
 

 

Afstudeerproject 

Assistive Technology 
Implementatieplan website  
www.technologische-hulpmiddelen.nl 

 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs: 

M.D. van Bennekom 

S. van den Burg 

B. Duut 

A.P. Kloen 

 

Datum:  

05-01-2021  

http://www.technologische-hulpmiddelen.nl/


 

 

2 
 

© Hogeschool van Amsterdam  

Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam, VU Medisch Centrum 

Implementatieplan website: afstudeerproject Assistive Technology 

M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut, A.P. Kloen 

Titelpagina 

 

Afstudeerproject Assistive Technology 
Bachelor Scriptie 
 

Implementatieplan  
Behorende bij de website www.technologische-hulpmiddelen.nl 
 

M.D. van Bennekom  500770278 

S. van den Burg  500759221 

B. Duut   500777134 

A.P. Kloen   500776283 

Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam 

Opleiding: Ergotherapie 

Faculteit: Gezondheid  

 

Opdrachtgevers: B. Groot-Sluijsmans, E. Reyhan en R. van Zuijlen   

 

Docentbegeleider: M. van Niel 

Tweede beoordelaar: A. Heijsman  

 

Datum: 05-01-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Alle teksten in dit document zijn eigendom van de Hogeschool van Amsterdam. Deze 

mogen gebruikt worden binnen de organisatie van Cliëntenbelang Amsterdam en het VU 

Medisch Centrum en mogen daarbuiten NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, 

gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. 

http://www.technologische-hulpmiddelen.nl/


 

 

3 
 

© Hogeschool van Amsterdam  

Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam, VU Medisch Centrum 

Implementatieplan website: afstudeerproject Assistive Technology 

M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut, A.P. Kloen 

Inhoudsopgave  
 

TABELLENLIJST ................................................................................................................. 4 

BEGRIPPENLIJST ............................................................................................................... 5 

1. INLEIDING ..................................................................................................................... 7 

2. IMPLEMENTATIESTAPPEN ......................................................................................... 9 

2.1 Aanpak ................................................................................................................... 9 

2.2 Activiteiten voor implementatie................................................................................ 9 

2.3 Communicatieplan ................................................................................................ 12 

3. BEHEERSPLANNEN .................................................................................................. 13 

3.1 Planning en taakverdeling ..................................................................................... 14 

3.2 Beheersing van de planning .................................................................................. 15 

3.3 Budgetbeheersing ................................................................................................. 15 

3.4 Organisatie ........................................................................................................... 16 

3.5 Verspreiden van de website .................................................................................. 16 

3.6 Nazorg .................................................................................................................. 17 

4. LITERATUURVERWIJZING ........................................................................................ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4 
 

© Hogeschool van Amsterdam  

Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam, VU Medisch Centrum 

Implementatieplan website: afstudeerproject Assistive Technology 

M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut, A.P. Kloen 

Tabellenlijst  

 

Tabel A 
 

Communicatieplan 
Pagina: 12 
 

Tabel B 
 

Beheersing van de planning 
Pagina: 15 
 

Tabel C 
 

Budgetbeheersing 
Pagina: 16 
 

Tabel D 
 

Organisatiestructuur  
Pagina: 16 
 

  



 

 

5 
 

© Hogeschool van Amsterdam  

Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam, VU Medisch Centrum 

Implementatieplan website: afstudeerproject Assistive Technology 

M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut, A.P. Kloen 

Begrippenlijst  

 

Assistive Technology Assistive Technology is elk item, apparaat, 
softwareprogramma of productsysteem dat gebruikt wordt 
om de functionele mogelijkheden van personen met een 
beperking te vergroten, te onderhouden of te verbeteren (1). 
 

Centrum voor 
Cliëntervaringen 

Centrum voor Cliëntervaringen is een platform met partners 
die zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van 
het bestaan van mensen in kwetsbare situaties, doormiddel 
van participatief actieonderzoek (2). 
 

Cliëntenbelang Amsterdam Cliëntenbelang Amsterdam komt op voor álle inwoners van 
Amsterdam die beperkingen ondervinden door een 
lichamelijke handicap, (chronische) ziekte, verstandelijke of 
psychische beperking of om een andere reden gebruik 
maken van gezondheidszorg, welzijn en andere 
dienstverlening (3). 
 

Consumentenelektronica Elektronische apparatuur voor huishoudelijk en recreatief 
gebruik (4). 
 

Customizer  Wordpress Customizer is een bewerkingsprogramma, 
waarmee je een website kunt aanpassen. Het uiterlijk van 
de website kan aangepast worden en afhankelijk van het 
thema kunnen andere instellingen gebruikt worden (5). 

