. Best
practices + beleid/regelgeving.
• 'Zorgorganisatie vraagt corporatie om vastgoed over te nemen, hoe verder?'
http://t.co/J0h3QRFS
• Zijn er andere goede voorbeelden? Elisabeth en Green beginnen PPS http://bit.ly/i94jx2, medium voor de vastgoedprof
• Mooi! Webuildhomes, innovatief concept 'Bewoners worden beslissers, architecten
worden ondernemers. http://bit.ly/rCU2Ud
• Nu nog zorg en welzijn..? Architecten & ontwikkelaars nu eindelijk samensmelten tot één
bouwmeester? http://t.co/nC16BjVt
• Lees over boek socialmedia id bouw, installatie en vastgoed op de website van
Stedebouw & Architectuur: http://bit.ly/uJZITE
• 'De coöperatie als alternatief voor fusie' http://bit.ly/pysvO1 ik twijfel of het een
alternatief is voor samenwerking op het gebied van vastgoed?
• Antwoorden op Kamervragen over grondposities en projectontwikkeling bij
woningcorporaties http://t.co/zuiffTJx.
• Bijzonder en spannend: boer wordt projectontwikkelaar, met gezond verstand kom je ver.
Succes!! http://t.co/E8ayctw3.
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Financierbaarheid en beleggers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vastgoedbeleggers hebben vers kapitaal voor middensegment!
http://www.nul20.nl/issue59/2vdp_1
Kapitaal voorhanden, markt gunstig. Toch wordt er maar beperkt geïnvesteerd? Lees
meer http://bit.ly/vAyaFr.
Ontwikkelaar-belegger wil investeren in maatschappelijk vastgoed, met name op het
gebied van (ouderen)zorg en onderwijs http://t.co/RF0xtzNY.
Tipje van de sluier? Onderhoud 2.0 een Onderhoudsafdeling zonder budget. Dit kan in
de nieuwe corporatie.
Krijgen Duitse banken voet aan de grond bij financiering zorgvastgoed:
http://t.co/RbGtvtgg.
Belegger natuurlijke partner bij zorgvastgoed, slaagkans? http://t.co/0gLxcKYR
Beleggers hebben interesse in zorgvastgoed, werkt dat in de praktijk? Toename
Privatyequity in de zorgvastgoed - Profnews http://t.co/g4k1ySpj
Interesse woningeigenaren in sale-and-leaseback! Corporatie belegger
http://j.mp/vWTpyC
Zo kan het ook! Voor zorgvastgoed zoeken wij financiering. Locatie en plan passen.
Zorgaanbieder bereid 20 jaar contract.

Woningmarkt algemeen
• Eerst zeepbelhypotheek, nu gezinnen die huurtoeslag verliezen http://bit.ly/vWxQWz.
Wanneer springt woningmarktluchtbel?
• Belastingplan leidt volgens staatssecretaris Weekers niet tot problemen bij
corporaties http://bit.ly/uMk2Kd.
• Nieuwe regeling verkoop corporatie huurwoningen met link "MG-circulaire" ten
behoeve van geïnteresseerde vastgoed.
• Scheiden DEAB/niet DAEB van de baan? Blog van Jim Schuyt op Aedes
http://bit.ly/v68Ru7
• Toewerken naar gezonde woningmarkt: Een corporatie wordt nooit een commerciële
verhuurder http://bit.ly/sK3sZM
• Corporatie scoort met innovatief opdrachtgeverschap http://t.co/hcTwtxjk
• Hoe kun je scheefwonen aanpakken? Duurder wonen: omdat het leuk is!
http://lnkd.in/qH5WAW
• Zonnepanelen meest geschikt voor energiebesparing in bestaande bouw
http://t.co/HmHhyRdS
• Tip: site van de Tweede Kamer: http://t.co/jM8LYUtz. Je kan zoeken op onderwerpen,
zoals vastgoed, geeft veel inzicht over wat komt.
• Voor de LOL: Een gave website voor liefhebbers van vastgoed in Rotterdam:
http://t.co/ghGXlWKq
• Interessant artikel: Geen hypotheek op vastgoed, maar op woonlasten
http://t.co/gLtCBrth
• De regering wil kooprecht voor huurders invoeren. Stom idee? Nee. Nijestee wil
bewoners keuze geven http://t.co/VOnnJISt.

