
 
 
Motie - inzet van technologie voor onze digitale ouderen   
 
De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op maandag 9 maart 2020, gelezen 
hebbende de ‘seniorenagenda’. 
 
Constaterende dat:  

• Steeds meer adviezen (o.a. commissie ‘toekomst zorg thuiswonende ouderen’ en 
taskforce de Juiste Zorg op de Juiste Plek’) zich onderbouwd uitspreken over de inzet 
en gebruik van digitale technologieën voor senioren; 

• De inzet van digitale technologie het dagelijkse leven van senioren op eenvoudige en 
laagdrempelig wijze makkelijker en aangenamer kan maken; 

• De inzet van digitale technologie aantoonbaar leidt tot meer preventie, meer eigen 
regie, een hogere kwaliteit van leven en het doelmatiger inzetten van schaarse 
zorgverleners en zorgbudget; 

• De inzet van digitale technologie een van de weinig oplossingen is die kan leiden tot 
een grotere intensiteit en hogere kwaliteit van zorg zonder de inzet van meer 
arbeidskrachten en zonder de daaruit voortvloeiende verergering van het probleem 
van de betaalbaarheid en organiseerbaarheid van de zorg. 

 
Van mening dat:  

• De inzet van technologie ondersteunend moet zijn aan persoonlijk verzorging en 
nooit een vervanging moeten zijn van persoonlijke zorg; 

• De gemeente het gebruik van (innovatieve) technologie kan stimuleren door het in te 
bedden bij de zorginkoop van zorgdiensten. 

 
Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken op welke wijze de inzet van digitale technologie bij Zwolse 
aanbieders van ouderenzorg het best gestimuleerd kan worden; 

• Hierbij uit te gaan van de good-pratices die in het land al worden toegepast1; 

• De raad in de begrotingsbehandeling in het najaar te rapporteren over de voortgang 
en met ingang van 2021 enkele stimuleringsmaatregelen toe te passen; 

• De maatregelen op te nemen in de hervormingsagenda. 
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1 iZi Gezond Langer Thuis, is een programma waarin gemeente Den Haag met senioren heeft onderzocht hoe je 

langer thuis kunt wonen door middel van de inzet van technologie. https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-

ondersteuning/zorgprofessionals/programma-gezond-lang-thuis.htm 
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