  
Design Thinking Methode Design Thinking is een methode die gebruikt wordt om 

problemen op te lossen bij het ontwerpen van een product. 
Er wordt vanuit menselijke behoeftes gedefinieerd, door de 
mens centraal te stellen binnen de methodiek. 
Oplossingsrichtingen worden bepaald door 
brainstormsessies, waarna er prototypes gemaakt worden 
en testen in de praktijk plaatsvinden (6). 
 

Elementor Elementor is een module in Wordpress die gebruikt wordt 
om de pagina’s van de website aan te passen. De pagina 
wordt live aangepast in een voorbeeldmodus (7). 
 

Multiple Sclerose Multiple sclerose (MS) is een ziekte, waarbij de bescherm- 
en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, 
ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel) is 
beschadigd. Hierdoor kunnen onder andere problemen 
ontstaan met lopen, voelen en zien (8). 
 

Plugin Software die toegevoegd kan worden aan de website. Er 
kunnen instellingen gebruikt worden om de website te 
optimaliseren en specifieke elementen aan toe te voegen 
(9). 
 

TransIP TransIP is een bedrijf, waar een domeinnaamregistratie van 
een website plaatsvindt. De website wordt ook door hen 
online gezet. Zij bieden diensten, zoals Wordpress, aan om 
een website te ontwikkelen (10). 



 

 

6 
 

© Hogeschool van Amsterdam  

Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam, VU Medisch Centrum 

Implementatieplan website: afstudeerproject Assistive Technology 

M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut, A.P. Kloen 

 
VU Medisch Centrum Het VU medisch centrum (VUmc) is een academisch 

ziekenhuis en medische faculteit in Amsterdam, verbonden 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam (11). 
 

Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen 
blijven nemen aan de maatschappij (12). 
 

Wordpress Wordpress is een ontwikkelprogramma voor websites. 
Binnen dit programma kan een website gebouwd, 
ontworpen en aangepast worden. Wordpress-admin is de 
volledige naam van het dashboard (13). 
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1. Inleiding 

Technologie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Niet alleen 
voor het plezier worden smartphones en dergelijke gebruikt, ook in de gezondheidszorg gaat 
technologie een steeds grotere rol spelen (14). Voor de meeste mensen maakt technologie 
dingen makkelijker, maar voor mensen met een beperking maakt technologie dingen 
mogelijk (15). Slimme technologie kan mensen met een beperking mobieler en meer 
zelfredzaam maken en kan de levenskwaliteit verbeteren (16,17). Zo doet technologie dat 
ook voor dhr. van Zuijlen. 

Dhr. van Zuijlen heeft Multiple Sclerose (MS), waardoor hij niet meer in staat is om zijn 
handen te gebruiken. Het is voor hem altijd heel belangrijk geweest om zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen participeren in de samenleving en zo veel mogelijk eigen regie te 
behouden. In de afgelopen jaren is dhr. van Zuijlen veel op zoek geweest naar 
mogelijkheden om dit te realiseren. Bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van 
zijn gemeente kon hij echter niet terecht voor een juiste oplossing voor zijn hulpvraag, 
doordat de basisoplossingen die geboden werden niet aansloten bij zijn wensen, behoeften 
en mogelijkheden. Hierdoor is dhr. van Zuijlen zelf actief op zoek gegaan naar hulpmiddelen 
die hem zouden kunnen ondersteunen bij het dagelijks handelen. Hij kwam hierbij al snel uit 
bij ondersteunende technologie: Assistive Technology. Assistive Technology is elk item, 
apparaat, softwareprogramma of productsysteem dat gebruikt wordt om de functionele 
mogelijkheden van personen met een beperking te vergroten, te onderhouden of te 
verbeteren (1). Door ondersteunende technologie kunnen mensen met een beperking ook 
de gebruikelijke consumentenelektronica als smartphones, tablets en computers gebruiken 
om te communiceren, te leren en voor vrije tijd en/of werk. 

Dhr. van Zuijlen kwam erachter dat er weinig informatie beschikbaar is op het gebied van 
technologie binnen de gezondheidszorg, maar dat er wel veel ondersteunende technologie 
beschikbaar is die hulpvragen op gezondheidsvlak kunnen oplossen. Dhr. van Zuijlen is 
daardoor in 2019, in samenwerking met B. Groot-Sluijsmans van het VU Medisch Centrum 
en E. Reyhan van Cliëntenbelang Amsterdam, het project Assistive Technology begonnen. 
In schooljaar 2020/2021 is het afstudeerproject Assistive Technology, vanuit de opleiding 
ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam, gestart. 