Tweets Welzijn en zorg
Eigenkracht en participatie
Trends, ontwikkelingen en achtergrondinformatie
•
•
•
•
•

Een MOOI manifest! Manifest van de Actieve Bewoners http://bit.ly/tT7JFt
WOUW Als omgeving wordt betrokken, is bij 100 gezinnen een bedrag v 4,8 miljoen
euro te besparen EN sneller een oplossing! http://t.co/FS9PBUwp
Interessant interview in engels over 3 typen vrijwilligerswerk en
(burger)maatschappijen http://bit.ly/vWHC41
Handig handboek voor ouderen in zorg en welzijnsprojecten! http://bit.ly/rQtvnm
Om tot je te nemen, op te kauwen: investeren in betrokkenheid v burgers
http://www.buurtbemiddeling.org/images/Meijs%20boek.pdf
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Eens,vraagt durf & discipline v ieder! Eigenlijk logisch: Eigen verantwoordelijkheid
van wijkbewoners http://t.co/lSUO9MXU
In VS blijkt dat 46% van de ouderen meer vrijwilligerswerk wil doen als het werk
belangrijker en meer uitdagend is http://bit.ly/v9kGrc
Mooi voorbeeld van een succesvol initiatief ‘Durf te vragen’, http://bit.ly/rD5sMj
Participatie en wederkerigheid, of hoe het volgens Frans zit. Ik kwam blog nu pas
tegen, maar blijft actueel; dank!, bit.ly/rngtp9
Dit onderzoek over welzijn en burgerkracht voegt echt wat toe, voor iedereen
relevant!, http://t.co/2mdmmq68
Wijkbewoners moeten instanties aansturen http://t.co/9YApzVhG
Ouders regelen zelf crèche,voldoen niet aan risicomijdende normen;sluiten?
t.co/9vsKvfLxNee!=Civil society! Loslaten
Complexe jeugdzorg niet aanbesteden http://t.co/GUYbGJB3 Laat inkoopbeleid
afhangen van doel en complexiteit
Kort overzicht van theorie versus praktijk over #bigsociety: http://iturl.nl/sn9fQ
#zelforganisatie #burgerkracht #wmo #welzijn
Burgerinitiatief wordt vooral gezien als vindplaats voor mensen m problemen: Wat
bondgenoten bindt bit.ly/tf53g0
Bewonersinitiatieven zijn geen geldverspilling http://tinyurl.com/64pycgn
Sommige (c.q. regelmatig) zijn vrijwilligers professioneler dan betaalde
krachten/beroeps http://t.co/XSgQfbDj
Zeer herkenbaar en eigenlijk ontroerend! Niet betuttelen, wel voorwaarden scheppen!
blog over mantelzorg. http://t.co/FVg2PacL
Mooie, leuke publicatie over inclusie. Zie mijn signalement in CanonSociaalWerk
http://t.co/1E7RMm9U
Een interessante download over Veilig in de Wijk met SocialMedia"
http://t.co/JAxbm0Ja
Goed voorbeeld van actieve participatie burgers bij gemeentelijkaccommodatiebeleid
sport - http://bit.ly/q3QFcX (DUBBEL VASTGOED)
Ons Huis, goed initiatief, benieuwd naar resultaten!: Buurtbewoners gaan samen
energie besparen: http://bit.ly/niC7Sh
Zo gaat het vaak. Uitdaging, hoe krijg je het concreet...: burgerkracht AV lezing over
vrijwilliger http://t.co/ZDiSEBbg
Participatie dwing je niet af, kun je wel stimuleren. Nog belangrijker als professional is
initiatieven niet dood te slaan, ook een kunst.
Goed tegengeluid! En resultaten te downloaden: De buurtbarbeque werkt blijkbaar
toch http://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/10/12/bewonersinitiatieven-zijngeen-geldverspilling/
Mooi! Een gemeenschap is er als mensen iets relevant en belangrijk vinden. Waar een
waarde is is een WIJ http://t.co/sfBLtZOJ
Laat niet VWS of Onderzoeksraad ingrijpen bij gedupeerde patiënt,maar
zorgverzekeraar http://t.co/n02WPXWY

