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Breedband in Brabant

De provincie Noord-Brabant wil als onderdeel van de Digitale Agenda van Brabant, op die plek-
ken waar marktpartijen niet investeren, burgers en ondernemers ondersteunen om de aanleg van 
hoogwaardig breedband wél mogelijk te maken. In Brabant hebben 70.000 huishouden in het 
buitengebied en 4200 bedrijfsaansluitingen op bedrijventerreinen geen beschikking over hoogwaar-
dig breedband. Daarom heeft de provincie de Digitale Agenda van Brabant opgesteld. Onderdeel 
daarvan is de instelling van het Breedbandfonds Brabant ter waarde van 50 miljoen euro.

Sinds de provinciale staten in juni 2013 het besluit tot het oprichten van het breedbandfonds hebben  
genomen, zijn er verschillende nieuwe breedband-initiatieven in Brabant ontstaan. Voor het online 
Breedbandloket www.brabant.nl/digitaleagenda zijn er een aantal interviews afgenomen met 
lopende en meer gevorderde initiatieven. De verslagen van deze interviews zijn gepubliceerd op het 
breedbandloket ter informatie en inspiratie voor startende initiatieven.

In dit document vindt u deze interview-verslagen gebundeld. Ervaringen met breedbandprojecten 
van Boekelnet, HSLnet (Heeze-Leende), Eersel Verbonden, Kempenglas en Bergeijk worden nader 
belicht. Zij geven u op deze manier een beeld van de achtergronden waartegen deze initiatieven 
zijn ontstaan, wat hen drijft en waar zij in praktische zin zoal tegenaan lopen. Het is bedoeld om 
u als lezer mee te nemen in het belang en de impact van breedbandprojecten voor lokale gemeen-
schappen. Voor meer informatie over het opzetten van Breedbandprojecten en een volledig over-
zicht van lopende initiatieven in Brabant zie onze informatiesite www.brabant.nl/digitaleagenda. 
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1. Breedband in Bergeijk: bewoners graven geulen voor 
glasvezel

Inwoners van Bergeijk graven zelf geulen langs de weg om glasvezel aan te leggen. In het uitge-
strekte buitengebied van Bergeijk zijn mensen zelf mede-verantwoordelijk voor de aanleg van hun 
glasvezelverbinding en hebben mee hierdoor hun kosten van de aanleg weten te beperken.

In 2010 bezocht de firma Reggefiber wethouder Frank van der Meijden om te praten over de 
aanleg van glasvezel in de zes dorpskernen van de gemeente Bergeijk. De gemeente wilde graag 
samenwerken, mits Reggefiber voor de gehele ‘verglazing’, dus ook van het buitengebied, zou 
zorgen. Na diverse gesprekken werd een overeenkomst bereikt, waarbij ook de buitengebieden 
zouden worden verglaasd; een afspraak die Reggefiber bij hoge uitzondering in de vorm van een 
pilot wilde maken.

Staffelkorting
Van der Meijden: ‘We wilden als gemeente geen kosten maken voor de aanleg van breedband in 
het buitengebied. Anderzijds wilden we de bewoners optimaal faciliteren met breedband.’ Eén van 
de afspraken tussen Bergeijk en Reggefiber was de inzet van een zogenoemde staffelkorting: hoe 
hoger het deelnamepercentage in de kernen, hoe lager de bijdrage van de bewoners in het buiten-
gebied zou zijn. In 2011 startte Reggefiber een campagne om abonnees te werven voor de aanleg 
van glasvezel in de kernen. Voordat gestart werd moest voor minimaal 30 % van de woningen in 
de kernen een abonnement afgesloten zijn. Toen alle kernen waren aangesloten bleken we niet het 
gewenste deelnamepercentage (70 tot 80 %) te hebben behaald om ook het buitengebied te ontslui-
ten. Het percentage bleef hangen op circa 40 procent.

Wethouder Frank van der Meijden:‘Als gemeente kun je de burgers in 
positie brengen een bijdrage te leveren bij de aanleg van glasvezel’

