
SLIMME OPLOSSINGEN VOOR ZORG EN WELZIJN

 
HOE KAN SLIM GEBRUIK VAN ICT EN TECHNOLOGIE HELPEN VOOR

BETERE ZORG, BEGELEIDING EN VITALITEIT VOOR KIND EN CLIENT

LIVESTREAM PROGRAMMA 19-21 MEI 2021



KIJK LIVE MEE!

Deze 3 dagen zijn gericht op creatief denken, samenwerken, out of the box denken, open staan voor en je laten  
inspireren door anderen. Zo leveren onze deelnemers deze 3-daagse  een bijdrage aan slimme oplossingen waardoor 
kind en client weer vitaal kunnen bewegen, spelen en ook financieel gezond zijn. Samen maken we deze 3 dagen het 
verschil! In deze bijzondere online editie van de Makathon hebben we een parallel programma voor onze deelnemers 
als voor de geinteresseerde kijkers via de livestream. Met verschillende sprekers over vitaliteit in de zorg, zorgtechnolo-
gie en nemen we regelmatig een kijkje bij de voortgang van onze deelnemers. Verder in dit document is het programma 
opgenomen zodat u op het gewenste moment kunt inschakelen!

Kijk mee via de livestream! 
Wil je meekijken? Meld je op onze website http://www.makathonzorgwelzijn.nl aan als bezoeker van onze livestream en 
blijf op de hoogte en kijk live mee tijdens het event via: 
 
http://live.makathonzorgwelzijn.nl
 
Alvast heel veel plezier tijdens de Makathon!

Hartelijke groet,
Organisatie Makathon Zorg en Welzijn 

THEMA VITALITEIT
Vita, betekent leven. Vitaliteit is levenskracht en gaat over energie en de fysieke en mentale gesteldheid 
die een persoon of groep ervaart. Onderstaande elementen zijn passend bij het thema ‘Vitaliteit’: 

• Eigen regie, het leiden van een autonoom leven;
• Positief denken;
• Alert op beweeg- en voedingspatroon;
• In controle op je financiële situatie;
• Balans tussen inspanning een ontspanning.

Wanneer de fysieke en mentale factoren bij een persoon in balans zijn zal dit leiden tot een hoge mate 
van energie, veerkracht en levenslust. Een vitale omgeving creëren we samen(o.a. gemeente, onderwijs, 
zorg, welzijn)!

Bij een gezonde en veilige leefomgeving kan je denken aan een omgeving die:

• schoon, gezond (rookvrij) en veilig (Safe Streets) is;
• uitnodigt tot bewegen (beweegpleinen), spelen en sporten; 
• fietsen, wandelen en OV openbaar vervoer -gebruik stimuleert en zorgt voor goede bereikbaarheid;
• er voor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten (initiatieven als ‘jong ontmoet oud’); 
• rekening houdt met de behoeften van alle bevolkingsgroepen;
• sociale zekerheid biedt in de breedste zin des woords;
• een gevarieerd aanbod aan voorzieningen (scholen, winkels, cultuur, bedrijven, openbaar vervoers-

voorzieningen, sport) heeft .

De vraag die voorligt bij onze deelnemers: welke technologische oplossingen kunnen wij bedenken voor 
een optimale vitale omgeving voor iedereen?



LIVE PROGRAMMA 
WOENSDAG 19 MEI

09:00 - 10:00 Welkom vanuit de Hartekamp Studio
Het startsein wordt gegeven! We introduceren de thematiek en casuïstiek van vitaliteit in zorg en wel-
zijn met:
- Desiree Sollewijn Gelpke, Bestuurder Hartekamp Groep
- Sandra Vlaar, directeur Les Petits Kinderopvang
- Mirka Jansen, lector bewegen in en om de school
- Bjorn Romy, ervaringsdeskundige schuldhulpverlening
- Berry Groenendijk, DOON