Concrete praktijkvoorbeelden van participatie
•
•
•
•
•
•
•
•

Emmen verkent of men ihkv re-integratie werkzaamheden voor corporatie kan
verrichten met in ruil schuldverlaging.
Zorg werkt actief samen met wijkbewoners! SwinhoveGroep wint internationale prijs bit.ly/vnDAYg
Uniek! vrijwilligers, corporatie & gemeente doen samen onderzoek naar woningbezit
en oa toegankelijkheid http://bit.ly/rKPAX8 (OOK BIJ VG)
Corporatie Talis helpt huurders zonder werk - Aedesnet voor corporaties
http://t.co/2oCfsZrf
Succesvolle bijdrages, leuk filmpje (vooral zeepkist)! Mooie mix v online & traditionele
participatie
Vrijwilligers die de organisatie beoordelen waar zij voor werken, bit.ly/vmhC1e
Meedenker en aanjager tbv inzet vrijwilligers: Boeiend trjaect ook quickscan
http://bit.ly/tyYZWM
Mooi VB paradigmashift: Rotterdamse werklozen de kassen in http://t.co/v2QaFmP8
8

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ondanks enorme #bezuiniging een VB van een welzijnorganisatie die bruist van
ideeën, zie nieuwsbrief v @LCFJ_NL http://t.co/J7I72Jx1
Mooi! Naast bezuinigingen 2 ton beschikbaar van participatiecentrum. Hopelijk zijn
doelstellingen helder & concreet, succes! http://t.co/76pmeEUu
Via aandelen werknemers aan je binden - http://bit.ly/ttKmhh hier kunnen we wellicht
van leren ihkv betrekken wijkbewoners.
Speeddaten met bewoners levert corporatie tips op http://bit.ly/tSy6NN Ook idee
voor gemeenten zorgorganisaties onderwijs
Denktank 60+Noord werkt aan nieuw maatschappelijkmiddenveld van burgers
http://bit.ly/uVs5ZA
Minderbedeelde kinderen toch kerstcadeautje dankzij bewonersinitiatief
http://www.ijsselmondenieuws.nl/minderbedeelde-kinderen-toch-kerstcadeautjedankzij-bewonersinitiatief/
Ervaring uit praktijk! blog "Steile hellingen & drempels" en over combineren van werk
& mantelzorg. http://t.co/q7QfINQ8
Mooie special vrijwilligerswerk in 020. Misbruik vrijwilligerswerk? NEE zegt 60%, daar
ben jezelf bij! http://t.co/KvIyGjde
Campagne Mantelzorgers binnenboord biedt verenigingen slimme tips
http://t.co/QWZVIM1O
Na 10 initiatieven van gisteren, nu de 2e 10 mogelijkheden binnen gemeenten op een
rij, http://t.co/c5FzJzoY
Welzijnswerkers, waar blijven jullie pitchen? http://t.co/j7hH.
training 'Meer vrijwilligers in Kortere Tijd' http://bit.ly/ruyPrb

Concrete praktijkvoorbeelden van specifiek jongerenparticipatie
•

•
•
•
•

Jonge mensen krijgen regie over maatschappelijk investeren in een streek.
http://www.hetkontakt.nl/nieuws/41547/meander-wil-lsquoontgroening-rsquo-tegengaan.html#.Ts1hlUfgsfw. Vandaag de stuurgroep geinstalleerd. FEEST!! Jongeren
zetten maatschappelijk investeringsfonds op http://t.co/jFAQ5R3J Vestia: 100
jongeren bedenken 10 unieke projecten op het gebied van jongerenparticipatie op 5
nov in BINK36 http://t.co/p2QoJilX
Leuke tip voor corporaties en scholen: www.leskistgemakkelijkwonen.nl kinderen &
senioren beoordelen samen veiligheid in de woning!
Succes bij uitrol! Vestia sluit convenant met ADO Den Haag voor effectiever
betrekken van jongeren bij #leefbaarheid: http://t.co/Y4wtdGAK
Mooi voorbeeld van eigenkracht: Kinderen dagen VS voor rechter om klimaatbeleid
http://t.co/eWDuwFr7
Ontvang een hoop positieve reacties op ons laatste artikel. Als je het gemist hebt...
http://bit.ly/tcLZDo

