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O
ok minder mobiele ouderen zijn genood-

zaakt te verhuizen wanneer ze geen toe-

gang hebben tot zorg en welzijn, of wan-

neer ze voor dagelijkse activiteiten steeds 

het dorp uit moeten. Als kenniscentrum op het gebied 

van domotica en slim wonen speelt Smart Homes in 

op deze behoefte zodat iedereen op een slimme en 

aantrekkelijke manier gebruik kan maken van heden-

daagse technologie en diensten.

BreedBand-infraStructuur

Het platteland wordt gekenmerkt door vergrijzing en 

ontgroening. Er wordt weinig geïnvesteerd in voor-

zieningen als winkels, scholen en openbaar vervoer. 

Ook mobiele netwerken en internet-infrastructuur zijn 

vaak ondermaats. Hierdoor is het weinig interessant 

voor mensen en bedrijven om zich op het platteland 

te vestigen. Binnen de projecten Digitale Z@ligheden 

(nationaal) en HEREiAM (Europees) wordt onderzocht 

wat de behoeften van de buitengebieden zijn, en hoe 

de leefbaarheid verhoogd kan worden. Dankzij een 

goede breedband-infrastructuur zou iedereen gebruik 

kunnen maken van een veelheid aan ICT-diensten. Het is 

immers niet de beschikbaarheid van voorzieningen die 

de kwaliteit van leven bepaalt, wel de toegankelijkheid. 

Smart Homes werkt samen met de nieuwe coöperatie 

KempenLIFE om nieuwe diensten te ontwikkelen, uit 

te testen en te onderhouden waardoor de Kempen 

een trekpleister wordt voor jong en oud, maar ook 

voor innovatieve bedrijven en kleinschalige recreatie. 

Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe werken in het groen, 

interactieve natuureducatie, monitoren van gewassen, 

beveiliging van mens en dier, zorg-op-afstand en in-

novatie op het vlak van groene energie. Nieuwe kansen 

voor welzijn, werkgelegenheid en cohesie zorgen voor 

een gemengde bevolking; noodzakelijk voor een leef-

baar buitengebied! 

digitale z@ligHeden

In het project ‘Digitale Zaligheden’ wordt gestreefd naar 

breedband-internet-voorziening op het platteland. Via 

inzet van vrijwilligers en bijeenkomsten in de verschil-

lende Kempen-gemeenten worden de inwoners geïn-

formeerd over de mogelijkheden van glasvezel en van 

het ICT community platform MiBida dat uitgerold zal 

worden. MiBida is een touchscreen dat internetdiensten 
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’T KEMpEN LEVEN IS EEN 
FANTASTISCHE ERVARINg

DE DORpEN IN DE BRABANTSE KEMpEN ADEMEN EEN SFEER uIT VAN gEMOEDELIjKHEID. RuIMTE, RuST EN gROEN 

MAKEN HET AANTREKKELIjK LEVEN, wONEN EN wERKEN. TOCH TREKKEN VEEL jONgE gEZINNEN, EN BEDRIjVEN wEg 

OMDAT DE KEMpEN – EN IN HET BIjZONDER DE BuITENgEBIEDEN – TEKORTSCHIET Op HET VLAK VAN INFRASTRuC-

TuuR EN VOORZIENINgEN DIE ONMISBAAR ZIjN VOOR EEN MODERNE EN FLExIBELE LEVENSSTIjL. 
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zoals beeldbellen en informatie opzoeken over lokale 

activiteiten mogelijk maakt, zonder dat u moet weten 

hoe een computer werkt. Via het scherm blijft u op de 

hoogte van wat er in het dorp en de wereld rondom 

u gebeurt, en staat u in contact met buren, familie en 

vrienden. Samen met de burgers zal de projectgroep 

nieuwe diensten bedenken, ontwikkelen en imple-

menteren, zodat in de afzonderlijke kernen, maar ook 

bovenlokaal, nieuwe initiatieven ontstaan voor welzijn, 

werkgelegenheid en cohesie.

Hereiam

Binnen het Europese onderzoeksproject ‘HEREiAM’ wer-

ken partijen uit Nederland, België, Italië en Roemenië 

samen aan een dienstenplatform voor ouderen. Via de 

TV – een vertrouwd medium – zullen diensten aange-

boden worden om de zelfredzaamheid van ouderen te 

verbeteren. Om ook ouderen in afgelegen gebieden 

te bereiken, wordt gekozen voor internet via satelliet.

Samen met verschillende ouderen uit het Kempens 

buitengebied werden onlangs een aantal diensten-

platformen voor zorg en welzijn geëvalueerd. Mannen 

en vrouwen tussen 60 en 85 jaar werden uitgenodigd 

in de Slimste woning in Eindhoven om aan de slag te 

gaan met digitale diensten en om te brainstormen over 

de mogelijkheden en toegevoegde waarde.

uit de observaties en de gesprekken achteraf kunnen 

we concluderen dat de meerderheid van de ouderen 

enthousiast was over de mogelijkheden van een der-

gelijk computersysteem. Een enkeling gaf aan dat de 

technologie te moeilijk was voor ouderen met de minste 

computer-ervaring, maar de meesten waren verbaasd 

over hoe snel ze de platformen onder de knie hadden. 

wel werden grote usability-verschillen gerapporteerd 

tussen de verschillende systemen.

De ouderen waren overtuigd dat het belangrijk is om 

leuke diensten aan te bieden zodat mensen al spelen-

derwijs het platform leren kennen. wanneer ze vervol-

gens – in een later stadium – zorg nodig hebben, dan 

zijn ze al gewend aan de technologie.

De coöperatie KempenLIFE streeft naar een 

buitengebied met een prettig en gezond woon-

, werk- en leefklimaat. De Kempen is altijd 

aantrekkelijk geweest met voldoende groen, 

cultuur en sportvoorzieningen, maar door de-

mografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, 

ontgroening en arbeidsmigratie verandert de 

leefbaarheid in dorpen en wijken. 

KempenLIFE staat voor: ’t Kempen Leven Is een Fantastische Ervaring. In te-

genstelling tot het drukke leven in de stad, biedt het buitengebied een rustige, 

gemoedelijke sfeer, veel groen, rust en ruimte. Het leven is goed in het Brabantse 

land, en dat willen we ook graag zo houden! Daarom zal de coöperatie samen met 

leefbaarheidgroepen en dorpsraden uit de verschillende Kempen-gemeenten 

nieuwe diensten aanbieden die de kwaliteit van leven in het buitengebied 

versterken.

“Naarmate je een aantal platformen hebt geprobeerd, gaat het  

 steeds beter en wordt het ook interessanter.”