Zelf aanleggen
De gemeenschap bleef niet bij de pakken neerzitten. Plan B kwam op tafel: bij wijze van pilot werd 
een traject gestart, waarbij de bewoners de kabel zelf zouden aanleggen. Binnen drie weken slaag-
den zij erin om onder toezicht van een gecertificeerde lokale aannemer de kabel op 30 woningen 
in de Witrijt aan te sluiten. Op basis van deze pilot maakte Reggefiber samen met de gemeente ver-
volgens een haalbaar plan met de verschillende buurt- en dorpsraden voor de overige 460 wonin-
gen in het buitengebied. Van der Meijden: ‘Bewoners moesten weliswaar meebetalen, maar hadden 
de kosten deels zelf in de hand, omdat ze meehielpen bij de graafwerkzaamheden.’
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Zinkassen
Bij de uitwerking van de plannen ontdekte het aannemersbedrijf op veel plaatsen in het buiten-
gebied zinkassen: afvalstoffen van zinkfabrieken, die in de 20e eeuw gebruikt werden voor de 
ondergrond van asfaltwegen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Alleen 
gecertificeerde bedrijven mogen deze stoffen verwijderen. De aannemer gaf aan dit werk te kunnen 
doen, maar alleen tegen een aanzienlijke meerprijs. Hierdoor kwam de financiële haalbaarheid van 
het gehele project onder druk te staan.

Saneringsplan
De gemeente ging om de tafel met de GGD, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de aannemer 
en de buurt-, kern-, en dorpsraden. Door tot in detail de vervuilde grond in kaart te brengen en een 
raamsaneringsplan op te stellen waarmee de bewoners toch grote delen van het gebied zelf zouden 
kunnen graven, leek de haalbaarheid van de aanleg van glasvezel gewaarborgd.

Denken in kansen
‘Vóór het einde van 2015 gaan we alle 460 woningen aansluiten op glasvezel’, aldus Van der 
Meijden. ‘Daarna bekijken we hoe we het X gebied (deze gebieden liggen geïsoleerd en ver van de 
kernen) en de solitaire woningen (dit zijn enkele woningen, die verspreid in het buitengebied liggen) 
gaan aansluiten. We weten zeker dat dat gaat lukken. Als dit project ons één ding heeft geleerd, 
dan is het wel dat je zaken één voor één moet oppakken. Je moet volhouden en denken in kansen, 
niet in belemmeringen. Als oplossing A niet lukt, dan kijken we naar oplossing B of C.’

Aanleg van glasvezel in het buitengebied 
van Bergeijk, in samenwerking met een lokale 
ondernemer

Saamhorigheid
‘Hoewel het project niet altijd vlekkeloos verliep en er vele obstakels waren, bracht het de gemeen-
schap een gevoel van saamhorigheid’, zegt Van der Meijden. ‘Als gemeente moet je het lef hebben 
zo’n project op je te nemen, anders lukt het niet. We zijn niet alleen trots op de huidige resultaten 
maar vooral op het feit dat we burgers in de positie hebben gebracht om zelf een bijdrage te 
kunnen leveren aan het project.’

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project in Bergeijk op www.bergeijk.nl. Kijk voor meer informatie 
over de eventuele aanwezigheid van zinkassen in uw gemeente op www.abdk.nl/html/page576.asp 
of www.bodemloket.nl



Breedband in Brabant | 21 mei 2015  | Breedband in Bergeijk: bewoners graven geulen voor glasvezel6/14

Meegraven onder toezicht
Projectleider van de gemeente Noud Kwinten geeft aan wat het grote voordeel van ‘meegraven 
onder toezicht’ is: ‘bewoners kunnen zelf een bijdrage leveren aan de beheersing van de 
graafkosten. Bewoners in de Weebosch hoefden bijvoorbeeld eenmalig maar € 200 en 
bedrijven € 400 bij te dragen aan de kosten van hun glasvezelaansluiting’. Factoren die van 
belang zijn voor het succes van ‘meegraven onder toezicht’ in Bergeijk:
• Gemeentelijke regie
• Een plaatselijke (onder) aannemer, die bekend is in de lokale gemeenschap
• Goede samenwerking met de netwerkleverancier (in Bergeijk: Reggefiber)
• Een goed functionerende stuurgroep, die de buurt benadert, informatieavonden organi-

seert, de planning op zich neemt en afspraken maakt met de lokale aannemer
• Duidelijke instructies voor de bewoners
• Commitment van alle partijen om het project gezamenlijk op te pakken
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2. Boekelnet: eerste gemeentedekkende netwerk van 
Nederland

Breedband in het buitengebied  staat in veel gemeenten hoog op de agenda, maar het realiseren 
van een haalbare business case blijkt vaak lastig. Niet in Boekel. Daar ligt sinds november 2013 het 
eerste gemeentedekkende netwerk van Nederland. Wat is het geheim van Boekel?

Wethouder van de Loo van de gemeente Boekel ziet de positieve effecten van de aanleg voor zowel 
de lokale economie als de leefbaarheid in het gebied. ‘Innovaties zijn nu mogelijk zoals zorgthera-
pie op afstand en slimme toepassingen op de boerderij. De lokale omroep heeft meer ruimte dankzij 
het open netwerk, waardoor kerkdiensten en voetbalwedstrijden live uitgezonden kunnen worden’. 