Soorten en voorbeelden van boeiend vrijwilligerswerk
•
•

•
•
•
•

Mooi voorbeeld van echte burgerkracht! http://bit.ly/v7wqDN
Leuke nieuwe vrijwilligersvacatures online,zoals bij Standplaats Driebergen v
websitevrijwilliger, http://www.welnuh.nl/vacaturebank/diversen/645-technischmedewerker-webradio-en-televisie-driebergen
Interessant vrijwilligerswerk: buurtbemiddeling. Belangstelling? Neem contact op. Is
voor gemeente NederBetuwe
Vrijwilligersorganisatie wordt in Veenendaal actief bij de functie begeleiding
betrokken http://bit.ly/s5b6BA
Had je al gehoord van de 'Nachtburgemeester'? Dit is het bijzondere type
vrijwilligerswerk: http://t.co/KwwFlgfg
Aanmelding klussen goed op gang, teller vandaag op 700 stuks. Doe ook mee en
meld uw klus(sen) aan op http://t.co/CBrXO5QK

Praktijkvoorbeelden
• Speciale gratis Vrijwilligers CV ontwikkeld, prima initiatief! http://bit.ly/rxWp1Z Veel
vrijwilligers zijn idd goud waard!
• Goede VB-site van Neder-Betuwe met relevante info van welzijnorganisatie & gratis
workshop http://t.co/2bbN6fr2
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Leefbaarheid
• Een herkenbare blog: Leefbaarheid, het is zo simpel http://t.co/9A9N4fnP
• Hoezo moeten corporaties terug naar kerntaken? Wijkaanpak blijkt toch succes!
http://bit.ly/uqxq5B
• Concrete participatie van wijkbewoners! De Kloostermop maakt je dromen waar!
http://t.co/8xRpURA7
• Mooi en herkenbaar! Samen doen, eigenwijze netwerken in dorpen en steden
http://t.co/X64GQbhE
• De buurtbeheerders van Helmond geven betekenis aan leefbaarheid
http://bit.ly/vJfCmB met leuk boekje en vb van gezamenlijk werkgeverschap
• Burgernet als burgerparticipatie werkt tbv veilige wijken en leefbaarheid. Logisch!
http://t.co/MGrzipUa
• Projecten waarbij studenten in aandachtswijken maatschappelijke taken verrichten
http://bit.ly/uj8L3i
• Iedereen in Deventer moet aan de slag, http://bit.ly/rwhatf, prima uitgangspunt, zijn er
landelijk al positieve voorbeelden dat het werkt?
• De bewonersorganisatie Monnikenhof bestaat slechts 3/4 jaar. Ongelooflijk wat jullie
al hebben bereikt, super!. http://t.co/OMEfvvNT
• Planbureau: Sterke trek naar steden, Randstad groeit harder dan verwacht, één op de
drie gemeenten op platteland ziet bevolking krimpen.
• Hoor graag de resultaten! Vanavond nadenken wat gezondheidscentrum voor en met
de gemeenschap kan betekenen.
• Nieuw in Corpus: buurtsoep! Voor € 1 op woensdag van 11.30 tot 12.30 uur gezellig
soep eten met buurtgenoten in de Immanuelkerk. Komt u ook?
• Paar praktijkvoorbeelden over participatie, zie UN, Trofee voor inspirerend Utrechts
participatieproject, http://bit.ly/tSppco
• Leuk initiatief ihkv leefbaarheid, zijn er onder de bewoners zelf ook kunstenaars? Pimp
Je Portiek!, http://t.co/s7CQsvye
• Corporatie Domesta kiest voor prestatieschilderen. Het idee van de aloude
huisaannemer in een modern jasje.

