
Introductie Smoove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze tekst is samengesteld door  Robert Jan Visser  1 van Universal Design  2 
om project Smoove toe te lichten aan de werkgroep van het 
Innovatie Atelier Sociaal Domein van de gemeente Groningen. 

Smoove is een concrete casus waar zich op dit moment de mogelijkheid voordoet om een 
positieve maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. 
 
Smoove streeft naar een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking mee 
kunnen komen in de zich technologisch snel ontwikkelende maatschappij. 
 
Daartoe wil Smoove producenten van consumentenproducten gaan faciliteren bij de adoptie 
van een standaard die hun producten ook bruikbaar maakt voor mensen met een beperking, 
ondanks dat deze groep uit marketingoverwegingen waarschijnlijk niet nadrukkelijk is 
opgenomen in hun klantprofiel. Tegelijkertijd worden producenten van hulpmiddelen voor 
mensen met een beperking in staat gesteld om speciale gebruikersinterfaces te ontwerpen, 
die  al of niet met tussenkomst van een smartphone  verbinding kunnen maken met een 
wereld aan consumentenartikelen. 
 
Bij de uitvoering hiervan wil Smoove tevens het principe van  inclusie  als een positieve en 
verbindende doelstelling voor maatschappelijke transformatie naar voren brengen. Bepleit 
wordt dat voor het algemeen welzijn van een populatie en het realiseren van besparingen in 
de gezondheidszorg dergelijke sector overschrijdende, inspirerende, verbindende en 
ontschottende thema’s gebruikt worden om richting te geven aan structurele veranderingen 
binnen de samenleving als geheel. 

1 http://nl.linkedin.com/in/robertjanvisser
2 http://universaldesign.nl
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Naamgeving

In de naam ‘Smoove’ zijn de begrippen ‘Smart’, ‘Move’ en ‘Smooth’ verweven.

Smart aangezien het anticipeert op de technologische 
ontwikkelingen die samenhangen met het succes van de 
smartphone. 

Move omdat het letterlijk en figuurlijk de mobiliteit van mensen 
met een beperking verhoogd. 

Smooth omdat ze met geringe inspanning een aantal 
technische, bureaucratische en maatschappelijke drempels 
wegneemt.
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Smoove werkt met alles en werkt voor iedereen

We leven in een tijd waarin de smartphone een 
razend populair hebbeding is. Sterker nog, een 
groeiend aantal mensen kunnen het nauwelijks 
meer weg denken uit hun leven.

 

Daarbij is, ten aanzien van allerhande gebruiksartikelen, 
een tendens zichtbaar waarin de fysieke knoppen op 
producten zich verplaatsen naar virtuele bedienings- 
panelen in de vorm van apps op de smartphone.

Het is alleen jammer dat je er weinig aan zult hebben wanneer je bijvoorbeeld een keer in 
ondiep water duikt en de pech hebt daarbij aan beide armen verlamd te raken. Veel van de 
moderne gadgets zijn namelijk niet ontworpen op een manier die ook rekening houdt met de 
speciale behoeften van mensen met een beperking en de alternatieve vormen van interactie 
die deze mensen gebruiken om zelfstandig te kunnen handelen.

Om te kunnen leven met een motorische, zintuiglijke, verstandelijke 
beperking of een combinatie hiervan is men daarom vaak afhankelijk 
van een klein assortiment speciaal hiertoe ontworpen producten die 
in sommige gevallen nog maar nauwelijks aansluiten bij de zich 
technologisch snel ontwikkelende wereld. Terwijl aan de ene kant 
continuous improvement  de klok slaat voor producten die bestemd 
zijn voor massaconsumptie is minimaal adequaat namelijk het credo 
dat sinds jaar en dag regeert in de wereld van voorzieningen 
gehandicapten.
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Producenten van artikelen voor massaconsumptie en producenten  
in de  voorzieningensfeer verkeren als het ware in twee van elkaar 
gescheiden werelden. Terwijl de een neigt om uitsluitend te 
ontwerpen voor de ‘haves’ neigt de ander er naar om uitsluitend te 
ontwerpen voor de ‘have nots‘. De uitwerking hiervan op de 
samenleving is een onnodige mate van ruimtelijke een sociale 
afzondering van mensen met een beperking. Op deze manier lijkt 
het erop dat “integratie” de hoogst haalbare situatie is, terwijl zo 
goed als iedereen het er over eens is dat “inclusie” de meest 
wenselijke situatie zou zijn.

