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ACHTERGROND

DOELSTELLING

Het programma Zorg Proeftuinen (ZPT) heeft tot doel innovaties in de
ouderenzorg te stimuleren door middel van de ‘Living Lab (LL)
methodologie’.

• De inhoud van het ZPT programma toetsen en
onderbouwen met theoretische concepten.
• Op basis van theorie de inhoud en werkwijze van het
programma duiden.

ZPT wijkt af van traditionele LL door een gelaagde aanpak.:
- Overkoepelende organen (klankbordcommissie, PO en KIO)
- Platformen (6 platformen)
- Projecten (23 projecten)

METHODE
• Literatuuronderzoek
• Analyse van de programmadocumenten (IWT oproep en
ingediende platform- en projectaanvragen).

BEVINDINGEN

Figuur: Theoretische basisconcepten van het programma ZPT1

DISCUSSIE EN CONCLUSIE
•
•
•
•

ZPT mikt op innovaties die sociale uitdagingen in de ouderenzorg tegemoet komt.
ZPT sluit aan bij begrippen zoals sociale en open innovatie.
Een doelstelling van het programma is het duurzaam maken van innovaties.
Het programma combineert sociale en economische ambities.
• Sociale innovatie spits toe op sociale en maatschappelijke waarde zoals kwaliteit van leven, solidariteit en welzijn.
• Dit sluit economische waardecreatie niet uit.
• Samenwerking tussen partners die niet gewend zijn van samen te werken moet leiden tot innovaties.
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