Zorg en welzijns-innovatie
Algemene trends en achtergrondinformatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drempelloze toegang tot zorg zonder wachttijd (patiënt bepaalt) vermindert zorg
http://t.co/R6XBrdVI
Werd hoog tijd! Laat het een succes worden!! Proeven met minder regels in
ouderenzorg: http://t.co/nNaMW0KR
De 12 maatschappelijke trends van 2012 http://bit.ly/rAXQSW
Ik deel je passie! Mijn nieuwe blog al gelezen over passie voor zorg? Doen!!
http://t.co/iTiPttEZ
Jongeren vaker eenzaam dan ouderen. Door gebruik socialmedia neemt
eenzaamheidsgevoel bij 33% af http://t.co/TziKiyNh
Volgens Amerikaanse studie wil patiënt het medisch dossier inzien en is bereid te
delen http://t.co/NGMVMH1t
Interessant beeld over toekomst ouderen, roept ook vragen op ‘zorg nieuwe stijl’
noodzakelijk http://bit.ly/rC35lb
Fietsende robot die zichzelf in evenwicht houdt...nog ff en ze staan op de steigers en
aan de bedden bit.ly/t4sC7j
Zorgcheque versterkt eigen regie cliënten - Blogs – Skipr http://t.co/2uBUqdEl
We slaan door... privacy zet rem op informatie-uitwisseling, wie heeft creatieve
voorbeelden waar uitwisseling wel werkt? http://t.co/G1AheM5E
Idee: Ouderen moeten later met de waarde van hun huis zorg in kopen.
http://t.co/I6GnnYrWx
De zorg kan volgens hoogleraar Loek de Winter 80 % efficiënter
http://www.zorgelijk.nl/index.php/innovatie/124-rendement
Zorgorganisaties in het westen presteren het slechtst, meer info, lees
http://bit.ly/uVknZx
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•
•
•
•

•
•

•
•

Resultaatgericht sturen vraagt 360 graden zicht op processen http://t.co/izAJ6mFY
geldt ook voor welzijn. Welzijn nieuwe stijl & bezuinigingen.
Artikel: Wat zou Steve Jobs in de zorg hebben gedaan? http://t.co/2VPFNrSB
Manifest: Zorgorganisaties moeten met spoed achterstand opgebied van
maatschappelijkverantwoord ondernemen inlopen, http://t.co/blrPDj4y
Binnenkort neemt de zorgverzekeraar mijn eigen regie over >>
http://www.zorgelijk.nl/index.php/eigen-regie-participatie-en-keuzevrijheid/121binnenkort-neemt-de-zorgverzekeraar-mijn-eigen-regie-over
Alternatief voor pgb komende jaren uitgewerkt: http://op.nu.nl/sNxSfn
Loktieners ingezet bij supermarkten en sportverenigingen
http://www.westervoort.nl/actueel/nieuws-en-persberichten_41851/item/loktienersingezet-bij-supermarkten-en-sportverenigingen_25071.html Conclusies. Alcohol? Niet
te vroeg, niet te vaak, niet te veel!
Het is verboden, maar zorgverzekeraars doen het toch: mensen weigeren. Omdat het
kan. http://t.co/60lINNjC
Op Vlieland krijgt ouderenzorg extra ondersteuning van NZa. Door leegstand is
intramurale zorg lastig te bekostigen.

Demografie, zorgmarkt en zorgkosten
•
•
•
•

Levensverwachting van ouderen sterk gestegen http://bit.ly/rLDXI0,Dit heeft gevolgen
voor o.a. zorg vastgoed arbeidsmarkt betaalbaarheid
Marktverkenning ouderenzorg: 'Zorgbehoefte verzorgings- en verpleeghuis groeit'
http://j.mp/rWYGe7
In 1972 waren de zorgkosten 8% van het BBP, nu is dat 13% en in het ongunstigste
geval zal dat in 2040 31% (!) zijn volgens CPB
Groei ouderenzorg vlakt af http://t.co/xURplwEa