10:00 - 10:45 In gesprek met de casuseigenaren
We gaan in gesprek met de casuseigenaren over hun vraagstuk 
over vitaliteit in zorg en welzijn.
- Mirjam Barbiers, Bewegingsagoog Hartekamp Groep
- Chantalle Stottelaar, Accountmanager MKB Rabobank
- Natascha Ebing, Pedagoog Les Petits Kinderopvang

10:45 - 11:00 Korte pauze

11:00 - 12:15 Deelnemers bevragen casuseigenaar financieel vitaal
Kijk live mee hoe de deelnemers aan de Makathon in gesprek gaan met de casuseigenaar van finan-
cieel vitaal Chantalle Stottelaar.

12.15 - 13:15 Lunch pauze

13:15 - 14:15 Inspiratiesessie Zorgtechnologie
Suzanne Verheijden is bij Buro Strakz maar met één ding bezig, zorgmedewerkers klaarstomen voor 
de toekomst! Ze neemt ons in een inspirerende sessie mee wat technologie kan betekenen in zorg 
en welzijn.

14:15 - 15:00 Pauze

15:00 - 16:00 Kijkje bij de teams met onze experts
Kijk mee samen met onze experts wat de teams voor oplossingen al bedacht hebben en geef ideeën 
of feedback mee!

16:00 - 17:00 Afsluiting dag 1
We sluiten de eerste dag af met een gezamenlijke bingo!



LIVE PROGRAMMA 
DONDERDAG 20 MEI

09:00 - 10:30 Welkom dag 2 vanuit de Hartekamp Studio
We beginnen met de recap van dag 1 en gaan in gesprek met een bijzondere spreker Moustafa 
Makhlouf die inspirerende voorbeelden deelt hoe hij mensen met een beperking helpt vitaal te blij-
ven. Vervolgens zullen alle teams een eerste korte pitch verzorgen van hun oplossingen en geven 
de casuseigenaren Mirjam Barbiers, Natascha Ebing en Chantalle Stottelaar samen met onze experts 
feedback op de gekozen oplossingsrichting.

10:30 - 12:15 Afwisselend programma met live reportages
We gaan live op pad om reportage te doen van vragen waar onze deelnemende teams mee zitten. 

12:15 - 13:15 Lunch pauze

13:15 - 14:15 Verdiepende workshop risicovol spel
We gaan in gesprek met Bernadette Lakeman van Les Petits kinderopvang over risicovol spel, wat is 
het en wat betekent het voor de vitaliteit van kinderen in de kinderopvang bij Les Petits?

14:15 - 16:00 Afwisselend programma met live reportages
We gaan live op pad om reportage te doen van vragen waar onze deelnemende teams mee zitten. 

16:00 - 17:00 Afsluiting dag 2
In gesprek met afgevaardigden uit de jury Marike Groenendijk van VBZ en Sandra Vlaar van Les  
Petits Kinderopvang.



LIVE PROGRAMMA 
VRIJDAG 21 MEI

09:00 - 10:30 Welkom dag 3 vanuit de Hartekamp Studio
We beginnen met de recap van dag 2 en gaan in gesprek met Mariska Hulsewé over hoe je nou een 
goede pitch kunt voorbereiden en waar rekening mee te houden.

10:30 - 12:15 Afwisselend programma met live reportages en oefenpitches vanuit de teams
We gaan live op pad om reportage te doen van vragen waar onze deelnemende teams mee zitten. 
Ook zullen de eerste 4 teams hun oefenpitches houden en feedback krijgen. Kijk en luister mee!

12:15 - 13:15 Lunch pauze

13:15 - 14:15 Afwisselend programma met live reportages en oefenpitches vanuit de teams
We gaan live op pad om reportage te doen van vragen waar onze deelnemende teams mee zitten. 
Ook zullen de eerste 4 teams hun oefenpitches houden en feedback krijgen. Kijk en luister mee!