Het sleutelwoord om hier verandering in te brengen is verbinding.

Verbinding op persoonlijk niveau door ervoor te zorgen dat mensen 
met een beperking in staat worden gesteld om gebruik te maken van 
moderne technologie en kunnen participeren in de samenleving.

Verbinding tussen industriële branches door ervoor te zorgen dat de 
productiecapaciteit van de consumenten industrie verbonden wordt 
met de kennis en vindingrijkheid van bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in het bouwen van hulpmiddelen voor mensen met een 
beperking. 

Het zich als samenleving verbinden met de doelstelling van 
universeel ontwerp zoals omschreven in het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap. Een integrale preventieve 
benadering vergt namelijk een visie die mensen inspireert om 
positieve maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen. Een 
visie die overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten weet te 
motiveren om samen te werken. 

Ambitieus? Het is vermoedelijk eenvoudiger dan u denkt. Er zijn tal 
van handelingsperspectieven aan te dragen om dergelijke positieve 
maatschappelijke veranderingen in te zetten. Smoove is hier een 
van.
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Okey, maar nu even heel concreet:
Wat is Smoove?
Smoove bepleit de adoptie van het Universeel Remote Console Communication Protocol als 
profiel binnen de Bluetooth standaard. Bluetooth is de zich dynamisch ontwikkelende 
standaard die door alle smartphones geadopteerd is voor het bewerkstelligen van directe 
verbindingen met uiteenlopende gebruiksartikelen 

Binnen deze standaard is nog geen generiek profiel gedefinieerd voor bedieningsconsoles. 
Vandaar dat elke fabrikant van Bluetooth Smart producten een eigen bedieningsapp mee 
levert die uitsluitend geschikt is voor aansturing van dat ene product of voor de, door die ene 
fabrikant geleverde, productverzameling. 

Voor de decadente liefhebber van moderne technische snufjes levert dit de ergernis op dat 
zijn smartphone vol slibt met een bonte verzameling aan remote control apps voor 
dakramen, thermostaat, lampen, zonweringen, deursloten, auto etc, etc. 
Voor een systeemintegrator die mensen met een beperking de mogelijkheid wil geven om 
ook gebruik te maken van de sterk groeiende markt van draadloos aanstuurbare producten 
is het een kans. Een kans om een aanvulling op de bestaande standaard te introduceren 
welke direct rekening houdt met de speciale behoeften van mensen met motorische, visuele, 
auditieve, of cognitieve beperkingen. 

De voorgestelde implementatie van het Universal Remote Console Communication protocol 
bewerkstelligd namelijk een Universal Plug en Play remote User Interface waar binnen de 
academische wereld al enige decennia aan gewerkt wordt en welke in 2014 is vastgelegd in 
een zestal ISO standaarden. Deze standaarden maken het mogelijk dat producten hun 
functionaliteit aan eindgebruikers kunnen presenteren op een manier die voor de betreffende 
gebruiker in bepaalde omstandigheden het meest praktisch is (of dat nu in letters, braille, 
spraak of met symbolen is) en maakt ook mogelijk dat de producten door de gebruiker te 
bedienen zijn op een manier die hem het best uitkomt (middels een touchscreen, 
eenknopsbesturing, spraak, etc). Fabrikanten kunnen bij hun producten nog altijd hun eigen 
apps, met hun eigen branded look en feel, leveren, maar het is tevens mogelijk om een 
generieke remote console applicatie te gebruiken of een speciaal voor een gebruiker met 
beperkingen aangepaste gebruikersinterface.
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Nu hebben individuele fabrikanten er niet veel baat bij om als eerste het URCC protocol te 
gaan implementeren in de Bluetooth stack. De initiële tijdsinvestering om compatibele 
radiomodules te ontwikkelen vergroot hun Time To Market dusdanig dat het 
bedrijfseconomisch eenvoudigweg niet interessant is. Ervaring met andere ontwikkelingen 
ter verbetering van de toegankelijkheid van diensten en producten is dat als het bedrijfsleven 
hierbij door de overheid gefaciliteerd wordt het wel 
degelijk kan leiden tot algemene adaptatie en 
industrie brede implementatie.