Interventies die bijdrage aan kwaliteitsverbetering en transparantie
•
•
•
•

Betrek cliënten bij verbeterstrategieënzorginstellingen http://t.co/yxcGFcfX
Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt gebruik van mystery gast
http://t.co/se2bDKh3
Zorgorganisatie de Zijlen ging in 2 jaar tijd van 28 naar 0 onrustbanden, wouw!:
http://bit.ly/vs6tF4
Binnenkort bundeling van 43 kwaliteitsverbetering-trajecten binnen zorgsector, ter
inspiratie: zorgkrant.nl/?command=item&… (0711)

Hulpmiddelen en relevante websites t.b.v. zorg en mantelzorgers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mooi iets! Wat zijn ervaringen tot nu toe? De Nationale Hulpgids: Vind hulp bij jou in
de buurt http://t.co/XhGlw1i9
Website met allerlei tips, voor ouderen en andere geinteresseerden
http://bit.ly/rJx9wE
Voor overzicht welk verpleeghuis goed is, zie oa databank KCWZ
http://www.kcwz.nl/databank en www.kiesbeter.nl
Kiesbeter toont m.i. rechtstreeks oordeel van clienten en inspectie etc. lijkt meer dan
alleen reclame..
Benchmark verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties gereed, basis
voor info over presteren. Nieuws http://bit.ly/pN9Xjx
Handige tips mantelzorg: Mooi Blog en mooie initiatief sharecare InBalans:Delen
http://yogamaassluis.blogspot.com/2011/11/delen.html?spref=tw
Handreiking Mantelzorgwoningen van corporaties, http://bit.ly/tkVLmF
Nieuwe marktplaats voor zorg http://j.mp/uxZvQF veel succes alle initiatiefnemers
binnen de brabantse gemeenten!
leuk, ik wist niet van het bestaan!De plus bij ons heeft 2 rolstoelwinkelwagens
geregeld
Informatiebank Dementieonderzoek toont onderzoeken in heldere taal
http://p.ost.im/p/eUFqmF z
Nieuwe marktplaats voor mantelzorg en vrijwilligers http://t.co/1tgo8LGE
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Praktijkvoorbeelden innovatie in de zorg
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je wilt zien wat mantelzorgers als hulp bij dementie een goed idee vinden:
winnaars zorgvernieuwingsprijs http://t.co/tvkTOA0V
Wie kent naast Thomashuis, buurtzorg etc andere goede praktijken? Innovatie vd zorg
is hard nodig. Ook http://www.dushihuis.nl/, http://www.herbergzwolle.nl/.
www.zelfregiecentrum.nl
Experiment met nieuw zorgmodel voor ouderen
http://www.gemeente.nu/web/Actueel/Bestuurszaken/Samenwerkingfusie/Samenwerking-fusie-Artikel/55173/Experiment-met-nieuw-zorgmodel-voorouderen.htm
VGN feliciteert winnaars Dichterbij die Innovatie-prijs 2011 hebben gewonnen
http://bit.ly/rVmhA8
Zes voorbeelden van succesvolle vrijwilligerswerk-projecten, zie de
Vrijwilligersprijzen provincie Groningen http://bit.ly/tZQa8Y
Betere gezondheid,meer participatie & lagere zorguitgaven!
http://www.stg.nl/action/blog_reaction/176/Zorgvisioen_Hetty_Linden_
Interessant nieuws met inzet wijkzuster! Kwaliteit van zorg verbetert met tegelijk
besparing door vroegsignalering! http://t.co/fxoBTGyh
100 mensen (aanbieders WZW, overheid, burgers) ontwerpen opnieuw zorgaanbod
voor 75-plussers http://bit.ly/rUaXap
Bezuinigingen op welzijnswerk, een kans voor aangaan strategischecoalities, wie kent
meer voorbeelden? ow.ly/6ZeC1
Prima initiatief! P.s. kost dat de gemeente extra? Doetinchem en Menzis komen met
Gemeentepolis: http://t.co/1tNmXgVd
Nieuw type functie, directeur maatschappelijke participatie, boeiend!, wat is nodig om
het echt te laten werken?, http://t.co/bfaOQ3DN
wageningen scoort goed op uitvoering wmo, http://bit.ly/vafNBM
Welzijnsorg en anbi erkenning? Maak gebruik van jouw voordeel. http://bit.ly/qlCsfL
Nieuw innovatiegeld (10 miljoen) beschikbaar voor jonge zorgbedrijven van
PGGM/PFZW http://bit.ly/sRXsri In de herkansing!
innovatie door over grenzen eigen branche heen te kijken. Dit zijn de grootste
innovators van Nederland bit.ly/sBAyZL
Integrale wijkzorgteams zijn overal mogelijk - Aedes-Actiz Kenniscentrum WonenZorg http://t.co/uiVfKqSP
Bredase Monitor Informele Zorg bevestigt. HÈT KNELPUNT VOOR MANTELZORGERS
IS DE PAARSE KROKODIL. Gedoe met instanties en zorginstellingen.
Herkenbare uitdaging! HOE STIMULEER JE INNOVATIE, ook relevant voor gemeente,
zorg, welzijn http://t.co/CWQ6eHkM

