Met het oog op de toenemende vergrijzing in een krimpende arbeidsmarkt, werken wij
- over grenzen heen - aan nieuwe en slimmere manieren van zorg. Waarom? Omdat
we elkaar heel hard nodig hebben om de toenemende vraag naar complexe zorg te
beantwoorden. Met technologie lijkt veel mogelijk maar het daadwerkelijk ontwikkelen,
opschalen en laten renderen blijkt in de praktijk veelomvattend en zeker niet eenvoudig.
Terwijl de behoefte aan dergelijke technologie - die wij scharen onder Age Tech – nu al
groot is en met de dag groeit.
Het vierjarig Interreg-project SEAS2Grow is één van de door de Europese Unie
gesubsidieerde initiatieven dat hier hard aan werkt en daar de juiste voorwaarden voor
probeert te scheppen. Op basis daarvan is een zogenoemde Age Tech Accelerator
ontwikkeld, een zichzelf versterkende samenwerking waarbinnen zowel een succesvolle
voortgang als de concrete toepassing wordt ondersteund en verbeterd.
De samenwerkende partners van het SEAS2Grow project hebben zo’n Accelerator
(of versneller) gebouwd en geïmplementeerd en zullen die geleidelijk verder uitbreiden.
Het is een veelbelovende samenwerking die het verdient om een vervolg te krijgen. Om
zo, met elkaar, het tempo te maken dat nodig is om als samenleving, ook in de
toekomst, aan de toenemende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden.

Voor nu klinkt dat misschien als een ver-van-mijn-bed-show, maar dat is het zeker niet.
In West-Brabant werken op initiatief van tanteLouise, met ondersteuning van het
Care Innovation Center en Smart Homes, nu al twaalf zorg- en welzijnsorganisaties
intensief samen in het programma Anders Werken in de Zorg. Dat project voorziet
in de ontwikkeling van technische oplossingen die enerzijds helpen om de zorg aan
ouderen te verbeteren, maar die tegelijkertijd de bedrijfsprocessen zodanig verfijnen
dat er sprake is van een substantiële tijdsbesparing. Dat laatste is broodnodig omdat
de grote aantallen jonge mensen die zouden moeten toetreden in de zorg, er niet zijn.
Ze zijn eenvoudigweg niet geboren. Om de zorg ook in de toekomst warm en van een
kwalitatief hoogstaand niveau te houden, ontkomen we er dan ook niet aan om met
elkaar ‘anders te werken’. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

Ons doel van deze samenwerking is om in de komende jaren, samen met overheden,
kenniscentra, universiteiten en het bedrijfsleven verder te gaan in het bedenken van
oplossingen voor dit probleem. Dat doen wij door op zoek te gaan naar diensten en
producten die er nog niet zijn en deze te testen en toe te passen.
Omdat wij er van overtuigd zijn dat ‘Age Tech Works’, versterken wij deze Age Tech
Accelerator, waarmee andere MKB-bedrijven in binnen- en buitenland ondersteund
kunnen worden in hun missie om de noodzakelijke slimme, zinvolle en invloedrijke
producten en diensten te ontwikkelen.
Op het congres Age Tech Works! zetten wij een aantal van deze ontwikkelingen in
de etalage. U kunt volop kennisnemen van relevante kwesties, kansen en methodes die
de ontwikkeling van moderne zorgtechnologie bespoedigen. Het congres biedt dan ook
de perfecte gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen om te komen tot verrassende
oplossingen. Tegelijkertijd willen we samen met u naar antwoorden zoeken op
prangende vragen als:




Maken hoogtechnologische oplossingen het beroep van de zorgprofessional
aantrekkelijker?
Is het ethisch acceptabel om robottechnologie in te zetten bij de zorg aan
mensen met dementie?
Kunnen wij als samenleving die high tech zorg- en verpleeghuizen wel
veroorloven?

Diverse kleinere bedrijven presenteren vanuit mini-stands hun producten tijdens het
congres Age Tech Works. Vanwege het internationale karakter van de conferentie is het
ochtendprogramma in de Engelse taal, een aantal parallelsessies in de middaguren is
in het Nederlands.
Nieuwsgierig? Het congres Age Tech Works is gratis toegankelijk voor medewerkers van
zorgorganisaties, belanghebbenden en geïnteresseerden in de zogenaamde ‘zilveren
economie’. Doe mee en help de toekomst van Age Tech te realiseren!
Registreren voor Age Tech Works gaat heel eenvoudig via de volgende link:
agetechworks.com
Hopelijk zien we elkaar op 5 november in Theater De Maagd in Bergen op Zoom!