Smoove wil daarom een werkgroep starten binnen 
de Bluetooth Special Interest Group teneinde het 
protocol op te kunnen nemen in de eerstvolgende 
versie van de standaard. In samenhang hiermee wil 
Smoove de bluetooth radiomodules, en een 
generieke bedienings-app, gaan ontwikkelen die 
compatibel is met dit profiel. 

Afbeelding van een Bluetooth radiomodule

Samenvattend wil smoove producenten van consumentenproducten (B)  faciliteren bij de 
adoptatie van een standaard (C) die hun producten ook bruikbaar maakt voor mensen met 
een beperking, ondanks dat deze groep uit marketingoverwegingen waarschijnlijk niet 
nadrukkelijk is opgenomen in hun klantprofiel. 
Tegelijkertijd worden producenten van hulpmiddelen voor mensen met een beperking in 
staat gesteld om speciale gebruikersinterfaces (E) te ontwerpen, die - al of niet met 
tussenkomst van een smartphone (D) - verbinding kunnen maken met een wereld aan 
consumentenartikelen.
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Technische haalbaarheid
Technisch gezien is het idee van een universal remote console zeker uitvoerbaar. 
Op HackofaCity heeft een spontaan gevormd groepje van drie man in twee dagen tijd een 
prototype gebouwd die bij wijze van proof-of-concept aantoont hoe autoconfiguratie van een 
bedieningsconsole mogelijk is puur op basis van de nabijheid van een perifeer toestel. Dat is 
dus zonder dat hieraan voorafgaand door de gebruiker een koppeling met het betreffende 
toestel geconfigureerd hoeft te worden.

Hierop volgend is het prototype op Let’s GRO nog eens gedemonstreerd aan het publiek.

Binnen het i3event is daarna onderzocht of met Smoove een startup te realiseren valt die 
financiering weet aan te trekken voor de verdere uitwerking van het idee. Alvorens het 
protocol volledig naar de bluetooth stack geporteerd is en er ook daadwerkelijk 
radiomodules uit de fabriek kunnen rollen zal nog wel een aanzienlijke hoeveelheid research 
en development nodig zijn waarvoor een gedetailleerde roadmap is uitgestippeld. Omdat de 
opbrengst van hetgeen ontwikkeld wordt lastig te vangen is in een verdienmodel waren er 
geen private investeerders die hier geld in wilden stoppen. Bestaande bedrijven in diverse 
sectoren waar dit idee aan voorgelegd is hebben evenmin interesse getoond om dit voor 
eigen risico te gaan ontwikkelen. 

Dat het bedrijfskundig niet aantrekkelijk is wil uiteraard nog niet zeggen dat het 
maatschappelijk gezien niet waardevol zou zijn. Het betekend slechts dat kosten en baten in 
dit geval niet bij dezelfde partij terecht zullen komen.
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Maatschappelijke Context

De maatschappelijke context wordt hieronder op drie niveaus omschreven: persoon, markt 
en samenleving. 

