
Toepassingen van voice- en gesturecontrol voor de woonomgeving

Vorig jaar hebben we met een aantal partijen om de tafel gezeten en gesproken over wonen, zorg en welzijn. Er 
bleek behoefte te zijn aan een omgeving waar vragen en wensen naar boven komen, een ontwikkelomgeving 
waar jullie ook je voordeel mee kunnen doen.

Met de opstart van de Zeeuwse Huiskamer is die omgeving in ontwikkeling. Voor de zomer zijn we gestart 
met drie deelprojecten (Terneuzen, Goes en Zonnemaire). Met enkele partijen zijn we nu in gesprek over het 
toevoegen van deelprojecten, wat vanaf begin 2015 zal gebeuren. Rond die tijd zullen ook de werkplaats-
sessies starten, waarin met bedrijven en kennisinstellingen naar oplossingen en toepassingsmogelijkheden 
gezocht wordt rond de uitdagingen die we in het project vinden. Petra de Braal zal jullie tzt daar verder over 
informeren.

Een van de nieuwe deelprojecten wordt de Drijvende Huiskamer. Dit is een deelproject 
dat we in Vlissingen samen met jachtenbouwer Amels ontwikkelen. Evenals 
wooncorporaties en zorginstellingen leeft ook bij Amels de vraag hoe hun klanten 
maximaal comfort kan worden geboden, en hoe technologie daar ondersteunend in werkt. Projectmanager 
Peter Dijkwel licht het toe in dit fi lmpje (vanaf 3:13): https://www.youtube.com/watch?v=1HI6ZxAJkEE. 
Daarom betrekken we in het voortraject ook de wooncorporaties bij de behoefteninventarisatie.

Nu nodigen we jullie van harte uit om mee te denken over toepassingen van voice- en gesturecontrol voor de 
woonomgeving. Op vier december van 09:00 tot 11:00 uur hebben we hiervoor een eerste bijeenkomst gepland 
bij Amels aan de Koningsweg in Vlissingen.  De bijeenkomst is gericht op bedrijven die zich bezig houden met 
technologie die in genoemde processen van toepassing is, en daarbij de ambitie hebben om bij te dragen aan 
een open infrastructuur die Zeeuwsbreed ingezet kan worden ter ondersteuning van de informatisering en 
automatisering van het wonen.

Jullie zijn van harte welkom. Graag tot 4 december!
Arend Roos, Programmamanager Innovatieve Zorg in Zeeland
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