Initiatief
‘Het is allemaal begonnen in 2009 toen de ondernemersvereniging bij de gemeente aanklopte’, 
aldus wethouder van de Loo. In een werkgroep met onder andere ZLTO, de gemeente en de onder-
nemersvereniging is het project voorbereid. De werkgroep stelde vast dat het netwerk gebiedsdek-
kend moest zijn, met marktconforme kosten en het moest een open netwerk worden. Gerry van 
Boxtel zat als voorzitter van de ondernemersvereniging in de werkgroep. ‘Ondernemers hebben 
glasvezel nodig om nieuwe innovatieve toepassingen te kunnen doorvoeren in de bedrijfsvoering, 
maar ook bijvoorbeeld om de kosten van telefonie te beperken’. 

Wethouder van de Loo: “De aanwezigheid van 
glasvezel levert een flinke impuls voor de lokale 

economie”

Stichting Boekelnet
De vraag  is door de werkgroep neergelegd bij diverse marktpartijen. Al snel bleek dat ze het zelf 
samen met de inwoners moesten doen. De gemeente en de ondernemersvereniging hebben een 
kleine financiële bijdrage geleverd aan de oprichting van een stichting. Hans van Zutven is secre-
taris bij de Stichting Boekelnet. ‘We hebben onderzocht wat er allemaal komt kijken bij de aanleg 
van een gebiedsdekkend netwerk. Omdat een soortgelijk project nog niet eerder in Nederland is 
gerealiseerd hebben wij op vele momenten op veel gebieden het wiel uit moeten vinden’. Van Boxtel 
is nog steeds tevreden met de organisatievorm. ‘Een stichting is in staat om snel besluiten te nemen. 
Hierdoor kunnen wij snel inspelen op acute situaties, in tegenstelling tot coöperaties die afhankelijk 
zijn van de zienswijzen van hun leden, en dus eerst te raden moeten gaan bij de achterban’. De 
Stichting Boekelnet (40%) is samen met telecombedrijf E-Fiber (60%) eigenaar van het netwerk. Met 
name de regierol van de stichting is belangrijk gebleken om afspraken te maken met alle betrokken 
partijen en verantwoordelijkheden helder te beleggen. 
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Drie lagen van contracten
Boekelnet heeft contracten afgesloten met drie ‘lagen’ van partijen: met E-fiber voor het netwerk, 
met a-Questora voor de apparatuur en in de derde laag met drie dienstaanbieders: Canal Digitaal, 
Plinq en Trined. Boekelnet heeft alle service- en beheersactiviteiten uitbesteed, de dienstaanbieders 
vormen de ingang voor alle vragen van de bewoners, regelen de afhandeling van storingen met 
Aquestora en E-Fiber en zorgen voor de facturatie en het adressenbeheer. Oorspronkelijk was 
er een andere leverancier van diensten, maar deze partij ging failliet. Van Boxtel adviseert naar 
aanleiding van deze vervelende ervaring om meerdere dienstaanbieders te contracteren. ‘Hoewel 
meerdere aanbieders keuzestress kunnen veroorzaken bij inwoners, is concurrentie dé manier om je 
dienstverlening naar klanten te verbeteren. Een goede dienstverlening is belangrijk om op langere 
termijn klanten aan je te binden en het netwerk levensvatbaar te houden’. 

Hans van Zutven (Secretaris Boekelnet) en Gerry van Boxtel 
(Voorzitter Stichting Boekelnet)

Businesscase
In de businesscase is uitgegaan van een deelname van 50 % van de adressen, binnen vier weken 
was een deelnemersaantal bereikt van 52% en na drie maanden zelfs een % van 60 %. Wethouder 
van de Loo vertelt dat sociale cohesie in Boekel de sleutel was voor het succes. ‘Het maatschappelijk 
middenveld was nadrukkelijk door de stichting Boekelnet betrokken, zo zijn de voetbalvereniging, 
de hockeyclub en de harmonie benaderd om leden te werven’. De clubs kregen voor ieder lid dat 
ze aanbrachten 10 euro voor de clubkas. Voor alle aansluitingen is een zelfde prijs vastgesteld, de 
extra kosten voor de aansluitingen in het buitengebied zijn hierin verrekend.  De gemeente heeft een 
bankgarantie afgegeven van 1 miljoen euro voor een lening bij ABN AMRO. 