Persoon
In het manifest ‘wij staan op’  3 geven mensen met een beperking duidelijk aan behoefte te 
hebben aan respect, normalisatie, inclusie, regie en vertrouwen. Een groeiende hoeveelheid 
mensen met een beperking, en ook steeds meer professionals in de zorgsector die hier in 
direct contact mee staan, zijn zich er in toenemende mate van bewust dat hospitaliserende 
vormen van hulpverlening en de bureaucratie die haar in een voortdurende budgettaire 
controledrang is gaan omringen als oplossingsrichting te kort schiet om op lange termijn het 
welzijn en de gezondheid te kunnen bevorderen. Dit komt omdat de markt van zorg en 
welzijn inclusief de financieringsconstructies die wij daarvoor gecreëerd hebben in sterke 
mate gericht zijn op het remediëren van de symptomen van ziekte en uitsluiting en niet op 
het verhelpen van de maatschappelijke oorzaken hiervan. De persoon wordt daarbij altijd als 
probleemeigenaar gezien, terwijl uitsluiting veel beter benaderd kan worden als een 
probleem van een samenleving als geheel dan als een probleem van het betreffende 
individu. 

Het businessmodel van Smoove is daarom zo om-gedacht dat de mensen met een 
beperking meehelpen om een inclusieve maatschappij te creëren en als producent van 
toegankelijkheid gezien worden in plaats van consument van hulpmiddelen. 
Het succes van een dergelijke positieve benadering kan anderen inspireren om soortgelijke 
projecten op te zetten die de kortstondige resultaten en groeiende afhankelijkheid bij 
interventies vanuit een dramadriehoek weten te doorbreken en in plaats daarvan duurzame 
structurele aanpassingen in de samenleving trachten te bewerkstelligen. 

3 http://www.wijstaanop.nl/uploads/site/site11/files/wijstaanop-manifest.pdf
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Markt
Gunstig aspect van de golf aan smart technologie is dat Bluetooth als merkonafhankelijke 
standaard door heel veel producten ondersteund wordt.

Gunstig is ook dat binnen deze standaard de mogelijkheid bestaat om hier profielen aan toe 
te voegen, die daarna in de eerstvolgende versie industriebreed ondersteund zullen gaan 
worden. Tenslotte is het gunstig dat er op dit moment binnen de Bluetooth sandaard nog 
geen profiel gedefinieerd is voor remote consoles. Technisch gezien is de markt dus rijp voor 
Smoove.
Wanneer gekeken wordt naar de bestuurskundige cultuur dan is daar ook een positieve 
trend waarneembaar dat naast de conventionele competitieve strategieën zoals het Porter’s 
Five Forces model er groeiende interesse bestaat voor effectuation en meer coöperatieve 
bedrijfskundige tactieken. Neem bijvoorbeeld de populariteit van een techniek waarbij 
middels API’s aansluiting verkregen en geboden wordt in een netwerk van onafhankelijke 
producenten. Het achter gesloten deuren werken aan een product om daarmee een zo groot 
mogelijk monopolie op de markt te willen veroveren verschuift naar transparante 
ontwikkeling, specialisatie in niches en het bieden van Development Kits aan derden om als 
zodanig onderdeel uit te gaan maken van een ecosysteem van producten en producenten. 
Overheidsparticipatie en de adoptie van een universele merkonafhankelijke standaard als 
URCC past heel goed in deze trend. 
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Samenleving
De overheid is bezig met een grote transformatie binnen het sociale domein. Decentralisatie 
van de besluitvorming en een meer integrale benadering van problemen wordt daarbij 
gezien als voorwaarde scheppend om het zwaartepunt in het beleid te kunnen gaan 
verschuiven van ziektemanagement naar gezondheidsbevordering. Hopende hiermee de 
alsmaar toenemende zorgkosten te kunnen beperken zet men ditmaal niet uitsluitend in op 
technocratische oplossingen als het verhogen van de efficiency in de curatieve zorg, niet 
middels verdergaande liberalisering en stimulatie van marktwerking onder dienstverleners 
die binnen de huidige financieringsstructuren aanspraak kunnen maken op vergoedingen en 
ook niet door versobering van het aanbod. Wel door er naar te streven dat onze 
samenleving als geheel beter gaat functioneren in de zin dat hierin minder mensen ziek 
worden of buiten de boot zullen vallen. Dat de laatstgenoemde strategie in potentie een 
krachtiger en duurzamer effect weet te bewerkstelligen is decennia terug al stevig 
onderbouwd door de epidemioloog Geoffrey Rose  4. 