Voor het afstudeeronderzoek Assistive Technology is een literatuuronderzoek en een 
kwalitatief praktijkonderzoek uitgevoerd. Het kwalitatief onderzoek is vormgegeven door 
semigestructureerde interviews af te nemen met mensen die hun handen niet (meer) kunnen 
gebruiken, zorgprofessionals die Assistive Technology adviseren en leveranciers van 
technologische hulpmiddelen. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen welke 
kennis en informatie over Assistive Technology er allemaal beschikbaar is en op welke 
manier dit het beste gedeeld kan worden met de ervaringsdeskundigen en hun 
professionals.  

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat zowel de ervaringsdeskundigen als 
zorgprofessionals beschikken over enige kennis en informatie omtrent Assistive Technology, 
maar dat het heel erg lastig is om een overzicht te hebben van alle producten die 
beschikbaar zijn. Daarbij wordt aangegeven dat de ontwikkelingen op het gebied van 
technologie ontzettend snel gaan, waardoor het lastig is om deze ontwikkelingen bij te 
houden. De resultaten schetsen dat er behoefte is aan een bundeling van kennis en 
informatie over dit onderwerp, hetgeen aansluit bij de wens van de opdrachtgever. Zowel uit 
het literatuuronderzoek als uit het praktijkonderzoek is gebleken dat een online bron in de 
vorm van een website de meest effectieve manier is om kennis en informatie te verspreiden. 
Een digitaal toegankelijke website biedt als voordeel dat iedereen (met of zonder beperking) 
de informatie tot zich kan nemen (18). In de interviews wordt genoemd dat de eerste stap 
van zowel ervaringsdeskundigen als professionals is, om kennis op te zoeken op het 
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internet. In een onderzoek van de Universiteit Twente wordt genoemd dat een website de 
meest toegankelijke online bron is voor personen met een functiebeperking (19). In de 
interviews wordt aangegeven dat een website een zeer goede en effectieve informatiebron 
is voor het verspreiden van de informatie rondom Assistive Technology. Daarbij geven 
geïnterviewden aan dat een website tijdbesparend is ten opzichte van een scholing of e-
learning. De gebruiker kan naar behoefte kennis opdoen over een specifiek onderwerp 
binnen de website.  

Met het ontwikkelen van de website willen wij bereiken dat kennis en informatie omtrent 
Assistive Technology voor iedereen bereikbaar is, zodat oplossingen die in de praktijk 
geboden worden beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Dit 
zorgt ervoor dat deze mensen (meer) zelfstandig zijn en meer regie hebben in het dagelijks 
handelen (20). Dagelijks handelen is een fundamentele menselijke behoefte (21) en 
zelfstandig dagelijks handelen geeft dan ook betekenis aan het leven (22). Een goede 
balans in het dagelijks handelen is daarom essentieel voor gezondheid en welzijn. Het 
kunnen vervullen van de behoefte aan betekenisvol handelen, in dit geval met gebruik van 
Assistive Technology, bevordert het spirituele, fysieke en psychosociale welzijn van 
personen met een beperking (22). 

Bij implementatie van de website zullen de vier studenten die dit afstudeeronderzoek 
hebben uitgevoerd (M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut en A.P. Kloen) en de 
opdrachtgevers (Cliëntenbelang Amsterdam, B. Groot-Sluijsmans vanuit het VU Medisch 
Centrum, E. Reyhan vanuit Cliëntenbelang Amsterdam en R. van Zuijlen als 
ervaringsdeskundige met Multiple Sclerose) betrokken zijn. De website wordt gefinancierd 
door de FNO. Het budgetbeheer is in handen van Cliëntenbelang Amsterdam.    

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de stappen voor implementatie en 

beheersplannen van de website beschreven.  
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2. Implementatiestappen 

2.1 Aanpak  

 
Voorafgaand aan het project is een doel opgesteld over het eindresultaat. Om dit doel te 
behalen is besloten een website op te zetten met informatie over de beschikbare soorten 
Assistive Technology. De website moet toegankelijk zijn voor de ervaringsdeskundigen 
(mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken) en hun zorgprofessionals. Om er 
ook daadwerkelijk voor te zorgen dat onze website aansluit bij de betrokkenen, zal de 
Design Thinking methode worden toegepast. Deze methode zal verder worden uitgewerkt 
in paragraaf 2.2.2. Er zal getest worden met onder andere onze opdrachtgever, dhr. van 
Zuijlen, die zelf ook niet meer zijn handen kan gebruiken. In onderstaande paragrafen zal 
dit verder worden toegelicht. 
 