Voorbeelden Modern ouderenzorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zorginnovatie, maak kennis met een nieuwe gezelschapsdienst voor senioren
http://t.co/ZR08PsAV
"Eerst buurten, dan zorgen" zegt buurtzorg.Menig traditionele zorgorganisatie pakt dit
nu gelukkig ook op, wie volgen? http://t.co/liz56zed
Prima initiatief, het eerste centrum in Ned. gericht op revalidatie van ouderen
http://t.co/RFoHLGYf
Over duurzame ouderenzorg http://lnkd.in/muS6-r
Swinhove Groep winnen internationale prijs, ook door wijkaanpak 25% minder
verpleeghuis-patiënten! kcwz- http://bit.ly/vnDAYg
10 experimenten met nieuwe zorgvormen rond wijkgericht werken. Lees
slotbijeenkomst http://t.co/0fax7uB1
een mooie samenwerking om cliënten even vakantie te kunnen bieden:
http://t.co/fDpOntYJ
Heerlijk gegeten bij Huize Raffy in Breda, een thuis voor Indische plus Molukse
ouderen en tbv wijkbewoners, aanrader! http://t.co/NywRZQSD
Ik geniet volop van het gerenoveerde Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, ouderenzorg
in een ultramodern jasje! http://t.co/CHkqcjvs
de sterrengids! http://www.gastvrijezorg.nl , #restaurants bij #Zorgorganisaties
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•
•

Hugo, Mooie en interessante uiteenzetting RT @HugovandenBeld: Wijkzuster nieuwe
kansen? Dan welzijn en preventie ook. http://t.co/2JGrdbnn
Senioren genieten maaltijd in het Kidsrestaurant - Oegstgeest http://bit.ly/vONUyF
aardig initiatief,klinkt alleen vreemd als krantenkop!