Het idee om de geldstroom binnen de zorgsector die nu nog voor 96% naar de curatieve 
zorg gaat, deels ook uit te gaan geven aan preventieve benaderingen lijkt de laatste jaren, 
mede door een toenemend besef van urgentie, aan politiek draagvlak te winnen.

4 http://www.worldcat.org/oclc/901263123
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VN verdrag

Daarnaast is het zo dat op 12 april 2016 door Nederland het VN verdrag 
inzake rechten van mensen met een beperking  5 is geratificeerd. Sindsdien 
kunnen Nederlandse overheden zich beroepen op een wettelijke verplichting 
om het gebruik van publieke middelen voor projecten als Smoove te kunnen 
verantwoorden. Met name kan daarbij gerefereerd worden aan artikel 4f en 4g 

waarin de overheid zich heeft verplicht: 

f. tot het uitvoeren of bevorderen van onderzoek naar en ontwikkeling van universeel 
ontworpen goederen, diensten, uitrusting en faciliteiten zoals omschreven in artikel 2 van dit 
Verdrag, die zo min mogelijk behoeven te worden aangepast en tegen de laagste kosten, 
om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van personen met een handicap, het 
bevorderen van de beschikbaarheid en het gebruik ervan, en het bevorderen van universele 
ontwerpen bij de ontwikkeling van normen en richtlijnen; 

Waarbij ,,universeel ontwerp’’ in artikel 2 omschreven is als: ontwerpen van producten, 
omgevingen, programma’s en diensten die door iedereen in de ruimst mogelijke zin gebruikt 
kunnen worden zonder dat aanpassing of een speciaal ontwerp nodig is. ’’Universeel 
ontwerp’’ omvat tevens ondersteunende middelen voor specifieke groepen personen met 
een handicap, indien die nodig zijn. 

g. tot het uitvoeren of bevorderen van onderzoek naar en ontwikkeling van, en het 
bevorderen van de beschikbaarheid en het gebruik van nieuwe technologieën, met inbegrip 
van informatie- en communicatietechnologieën, mobiliteitshulpmiddelen, instrumenten en 
ondersteunende technologieën, die geschikt zijn voor personen met een handicap, waarbij 
de prioriteit uitgaat naar betaalbare technologieën; h. tot het verschaffen van toegankelijke 
informatie aan personen met een handicap over mobiliteitshulpmiddelen, instrumenten en 
ondersteunende technologieën, met inbegrip van nieuwe technologieën, alsmede andere 
vormen van hulp, ondersteunende diensten en faciliteiten;

5 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2007-169.html
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Samenvattend lijkt het er op Smoove aardig aansluit bij actuele bewegingen op alle drie 
voornoemde niveaus het persoonlijke niveau, de ontwikkelingne in de markt en de 
bestuurlijke transities binnen samenleving.
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Obstakels
De maatschappelijke context lijkt gunstig voor het introduceren van oplossingen vanuit een 
integrale preventieve benadering, maar ze levert in praktijk nog wel een heel aantal 
uitdagingen op.

Bij een integrale preventieve benadering is het zo dat, in tegenstelling tot curatieve zorg, de 
relatie tussen interventie en het beoogde effect vaak lastiger uit te leggen en te kwantificeren 
is. Voor een preventieve aanpak kan men zich niet beperken tot het hulpbehoevende 
individu: hier is altijd een veel omvattender analyse voor nodig. Om problemen bij de bron te 
bestrijden is het nodig om te kijken hoe de samenleving als geheel functioneert.  