2.2 Activiteiten voor implementatie  

2.2.1 Voorbereiding 
 

Om ervoor te zorgen dat de website op de juiste en op een efficiënte manier kon 
worden opgebouwd, hebben wij voorbereidend werk verricht. Zo hebben wij tijdens het 
afnemen van de interviews met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en 
leveranciers specifiek gevraagd naar wat zij als eisen stellen aan een voor hen goed 
toegankelijke online bron. Ook hebben wij van tevoren in een literatuurstudie 
onderzocht waar een digitaal toegankelijke online bron aan moet voldoen. Zoals in de 
inleiding beschreven, bleek een website hiervoor het meest geschikt. Wij hebben 
ervoor gekozen om WordPress te gebruiken voor het ontwikkelen van de website. Dit 
programma beschikt over de meeste mogelijkheden tot het optimaliseren van digitale 
toegankelijkheid en er kunnen extra modules worden geïnstalleerd om de inhoud van 
de website te verbeteren. Hierdoor is dit het programma dat het beste aan onze eisen 
voldoet. Tot slot is er in overleg met de opdrachtgevers een budget vastgesteld dat 
gebruikt kon worden voor het opstarten en onderhouden van de website. Hierbij is ook 
rekening gehouden met de verschillende mogelijkheden voor een website. Nadat er 
een akkoord is gegeven door de opdrachtgevers, kon worden gestart met het maken 
en ontwerpen van de website.  

2.2.2 Realisatie 
 

Methode 
Om ons eindproduct zo goed mogelijk te laten aansluiten bij onze doelgroep is er 
gekozen om de stappen van Design Thinking te volgen. Design Thinking is een 
methode die ervoor zorgt dat het product optimaal aansluit bij de wensen en behoeften 
van de doelgroep. Dit komt doordat in het proces continue wordt samengewerkt en 
geëvalueerd met de doelgroep (23).  
 
De stappen van Design Thinking bestaan uit empathize, define, ideate, prototype en 
test. 
 
1. Empathize (empathie) 

In deze fase worden alle wensen en behoeften van de doelgroep in kaart gebracht, 
doormiddel van onderzoek. Dit hebben wij in ons praktijkgerichte onderzoek 
gedaan door het afnemen van interviews.  
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2. Define (probleem definiëren)  
In deze fase wordt het daadwerkelijke probleem, zoals ervaren door de doelgroep, 
vastgesteld.  

3. Ideate (ideeën creëren) 
In deze fase wordt er gebrainstormd over mogelijke oplossingen voor het probleem 
dat de doelgroep ervaart. Het gaat hierbij om de kwantiteit en niet om de kwaliteit 
van de ideeën. Voorbeelden uit onze brainstormsessies zijn het ontwikkelen van 
een website, een e-learning, een scholing et cetera. Daarnaast wordt er een 
literatuuronderzoek gedaan voor het onderzoeken van de meest toegankelijke 
manier van online informatieverstrekking.  

4. Prototype (prototype) 
In deze fase ga je de voor- en nadelen van de ideeën uit fase drie afwegen. Hierbij 
wordt er één definitieve oplossing gekozen, waar vervolgens een prototype van zal 
worden gemaakt. Na het afwegen van de verschillende oplossingsrichtingen, is 
aan de hand van de gegevens verkregen uit literatuur- en praktijkonderzoek, 
gekozen om een digitaal toegankelijke website te ontwikkelen.  

5. Test (testen)  
In deze laatste fase ga je het prototype testen. Dit doen wij niet alleen door het zelf 
te testen, maar bijvoorbeeld ook door de site te delen met de opdrachtgevers, dhr. 
van Zuijlen, onze docentbegeleider, de andere projectgroep en ons gezin. 

 
Bovenstaande stappen zijn vormgegeven in een iteratief proces (24). Dit houdt in dat 
er teruggegaan kan worden naar voorgaande stappen, of er stappen herhaald kunnen 
worden. Hierdoor kan er bijvoorbeeld met feedback op het prototype, teruggegaan 
worden naar eerdere stappen om problemen daarin op te lossen. Dit proces wordt 
herhaald tot er een gewenst product ontstaat. 

 
Deze methode sluit aan op ons project omdat er continu wordt geëvalueerd met de 
ervaringsdeskundigen, zodat het uiteindelijke eindproduct aansluit bij hun wensen en 
behoeften. 
 
Bewaking van de planning  
Om ervoor te zorgen dat het plan van aanpak en de uitvoering hiervan goed bewaakt 
worden, zijn er verschillende afspraken gemaakt. Als eerste hebben wij voorafgaand 
aan het project een planning gemaakt. Hierin staat beschreven wanneer er gestart 
moest worden met het maken van de website en wanneer deze in zijn geheel af moest 
zijn. Deze planning is ook gedeeld met de opdrachtgever. 
 
