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De campagne
Het doel van deze campagne is dat meer mensen bekend 
raken met de mogelijkheden van technologie voor thuis. 
Technologie kan je namelijk helpen bij het prettig zelf-
standig wonen. En om contact te houden met familie, 
vrienden, school, werk, mantelzorgers of zorgverleners. 
Technologie is meer en meer een volwaardige optie 
naast of in combinatie met mantelzorg of professionele 
hulp. Zo zorgt technologie voor een grotere weerbaar-
heid van bewoners.

De boodschap
Zelfstandig wonen is essentieel om regie te houden op 
je leven. Als dat lastig wordt biedt technologie - naast 
mantelzorg en professionele hulp - net dat beetje hulp 
dat het leven makkelijker maakt. 

Voor wie?
Er zijn slimme hulpmiddelen voor iedereen die  
zelfstandig wil leven - jong of oud - maar voor wie dat 
niet vanzelfsprekend is. Om een indruk te geven; denk 
bijvoorbeeld aan mensen met een fysieke beperking 
zoals slechthorenden of mensen met reumaklachten. 
Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen 
baat hebben bij technologische hulpmiddelen, of de 
beperking aangeboren is of niet. We zien ook kansen 
voor mensen met een medische beperking, zoals 
diabetes. 

Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden, en geen uit-
puttende lijst. Om deze diverse groep mensen aan te 
spreken zijn zes campagnebeelden uitgewerkt. Hierin 
zijn mensen te zien die kunnen vallen onder één van de 
doelgroepen, zonder een beperking te benadrukken. 

Doelen en hulpmiddelen
De belemmeringen voor zelfstandig wonen voor de 
verschillende doelgroepen zijn verwoord in een aantal 
wensen / doelen, die in de campagne concreet be-
noemd worden:
1. Ik blijf zelfstandig
2. Ik blijf in contact
3. Ik red me thuis
4. Ik leef zelfstandig
5. Ik blijf gezond
6. Ik blijf mezelf

Bij elke wens is een hulpmiddel als voorbeeld gezocht:
1. Een slaapsensor
2. Een toegankelijke tablet
3. Een robotstofzuiger
4. Een dagstructuur-robot
5. Een slimme medicijnbox
6. Een VR-bril voor (o.a.) fobie-training

We spreken soms ook over ...wat slimme hulp om de 
link met technologie te verstevigen. Maar nooit als 
‘slim’ op een negatieve manier in verband kan worden 
gebracht met de doelgroep.

Misschien heeft u de tram al door Den Haag zien rijden. Of zag u de poster bij 
uw tandarts hangen. Op 15 november is gemeente Den Haag gestart met een 
grote bewustwordingscampagne rondom het thema Technologie voor Thuis, 
waar u met uw organisatie ook in kunt meedoen. Hoe? Dat leest u onder.

Voorbeeld poster ‘Ik blijf gezond’



De zes campagnebeelden op een rij

Socialmedia-afbeeldingen 1080 x 1080 pixels
Ook beschikbaar zonder tekst

Via deze link vindt u bestanden van de posters 
en de socialmedia-afbeeldingen.

https://technologievoorthuis.nl/toolkit/


Samen voor een gezonde toekomst
De campagne ‘Ik blijf zelfstandig’ is ontwikkeld door 
Gemeente Den Haag in samenwerking met partners in 
de stad. In Den Haag zijn veel partijen actief in de zorg, 
en zien de noodzaak om zorg en ondersteuning slimmer 
en betaalbaarder te maken. Denk aan ondernemers, 
zorgketenpartners, zorgaanbieders, onderwijs- en 
kennisinstellingen. Op dit moment zijn onder meer 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap, Haagse Hoge- 
school, Haga Ziekenhuis, Middin, Saffier, Schroeder 
en Voorall betrokken. Samen zetten we ons op grote 
schaal in om het onderwerp onder de aandacht te 
brengen en de bewoners van Den Haag te informeren 
over de mogelijkheden. U bent van harte welkom om 
mee te doen! 

Deze campagne biedt de mogelijkheid op een laag-
drempelige en positieve manier aandacht te geven aan 
de ambities en inspanningen van uw organisatie voor 
een betere zorg. De campagne is zo opgezet dat met 
zo weinig mogelijk inspanningen en kosten bekendheid 
kan worden gegeven aan uw oplossingen op dit gebied. 
Het samenbrengen van alle activiteiten in de stad on-
der één campagne betekent dat de doelgroep sneller 
wordt bereikt, en eerder openstaat voor het aanbod 
van oplossingen. De positieve toon van de campagne 
neemt drempels weg en zet de betrokken partijen in 
een positief licht.

Activiteiten
De campagne nodigt bewoners in stad mee te doen 
aan verschillende activiteiten. On- en offline door heel 
Den Haag organiseren verschillende partijen diverse 
momenten om technologie voor thuis te ontdekken.
Heeft u zelf een activiteit die past binnen het thema 
Technologie voor thuis? Laat het ons hier weten!  
We promoten de activiteit graag via de agenda. 
Bekijk via deze link het actuele aanbod.

Stadsgesprekken 
We bieden bewoners ook de mogelijkheid om samen het 
gesprek aan te gaan over technologie voor thuis: over 
hun situatie, wensen, drempels en vragen. Bijvoorbeeld 
in uw buurthuis, aan de hand van een gespreksleidraad 
en voorbeelden. Wilt u voor uw achterban een stadsge-
sprek organiseren over het onderwerp? Neem contact 
op via technologievoorthuis@denhaag.nl. De opbrengst 
van de stadsgesprekken wordt samengevat en terug-
gekoppeld om bewoners gericht verder te helpen.

Campagnemateriaal
Geef ook bekendheid aan technologie voor thuis! 
Via deze link vindt u bestanden van posters en  
socialmedia-afbeeldingen voor de campagne. Zet ze in 
en vul ze aan met uw eigen verhaal.

Campagnemateriaal op maat
Voor uw eigen activiteit is ook de mogelijkheid om  
kosteloos een poster of ander promotiemateriaal in 
de campagnestijl op maat te laten ontwerpen. Heeft u 
hierin interesse? Geef via deze link uw wensen door 
en we gaan voor jullie aan de slag. 

Wilt u als organisatie meedoen aan de campagne rondom Technologie voor 
Thuis? Op vier verschillende manieren kunt u via deze campagne aandacht 
vragen voor uw eigen activiteiten of aanbod. Samen vertellen we Den Haag 
over de mogelijkheden van technologie.
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