Mijn persoonlijke ervaring met preventieve projecten van uiteenlopende aard is dat ongeacht 
welke maatschappelijke partij hiermee benaderd wordt, deze daar onwennig tegenover blijkt 
te staan. Binnen hun organisatie zijn aangesproken partijen vaak niet in staat zijn om goed 
te duiden wat dergelijke projecten bewerkstelligen, of het wel binnen de organisatie 
doelstellingen past, waar feitelijk het probleem ligt of welke afdeling daarvoor 
verantwoordelijk zou zijn. Kijk naast Smoove bijvoorbeeld ook eens naar de twee projecten 
GoudOud  ter bevordering van de eigen regie en een proactieve attitude onder ouderen ten 
aanzien van langer thuis wonen. Of  Binhoes  ter bevordering van intergenerationele 
verbanden binnen de samenleving. Projecten waar ik in Groningen de afgelopen twee jaar in 
het kader van de extramuralisatie intensief aan gewerkt heb, die een grote preventieve 
waarde hebben, maar als slapende projecten in mijn portfolio terecht komen omdat voor dit 
soort projecten helaas nog geen financiering aan te trekken is.  

Tussen maatschappelijke partijen onderling gaat het niet anders. Zeker in deze tijd waarin 
transformatie direct vergezeld gaat met forse bezuinigingen neigen tal van maatschappelijke 
spelers er naar om zich te beperken tot hun kerntaken. Wegens angst voor verdringing op 
de markt treedt daarbij ook een reflex op waarin diverse partijen proberen om de eigen 
organisatiebelangen veilig te stellen. De maatschappelijke belangen, zelfs al gaat het daarbij 
om hun raison d'être, verliezen organisaties dan wel eens uit het oog en daarmee wordt het 
dan weer lastiger om nieuwe sector-overschrijdende strategieën, die in principe tot reductie 
van zorgkosten zouden kunnen leiden, van de grond te krijgen. Weliswaar kan 
kostenreductie heel goed het gevolg zijn van een goede preventieve strategie maar wanneer 
het economische argument als startpunt gebruikt wordt om een maatschappelijke 
transformatie in te zetten kan dit dus ook leiden tot verminderde bereidheid van 
belanghouders om preventieve strategieën ten uitvoer te brengen. 

Momenteel is het nog zo dat binnen het overheidsbeleid vaak als voorwaarde gesteld wordt 
dat marktpartijen bereid zijn om mee te financieren aan een project. Oplossingsrichtingen 
die zich in Maatschappelijke Kosten Baten Analyse terug betalen, maar zich lastig in een 
heldere business case voor een enkele speler in het maatschappelijke veld laten vertalen 
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maken hierdoor weinig kans om gefinancierd te worden (neem als goed gedocumenteerde 
casus bijvoorbeeld valpreventie  6).

Gelukkig heeft Groningen als vooruitstrevende gemeente de ambitie en het lef om voortouw 
te nemen om innovaties met een preventieve insteek als onderdeel van het beleid te 
agenderen. 

Strategie

De meest voor de hand liggende strategie voor Smoove volgt de principes van effectuation. 
Hoeveel tijd en moeite het zal gaan kosten om URCC binnen de Bluetooth standaard 
geaccepteerd te krijgen is lastig te voorspellen zonder het te proberen.  Voor de technische 
ontwikkeling is een roadmap uitgestippeld, maar ook daarvoor geld dat er slechts gaande 
weg een reëel beeld zal gaan ontstaan hoeveel inspanning dit vergt en of dit binnen het 
beschikbare budget al of niet een haalbare kaart is. Of de industrie bereid zal zijn om het 
protocol toe te gaan passen in hun producten is lastig te voorspellen zonder enige presentie 
in vakbladen, op internet en beurzen. Hoeveel diverse overheden bereid zijn om te 
investeren in de initiële ontwikkeling van de benodigde standaard en de implementatie 
daarvan in benodigde soft en firmware is op voorhand ook lastig te voorspellen. Het idee is 
om zich af te vragen wat men er voor over heeft om te testen of Smoove mogelijk een 
succes kan worden, daarbij klein te beginnen en al doende te monitoren of met gedane 
investeringen voldoende progressie gemaakt is om verdere investeringen hierin te kunnen 
verantwoorden.