Bij de start van het ontwikkelen van de website zijn wij als groep bijeengekomen en 
hebben wij kortgesloten welke stappen er moesten worden ondernomen om de 
website op te zetten. Vervolgens is er een onderlinge taakverdeling gemaakt binnen 
de projectgroep en hebben wij tussentijdse evaluatiemomenten gepland. Tijdens deze 
evaluatiemomenten zijn de vorderingen besproken en zijn er, waar nodig, 
aanpassingen gedaan.  
 
Zoals aangegeven is de planning gedeeld met de opdrachtgevers. Er is afgesproken 
dat wij een wekelijkse mail opstellen waarin de vorderingen besproken worden. Dit is 
gedaan door de contactpersoon. Op deze manier konden de opdrachtgevers ook 
bijhouden of alles nog volgens planning verliep en hadden zij inzicht in hetgeen waar 
wij op dat moment mee bezig waren.  
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Verantwoording website 
Vooraf is afgesproken dat wij als projectgroep de verantwoording hebben over het 
maken van de website. De opdrachtgever zou hierin betrokken worden bij het maken 
van beslissingen en de verantwoording hebben over het budget. Ook is afgesproken 
dat wij aankomend jaar de website zullen bijhouden. Op deze manier heeft de 
opdrachtgever langer de tijd om uit te zoeken hoe het project na dit jaar voortgezet kan 
worden.   

2.2.3 Evaluatie  

 
We hebben op verschillende manieren geprobeerd om consequent te evalueren.  
 
Evaluatie coachingsgroep 
Bijna wekelijks heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de docentbegeleider en 
een andere projectgroep. Hierin hebben wij de mogelijkheid gehad om gerichte 
feedback te vragen op onder andere onze website. Ook heeft er onderlinge 
uitwisseling plaatsgevonden van verslagen, zodat ook hierop feedback kon worden 
gegeven door zowel de docentbegeleider als de studenten van de andere 
projectgroep.  
 
Evaluatie projectgroep  
Binnen onze projectgroep hebben wij ook evaluatiemomenten ingepland. Hierin 
hebben wij elkaars uitgevoerde taken beoordeeld en vulden wij deze aan waar nodig. 
Deze momenten werden minstens één keer per week gepland.  
 
Evaluatie opdrachtgevers 
Voor het evalueren van de voortgang van het project zijn met de opdrachtgevers ook 
diverse evaluatiemomenten gepland. Deze evaluatiemomenten betroffen de wekelijkse 
mail met updates, waarin vaak ook naar feedback werd gevraagd, maar ook Microsoft 
Teams-bijeenkomsten waarbij voorafgaand aan de bijeenkomsten een agenda werd 
opgesteld. Hierin stond onder andere aangegeven welke punten er besproken 
moesten worden en op welke punten wij gericht feedback wilden. 
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2.3 Communicatieplan  

 
Het is van belang dat iedere betrokkene weet wat zijn of haar taken zijn. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen op de hoogte is van zijn of haar taken, hebben wij vooraf afspraken 
gemaakt. De afspraken per betrokkene zijn terug te vinden in tabel A.  
 

Stakeholders Doel Activiteit Communicatie- 
middel 

Projectgroep Het maken van het 
eindproduct (website) 
en het onderhouden van 
het contact met de 
stakeholders. 

Het ontwikkelen van 
een website die voor 
iedereen 
toegankelijk is. 

- Mail 
- Whatsapp 
- Microsoft 
  Teams 
- Zoom 

Opdrachtgevers Ondersteunen de 
projectgroep bij het 
maken van de website. 
Zij geven hierbij tips en 
feedback en zullen het 
project ook beoordelen. 

Zij nemen de 
eindbeslissingen en 
geven feedback op 
het eindproduct. 

- Mail 
- Microsoft 
  Teams 
- Telefonisch 

Docentbegeleider Het begeleiden van de 
studenten bij het maken 
van hun eindproduct en 
het geven van feedback. 
Zij zal het project ook 
beoordelen. 

Begeleidt ons vanuit 
school. 

- Mail 
- Online lessen 
- Telefonisch 

Tweede 
projectgroep 

Feedback geven en 
meedenken over het 
project. 

n.v.t.  - Mail 
- Whatsapp 
- Online lessen 

Tabel A – communicatieplan   
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3. Beheersplannen 

 

Binnen het hoofdstuk beheersplannen wordt beschreven hoe wij onze planning vormgeven 
en deze zullen beheersen. Daarnaast zullen het budget en de nazorg aan bod komen. Als 
eerste zullen wij beschrijven hoe er gewerkt kan worden met Wordpress. Dit is het 
programma waarmee de website ontwikkeld wordt. Daarna wordt meer toegelicht over het 
abonnement dat is afgesloten bij TransIP om de website te ontwikkelen.  
 