14:15 - 16:00 Pitchronde!
Kijk en luister samen met onze vakjury mee naar de pitches van de oplossingen van onze 8 deelne-
mende teams. In de studio zitten namens de jury:
- Desiree Sollewijn Gelpke, Bestuurder Hartekamp Groep
- Sjaak Struijf, Wethouder Sociaal Domein Sport en Onderwijs
- Arjen Aalbers, Nieuw Unicum en winnende coach van 2019
- Marike Groenendijk, VBZ  Sociale & Technologische zorginnovaties

Verder in onze jury op afstand:
- De casuseigenaren (Natascha, Miriam en Chantalle)
- Arthur Simonetti, NL 2025
- Aerd van Berkel, Directeur Rabobank Haarlem IJmond
- Sander Boelsma, Practor Zorgtechnologie
- Bjorn Romy, Spoken Word Artiest
- Carla van Rinkel, Onderwijs en Onderzoek Social Work Inholland
- Inge de Haan, Hartekamp Groep

16:00 - 16:30 Recap makathon
We praten na over de Makathon met aanwezige gasten terwijl de jury in beraad gaat om de winnaars 
te bepalen.

16:30 - 17:00 Prijsuitreiking en afsluiting Makathon!
We sluiten de Makathon af samen met de Jury die de winnaars van editie 2021 bekend zal gaan ma-



DE CASUSSEN

HARTEKAMP GROEP: Gerda  
Gerda is een vrouw van 63 jaar met een matig verstandelijke beperking die meer wil bewegen 
o.a. fietsen op het terrein van de Hartekamp. In het verleden fietste ze op een 2-wieler maar door 
het ontwikkelen van angst en onzekerheid durft ze dit niet meer. De vraag van Gerda is om in de 
toekomst autonoom op een driewieler te kunnen fietsen. De duo-fiets is een mogelijkheid om met 
Gerda de complexiteit van het fietsen te oefenen. Gerda vindt vooral het reageren op de omgeving 
en overig verkeer moeilijk en raakt bij het sturen regelmatig afgeleid. Hoe kunnen we Gerda meer 
zelf laten bepalen wat er gebeurt op de duofiets rekening houdend met: de veiligheid, de mogelijk-
heden van Gerda en de inzet van personeel?

LES PETITS KINDEROPVANG: Fien  
Fien van 9 jaar heeft in de vakantie op een locatie gespeeld waarbij er gespeeld wordt met ‘spelen 
met spullen’ en vindt nu het buitenspelen op haar eigen BSO saai en speelt daardoor minder graag 

buiten. Zij wil graag dat ze op haar BSO ook risicovol mag spelen volgens ‘spelen met spullen.’ 
Welke (technologische) oplossingen kun je bedenken om meer inzicht te geven in de (kleine/ 

grotere) risico’s waar we kinderen mee om willen leren gaan. Met als doel medewerkers en ouders 
meer vertrouwen en inzicht te geven in ‘spelen met spullen’, zodat dit op alle BSO’s van Les Petits 

geïmplementeerd kan worden en daarmee de BSO nog leuker en uitdagender wordt voor kinderen 
als Fien?

RABOBANK / GEMEENTE HEEMSTEDE: Mike  
Voordat ik op mezelf ging wonen, dacht ik niet zoveel na over geld. Mijn ouders regelden altijd alles 
voor me en ik hoefde me nooit ergens zorgen over te maken. Maar toen ik eenmaal in mijn eigen 
flat woonde, bleek ik eigenlijk helemaal niet goed rond te kunnen komen. Het beetje spaargeld dat 
ik had was snel op. Toen ging mijn Cv-ketel ook nog stuk en tegelijkertijd viel de aanslag van de 
gemeentelijke belastingen op de mat. Ik wist niet eens dat zoiets bestond. Ik kon al snel niet meer 
slapen ’s nachts van de zorgen over geld. Welke technologische oplossingen kunnen we bedenken 
voor jongeren zoals Mike die voor het eerst zelfstandig gaan wonen en goed voorbereid willen zijn 
op de financiële gevolgen daarvan?



Check voor meer info: www.makathonzorgwelzijn.nl