Om project Smoove verder te helpen zal op vier vlakken actie ondernomen moeten worden.

Organisatieontwikkeling
Ten eerste zal een stichting of een andere juridische persoon opgericht moeten die zich de 
implementatie van een URCC profiel in de Bluetooth stack en de promotie van het gebruik 
hiervan binnen de industrie ten doel stelt. 

Research en Development
Voor de technische uitwerking van de standaard binnen de Bluetooth stack, het testen van 
verschillende prototypes en gebruiksdoeleinden met uiteenlopende gebruikersgroepen, moet 
opnieuw een team bijeen gebracht worden. Gedurende het i3event was hier al mee 
aangevangen en in Groningen en omgeving bleek het niet moeilijk om eindgebruikers, 
organisaties en bedrijven te vinden die aan de uitwerking van het idee mee zouden willen 
meewerken.

6 http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/maatschappelijke-kosten-baten-analyse-
mkba-van-valpreventie-bij-ouderen/samenvatting/
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Voor implementatie van het URCC profiel aan de wereldwijde Bluetooth standaard moeten 
minimaal drie bedrijven met grondige kennis van de bluetooth stack en het URCC protocol 
gevonden danwel in het leven geroepen worden om in een werkgroep binnen de Bluetooth 
Special Interest Group zitting te nemen. Dit laatste zal een internationale inspanning zijn 
waar tot nu toe slechts enig voorwerk voor gedaan is. Gezamenlijk moeten deze bedrijven 
een begroting opstellen voor het porteren van URCC naar de Bluetooth standaard.

Sales
Het principe van de Universal Remote Console zal onder de aandacht gebracht moeten 
worden bij producenten van Bluetooth Smart producten en producenten van alternatieve 
gebruikersinterfaces voor mensen met een beperking. Daarbij is het van belang om te peilen 
of deze interesse zouden hebben om de standaard in hun producten te gaan implementeren 
en welke waarde ze er aan hechten om zodoende met hun product deel uit te kunnen gaan 
maken van een nieuw technologisch ecosysteem. 

Fondswerving
Overheden zullen op verschillende niveaus benaderd moeten worden om de financiering 
voor verdere ontwikkeling en implementatie van de standaard rond te krijgen. Ook daarbij 
geldt dat het nodig is om meer ruchtbaarheid te geven aan het concept. Resultaten die 
behaald worden op de andere twee vlakken dienen daarbij in opeenvolgende fasen telkens 
een steviger onderbouwing van de slagingskans mogelijk te maken.
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Kosten

De initiële kosten om Smoove een stukje verder te brengen houden verband met het 
oprichten van een organisatie die zich ten doel stelt om de URCC standaard 
geïmplementeerd te krijgen, het benaderen van partners die daarbij kunnen helpen, het 
voeren van een initiële campagne ter verbetering van de zichtbaarheid en bekendheid met 
het concept en het aanschrijven van Fondsen, Provinciale, Nationale en Europese 
overheden teneinde financiering voor de technische ontwikkeling en uitgebreidere promotie 
van deze standaard te verkrijgen. 

Om deze eerste stappen te zetten is een bedrag van 95 duizend euro begroot. Wanneer het 
Innovatie Atelier dit toekent dan wil dat zeggen dat de Gemeente Groningen een bedrag 
inlegt dat ongeveer het zevenvoudige is van wat de initiatiefnemer zelf uit eigen zak heeft 
bijgedragen aan de bekostiging van het project, rekenend vanaf het moment dat hij 
gevraagd is om een idee te pitchen op de Groninger helpathon HackofaCity  7. 

7 https://www.youtube.com/watch?v=NbJ6xhXU9QM
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Baten

Vanuit het Innovatie Atelier Sociaal Domein is het verzoek gekomen om toe te lichten op 
welke wijze Smoove substitutie binnen de wmo weet te bewerkstelligen. Met behulp van 
storytelling hoop ik dit te kunnen illustreren.