De website technologische-hulpmiddelen.nl is ontwikkeld met het programma Wordpress en 
wordt beschikbaar gesteld via een abonnement van TransIp. Onderstaand wordt uitleg 
gegeven over het gebruik van Wordpress als ontwikkelprogramma. Op deze manier zijn de 
stappen bekend en kunnen deze eventueel door een derde worden uitgevoerd.  
 
Via de mail is er contact geweest met de opdrachtgever over het gebruik van Wordpress en 
TransIp. De inloggegevens en stappen om in te loggen bij Wordpress zijn bij Cliëntenbelang 
Amsterdam bekend.  
 
De website wordt ontwikkeld op Wordpress-admin. Om bij het ontwikkelprogramma te 
komen wordt er gebruikt gemaakt van deze link: technologische-hulpmiddelen.nl/wp-admin. 
Na het inloggen komt men op het dashboard van de website.  
De website kan aangepast worden door middel van het bewerkingsprogramma Elementor. 
Hiermee zijn de teksten en afbeeldingen aan te passen, maar kunnen ook blokken met tekst 
ingevoerd worden. Er wordt gewerkt met een door ons ingesteld thema: AeonAccess. Dit 
thema maakt digitale toegankelijkheid van de website mogelijk en heeft standaard 
instellingen. Deze kunnen waar nodig bijgesteld worden op het dashboard (beginscherm) of 
in Elementor.  
Er zijn daarnaast op de website plugins geïnstalleerd. Plugins zijn instellingen die 
toegevoegd worden om de website optimale functies te geven. Deze plugins geven de 
mogelijkheid om onder andere de digitale toegankelijkheid op gewenst niveau te brengen.  
Bij het testen of bijhouden van de website zullen naar alle waarschijnlijkheid alleen pagina 
instellingen en/of tekst veranderd moeten worden.  
 
Via de website TransIp is er een account aangemaakt om de website hosting (het online 
houden van de website) te beheren. Deze inloggegevens zijn tevens bekend bij 
Cliëntenbelang Amsterdam. Het account heeft diverse thema’s waaronder de gegevens van 
de website beschreven staan. Binnen TransIP kunnen geen wijzigingen aan de website 
gedaan worden. De facturatie voor de webhosting gaat via dit TransIp account en het e-
mailadres technologischehulpmiddelen@gmail.com.  
  

mailto:technologischehulpmiddelen@gmail.com
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3.1 Planning en taakverdeling 

 
In onderstaande paragraaf wordt de planning toegelicht en de taken van de projectgroep 
en opdrachtgever beschreven. Bij de implementatie van de website is het belangrijk dat 
de website en de digitale toegankelijkheid hiervan blijven ontwikkelen, om het gebruik van 
de website voor iedereen zo efficiënt mogelijk te maken. Daarbij zal de Design Thinking 
methode zoals eerder beschreven in paragraaf 2.2.2 een raamwerk bieden om de 
website te implementeren, te testen, bij te houden en verder te ontwikkelen.  
 
Ten eerste zal de projectgroep (M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut en A.P. 
Kloen) de verantwoordelijkheid nemen over het voorzetten van de ontwikkeling van de 
website tot een jaar na afronding van het afstudeerproject. De afronding van het 
afstudeerproject vindt plaats op 5 januari 2021. De projectgroep zal tot en met 5 januari 
2022 de zorg dragen over de ontwikkeling, het testen en verbetering van de website, 
tenzij een andere groep studenten eerder aangeeft het project Assistive Technology over 
te willen nemen. De huidige projectgroep zal dan afstand doen van deze functie.  
Eén van de taken van de projectgroep is het testen en ontwikkelen van de website naar 
aanleiding van gebruikersfeedback. Dit houdt in dat gebruikers van de website schriftelijk 
feedback kunnen geven op de website. Deze feedback zal worden besproken en 
geïmplementeerd, waarna een testfase zal volgen om te controleren of alle nieuwe 
functionaliteiten optimaal werken. Dit zal worden gedaan aan de hand van de Design 
Thinking methode (6). Daarnaast zal de projectgroep de website up-to-date houden. Dat 
houdt in dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Assistive Technology worden 
geplaatst op de website. Nieuwe producten komen zo snel als mogelijk op de website en 
gebruikers kunnen de nieuwste technologie bekijken. Daarnaast hebben zij de 
mogelijkheid om contact op te nemen met leveranciers. Om op de hoogte te blijven van 
de nieuwste ontwikkelingen in zowel de Assistive Technology als de 
consumentenelektronica, zullen de websites van leveranciers worden bijgehouden, en 
informatiebronnen, zoals collega’s, werkgroepen en overige websites, worden ingezet. 
De taken zullen binnen de huidige projectgroep verdeeld worden om deze 
verantwoording te dragen naast de afstudeerstage. 
 