Tweets social media en domotica
Algemene ontwikkelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handig om te weten: Ouderen maken inhaalslag op internet. Enig idee hoe het met 75plussers zit?
Grootste telehealth studie tot nu toe in GB: 25% afname in sterfte, 8% minder kosten
http://t.co/JM6DqWWx
Zorgsector laat bruikbare ict lopen http://bit.ly/vk1MRy vraaggericht zorgaanbod nog
ver te zoeken!
Cynisch: eigen bijdrage huisarts invoeren is de kortste weg naar social media gebruik
patiënt. Nederlandse zorgconsument negeert social media http://t.co/Y2h8VfAR
Burgerkracht! Consequenties voor zorg: 60% vd patienten checkt na consult op
google wat de dokter heeft gezegd.
Dit zijn 7 YouTube voordelen voor corporaties http://ow.ly/7APW3. Ook zinvol voor
zorgorganisaties, welzijn en gemeente
Ouderen positiever over domotica dan professionals. Waar is dan het wachten op?
Thebe, bedankt voor onderzoek! - kcwz http://t.co/WycHAChH
Geert inspirerende presentatie! Nieuwe toekomst, geen vraag, een must! Lezing over
digitale participatie http://t.co/dBRoybN2
Aandachtspunt: Hoog techneutengehalte op smarthomes. Aandacht eindgebruikers,
ouderen, zorgprofessionals, mantelzorgers is ver te zoeken. Last vd mist?
idem denk ik voor corporatie en welzijn! Patiënt wil beter gebruik van ICT in de zorg
http://t.co/aFl5cM7L
Visie op toekomst van domotica: wordt 2012 jaar van de doorbraak? Artikel in dagblad
BN De Stem, http://t.co/ZXdTE0hC
31 Aanleidingen en Voorbeelden v Sociale Innovatie in MKB en Zorg, roept interesse
op! http://t.co/elxww0Lj
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Diverse toepassingsmogelijkheden t.b.v. wonen, zorg en welzijn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordening in de chaos die e-health heet http://t.co/uoQhg7ev
Zorginnovatie, Internet voor mensen met een verstandelijke beperking VG20. Informeren
en ondersteunen http://t.co/xPakPmwH
Hulpverlener (jeugd)zorg kan meer halen uit socialmedia http://t.co/fAuroZu5
Online samenwerken door en voor de buurt; Online Buren http://t.co/CW20nmvt
Met Zorgapplicatie, nooit meer alleen naar ziekenhuis, http://tinyurl.com/ct7jbek
Een digitaal klantenpanel? Via UserVoice is dat zo eenvoudig, goedkoop en effectief...
leuk hè http://ow.ly/7k6w2
Hoe zit dat in andere sectoren? Twitter jij al met je cliënt? Artikel over social media en
jeugdzorg http://t.co/bzBDVbVd
Zeer snel flexwerkers vinden, ict-toepassing tbv zorgorganisaties.– Villamedia
http://t.co/Jfs1AHCv
Leren van client! Praat mee over ZorgSparen. Voor welke wensen over wonen,
zorgenwelzijn wilt u sparen? http://t.co/0yWK1kTj
Nu nog geschikt maken voor brede doelgroep: Support Apps: de verhalen | NoXqs
Zorginnovatie http://www.noxqs.nl/?p=533
Lijkt handige digitale planner tbv mantelzorg PlatformVG Wie wil deze verder via
Twitter promoten? http://wieziet.nl
Zorgzame zorg, filmpje vh St Elisabeth ziekenhuis hoe het ook kan, http://t.co/etmpjXll
Domotica geeft ouderen in woonzorghuis meer vrijheid - http://bit.ly/u80Bzu ook
meer toepassen in thuissituatie.
Installatiebranche: Veel ouderen kunnen zelfstandig wonen http://bit.ly/nViCLB (1011)

Social media algemeen
• Grote gevolgen v d revolutie die Nieuwe Media heet http://t.co/wV4C8fDi socialmedia
trends relevant voor corporatie, zorg en welzijn.
• Heb nog nooit met zoveel gemak kennis opgedaan en gedeeld! Leve de nationale
keukentafel: Twitter http://t.co/CnzfGS1e
• Ook ik ben enthousiast over twitter w.b. kennisdelen ! Welzijn- Zorgorganisaties en
gemeenten doe mee! Leestip http://bit.ly/rlPco6
• België 510 dagen zonder regering. Belgen gaan het zelf oplossen met
G1000=crowdsourcen=participatie=indrukwekkend! bit.ly/vni3Tr
• Positieve relatie tussen integratie sociale media en bedrijfsresultaten
http://bit.ly/sIZEqe
• Goed advies voor het schrijven van een intro voor een wervende tekst
http://t.co/18nDe517
• Een twitterspreekuur is dat iets voor u? Meerdere collega's gingen u voor.” > Ik sta
altijd open voor vragen, klachten & tips!
• Slim idee!! KLM laat passagiers buurman kiezen via social media nu.nl/internet/26856
• Handig en herkenbaar,dank! Goede tips voor Zakelijk Twitteren: 40 tips
http://bit.ly/s2ZceH

innovatief in wonen, zorg en welzijn
Postbus 350, 3430 AJ Nieuwegein,T 030 601 55 55
quintis@quintis.nl

http://www.quintis.nl/

14