Neem Bart. Bart is verlamd in beide armen en wil op de mytylschool gebruik maken van een 
bladomslagapparaat. Het bladomslagapparaat is daar aanwezig maar werkt niet met zijn 
omgevingsbesturing zonder dat deze hieraan voorafgaand voor deze functie geconfigureerd 
wordt door een adaptatietechnicus. 
Bart dient een wmo aanvraag in om zijn omgevingsbesturing te laten programmeren. Voor 
de aanvraag wordt eerst een beroep gedaan op een arts om een recente medische 
verklaring op te stellen waarin staat dat Bart nog altijd verlamd is aan zijn armen en dat hij 
zonder deze speciale voorziening geen gebruik kan maken van het betreffende lesmiddel. 
De ergotherapeut helpt bij het verkrijgen van een offerte bij een gespecialiseerd bedrijf. De 
medewerker wmo bij de gemeente beoordeeld of Bart wel recht heeft op vergoeding van de 
kosten. Dan is het nog even duimen totdat het administratief ook is afgehandeld en hoeft 
Bart alleen nog maar te wachten op een bezoek van een adaptatietechnicus die de 
aanpassing kan realiseren. 
Al deze stappen zouden totaal overbodig zijn als het omgevingsbesturingsapparaat en het 
bladomslagapparaat van het urcc protocol gebruik maakten. 

De grootste impact die Smoove kan hebben in de wmo uitgaven voor Bart zal echter 
behaald worden wanneer het protocol, opgenomen als een generiek profiel in de bluetooth 
standaard ook binnen de consumentenindustrie toegepast wordt.  Dat zou namelijk 
betekenen dat Bart, evenals u en ik, zonder hiervoor nog maatwerk voorzieningen te hoeven 
treffen, direct gebruik kan maken van alle compatibele producten. Dus niet alleen dat ene  
bladomslagapparaat maar ook de smart ledlampen, smart thermostaatknop of smart 
zonnewering verkrijgbaar bij de locale bouwmarkt. 

Tevens is het met dit protocol in principe mogelijk om Bart in staat te stellen zelfstandig een 
voetgangersoversteekplaats te laten benutten, een lift op te laten roepen, of de deuren van 
een metrowagon te laten openen.

Meerwaarde van Smoove zit er ook in dat ze heel concreet in staat is om ‘oude’ vormen van 
ondersteuning te veranderen naar vormen die beter aansluiten bij de wijze waarop we in 
onze samenleving met elkaar om willen gaan. De oplossing probeert mensen met een 
beperking minder afhankelijk te maken van een speciaal voor hun ingerichte omgeving. Een 
hele nieuwe klasse producten, welke ( nu al, maar zeker in de toekomst ) onderdeel uit zal 
maken van het gewone leven, is hiermee namelijk van meet af dusdanig te produceren dat 
achteraf geen aanpassing of speciaal ontwerp meer voor nodig is. 

17



Tenslotte is Smoove een project dat streeft naar een maatschappelijk doel waar betrokken 
personen vanuit sterk uiteenlopende sectoren zich voor in willen zetten. 
Maatwerkoplossingen zullen nodig blijven maar in bovenstaand voorbeeld is het zo dat Bart 
zelf, de arts, de ergotherapeut, de medewerker wmo en de adaptatietechnicus zich allemaal 
bij tijd en wijlen af zullen vragen in wat voor een eigenaardig maatschappelijk construct we 
met zijn allen verzand zijn geraakt. Normalisatie en inclusie dragen daarentegen bij aan een 
gevoel van respect voor elkaar en het geeft de meeste mensen die hier aan meewerken de 
voldoening om professioneel met positieve en structurele maatschappelijke veranderingen 
bezig te zijn. En ook dat  8 kan in algemene zin weer bijdragen aan uw gezondheid.

8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4224996/
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