Ten tweede zal het project Assistive Technology waarschijnlijk worden overgenomen 
door een nieuwe groep studenten. Voor semester 2 van schooljaar 2020/2021 is er geen 
plaats bij de afstudeerprojecten op de opleiding ergotherapie op de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA). De opdrachtgevers zullen contact opnemen met de opleiding 
Ergotherapie en tevens de minor zorgtechnologie van de HvA om tot een geschikte plek 
te komen voor het vervolg op het afstudeerproject. Eerder in dit semester is er door de 
huidige projectgroep al contact geweest met de coördinator van de minor 
zorgtechnologie. Met onze begeleider Miranda van Niel stemt hij af of het project binnen 
de minor vormgegeven kan worden. Het idee is dat er nieuwe studenten zijn die de 
website verder kunnen ontwikkelen, eventueel te vernieuwen en bij te houden. Wanneer 
een nieuwe projectgroep het project heeft overgenomen, zal de huidige projectgroep een 
overdracht doen van het project. Daarnaast zal de huidige projectgroep de 
verantwoording, over het beheren van de website voor één jaar, afdragen aan de nieuwe 
studenten. 
 
De evaluatie zal plaatsvinden in een Microsoft Teams vergadering of via mailcontact. 
Hierbij zal besproken worden wat de vorderingen zijn binnen het onderhouden van de 
website en het werven van nieuwe studenten. 
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3.2 Beheersing van de planning 

 
De bovenstaande planning zal worden toegelicht in een tabel om het zo concreet 
mogelijk weer te geven. 

 
Activiteit Verantwoordelijke Uitvoering door 

Ontwikkelen, testen en 
bijhouden van de website 
technologische-
hulpmiddelen.nl 

Huidige projectgroep  Huidige projectgroep tot en 
met 5 januari 2022 

Nieuwe studentengroep 
werven voor het project 
Technologische 
Hulpmiddelen 

Opdrachtgevers 
 

Huidige projectgroep en 
opdrachtgevers 

Evaluatie van voortgang 
werving nieuwe studenten 
en bijhouden website 

Huidige projectgroep en 
opdrachtgevers 

Huidige projectgroep en 
opdrachtgevers tot en met 
5 januari 2022 

Bijsturen plan Opdrachtgevers Huidige projectgroep en 
opdrachtgevers 

Tabel B – beheersing van de planning 

 
Binnen de evaluatie zal er feedback op het handelen van beide partijen gegeven worden 
en wordt een evaluatie gedaan van het werk dat is verricht. Daarnaast zal een planning 
voor de nieuwe periode gemaakt worden. Op deze manier is er een controle van de 
correctheid en punctualiteit van uitvoering, zodat het project blijft bestaan en de juiste 
kwaliteit behoudt. Nieuwe ideeën zullen in de evaluatie besproken worden en eventueel 
kan het plan daarop aangepast worden. Hierdoor is er een continue reflectie op het 
handelen en kan bijsturen van het proces optimaal plaatsvinden.  
 
Op het moment dat het plan niet verloopt zoals gewenst, zal er een evaluatiemoment 
worden gepland. Hierin zal worden besproken welke stappen er genomen moeten 
worden om ervoor te zorgen dat de planning haalbaar blijft. Het kan zijn dat het project 
niet wordt overgenomen binnen het tijdsbestek van een jaar. Dan zal de verantwoording 
na dit jaar bij de opdrachtgevers liggen om de website in stand te houden. Uiteraard zal 
de huidige projectgroep blijven meedenken over een passende oplossing zodat er alles 
aan gedaan kan worden om de website optimaal draaiende te houden.  

3.3 Budgetbeheersing  

 
Het project Assistive Technology wordt gefinancierd door het FNO. Doormiddel van een 
subsidie van het FNO kon de website tot stand komen. Deze subsidie bedroeg een 
bedrag van 177 euro. Dit budget heeft Cliëntenbelang Amsterdam onder beheer. De 
website kan met het huidige budget twee jaar op het Wereld Wijde Web blijven staan. De 
kosten voor de webhosting en de domeinnaam heeft de huidige projectgroep geschonken 
om de website op te zetten. Het budget is voorafgaand aan het opzetten van de website 
besproken en vastgezet. Hieraan is een abonnement gekoppeld bij TransIp zodat de 
website op het Wereld Wijde Web staat en aangepast kan worden met Wordpress.  

 
De kosten die gemaakt worden zullen maandelijks worden gefactureerd via TransIp. De 
projectgroep zal tot en met 5 januari 2022 (een jaar na het afstudeerproject) de factuur 
maandelijks naar Cliëntenbelang Amsterdam sturen zodat deze betaald kan worden. 
Dit budget is vastgesteld voor maximaal twee jaar. De opdrachtgevers zullen de 
verantwoording dragen om na deze twee jaar de websitehosting te verlengen.  
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In onderstaande tabel de activiteiten, het budget en de verantwoording vermeld voor een 
concreet beeld van de afspraken. 
 

Activiteit Budget Verantwoordelijke/uitvoering 

Maandelijkse facturatie 
sturen naar 
Cliëntenbelang 
Amsterdam tot en met 5 
januari 2022 

 Huidige projectgroep 

Maandelijkse facturatie 
Core abonnement 
TransIp betalen 

Eerste jaar 7,25 euro per 
maand (totaal 81 euro).  
Tweede jaar 8 euro per 
maand (totaal 96 euro). 

Cliëntenbelang Amsterdam  

Voortbestaan website na 
twee jaar budget 

Het budget van 177 euro 
zal verbruikt zijn. Er zal 
gezocht moeten worden 
naar nieuwe subsidie of 
sponsoring. 

Opdrachtgevers met eventuele 
hulp van huidige projectgroep 

Budgetbeheer 177 euro voor twee jaar. Opdrachtgevers 
Tabel C - budgetbeheersing 

3.4 Organisatie 

 
In de tabel D is weergeven welke organisatiestructuur binnen het project Assistive 
Technology heerst. Hierbij staat aangegeven wat er van de betrokkenen verwacht wordt 
bij de implementatie en het onderhouden van de website. Samen vormen wij de 
projectgroep Assistive Technology en zetten ons in voor betere participatie en eigen regie 
voor gebruikers van Assistive Technology door het verspreiden van de opgedane kennis.  
 

Organisatiestructuur en betrokkenen bij het project Assistive Technology 
Cliëntenbelang Amsterdam 
→ Verantwoordelijke over budget. 
Opdrachtgevers: B. Groot-Sluijsmans, E. Reyhan en R. van Zuijlen 
→ Eindverantwoordelijke, controlefunctie en werven nieuwe studenten. 
Projectgroep: M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut en A.P. Kloen 
→ Ontwikkelen, testen en bijhouden van de website. Evalueren en bijdragen aan 
werving nieuwe studenten. 

Tabel D - organisatiestructuur 

3.5 Verspreiden van de website 
 

Om de website onder de aandacht te brengen bij belanghebbenden, zullen wij een link 

met informatie over de website versturen naar de geïnterviewden die op de hoogte willen 

blijven van het project. Hierbij zullen wij hen vragen de link door te sturen binnen de 

organisatie waar zij werkzaam zijn of naar lotgenoten. De link zal tevens verspreid 

worden via de sociale media kanalen, zoals Linked-In en Facebook, van de projectleden. 

Naast het verspreiden van de link is ook gebruik gemaakt van Search Engine 

Optimalization (SEO) op de website. SEO houdt in dat er bepaalde termen met woorden 

waar mensen vaak op zoeken, zijn geïmplementeerd binnen de website. Hierdoor gaat 

de vindbaarheid in zoekmachines, zoals Google en Bing, omhoog. Voor het achterhalen 

van de meest gebruikte termen waar op gezocht wordt, is gevraagd naar het zoekgedrag 

van mensen. De genoemde termen zijn vervolgens toegevoegd aan de SEO van de 

website.  
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3.6 Nazorg  

 
Het volledig implementeren van ons beroepsproduct zal naar verwachting (rekening 
houdend met ontwikkelingen en verbeterpunten) enkele maanden duren. Dit is gebaseerd 
op de Design Thinking methode. Na implementatie zal voortdurende en continue 
bijsturing van het product en proces blijven voortbestaan. De website is wel direct online 
en geïmplementeerd in het Wereld Wijde Web. De nazorg die de huidige projectgroep 
levert is beschreven in bovenstaande hoofdstukken. Wij zullen de opdrachtgever tot een 
jaar na het afronden van het afstudeerproject blijven ondersteunen bij het ontwikkelen, 
verbeteren en bijhouden van de website en het werven van nieuwe studenten.  
 
De nazorg is voor ons als projectgroep zeer belangrijk zodat de informatie rondom 
Assistive Technology verspreid kan blijven worden en daarbij de informatie een bijdrage 
kan leveren aan de participatie en eigen regie van de gebruiker.  
Doormiddel van de evaluatiemomenten zullen beperkingen of problemen die zich 
voordoen, worden besproken en zal het plan waar nodig bijgestuurd worden.  
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