Lef
Als ervaringsdeskundigen brengen Hans van Zutven, Gerry van Boxtel en ook wethouder de Loo 
graag hun kennis over aan andere initiatiefnemers. Als tip voor de provincie willen ze graag meege-
ven dat het soms goed is om lef te tonen. ‘Wees niet bang om dit soort initiatieven te ondersteunen 
om doelen te bereiken en hierdoor enigszins marktverstorend op te treden, zo lang je dit maar in 
alle openheid doet’. 
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3. Aanleg van glasvezel van onderop in Heeze-Leende

Hoe is HSLnet ontstaan?
‘HSLnet begon als burgerinitiatief met een faciliterende rol voor de gemeente Heeze-Leende. 
Inwoners wilden een open netwerk in heel Heeze-Leende. Er is ook gesproken met marktpartijen 
maar die wilden alleen maar dekking in de kernen bieden. Toen is HSLnet gestart waarbij het initiële 
doel vanuit de gemeente ook duidelijk was, namelijk dat de gehele gemeente gedekt moest zijn met 
een open netwerk. Wij zijn begonnen met de kernen met al snel een uitrol naar de buitengebieden. 
De coöperatie staat nu op eigen benen.’  

Ed Heutz en Marten de Lange van HSLnet: “commitment essenti-
eel voor het slagen van breedbandprojecten.”

Welke tips heb je voor andere breedband initiatieven?
‘We hebben al veel initiatieven vanuit Noord-Brabant, maar ook van buiten Brabant over de vloer 
gehad om te spreken over tips en tricks. Wij geven daarbij altijd aan dat het draait om commitment. 
Dat geldt zowel voor commitment vanuit de gemeente (Gemeenteraad en college van burgemeester 
en wethouders) als voor commitment vanuit de samenleving. Geld is soms niet eens het probleem, 
maar het gaat er om dat je een groot percentage in de kernen en buitengebieden hebt die bereid 
zijn mee te doen. In Heeze-Leende hebben we bijvoorbeeld een participatiegraad van 56 %. Soms 
spreken we ook wel initiatieven die op een percentage zitten van 20-25 %. Dan wordt de aanleg 
een lastig verhaal en dat levert soms nog wel eens teleurstelling op. Het moet vanaf het begin wel 
echt goed zitten.’  

Welke rol zien jullie voor het Breedbandfonds?
‘We hebben een planning voor de uitrol van glasvezel in de buitengebieden. Een aanbeveling voor 
het fonds zit vooral in de financiering van de voorfase. Op het moment dat je een cashflow hebt lukt 
het wel, maar het gaat er om, over die eerste hobbel heen te komen. Dat willen we bij de evaluatie 
van de pilotfase meegeven aan de provincie en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).  
Een optie zou kunnen zijn dat je een uitgestelde rente en aflossing organiseert. Als er dan bijvoor-
beeld over vijf jaar voldoende liquiditeit is, dat je dan kan beginnen met terugbetalen.’ 

Welke rol speelt de gemeente?
‘Zoals al gezegd speelde de gemeente een faciliterende rol. Zij hebben de kaders gesteld dat in 
heel de gemeente Heeze-Leende glasvezel moest worden aangelegd. Vervolgens is het aanbesteed 
en marktpartijen wilden geen open netwerk aanbieden die de gehele gemeente dekte. Dat toonde 
het marktfalen aan. Tevens is het ook door de gemeente verheven tot een Dienst van Algemeen 
Economisch Belang (DAEB). Dit biedt ook bescherming voor HSLnet.’
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Zijn er speciale diensten die jullie met glasvezel willen verzorgen?
‘Ja, we zijn bijvoorbeeld in gesprek met een lokaal nieuwsmedium, Platform TV. Daarnaast hebben 
wij de robot, Robot Rose. Deze servicerobot zit nog in de pilotfase en kan door de aanleg van glas-
vezel in Heeze-Leende getest worden.’ Met Zuidzorg bekijken we of we “zorg op afstand” kunnen 
realiseren. Zuidzorg is met name geïnteresseerd omdat glasvezel een betrouwbare en stabiele 
verbinding mogelijk maakt. 

Hoeveel tijd en investering kost het initiatief?
‘HSLnet wil kwaliteit en stabiliteit bieden. Het is daarom niet iets wat je er zo maar even bij doet. 
Het kost veel tijd. Daarnaast heb je een goed team om je heen nodig. Er zijn dagen dat je soms 
tien, twaalf uur maakt. Maar we hebben lol met het team en als je ziet waar we nu staan in verge-
lijking met anderhalf jaar geleden dan hebben we echt stappen gemaakt. Over vijf jaar willen we 
eigenlijk elkaar aan kijken met “wat we gaan doen?” omdat we dan het geheel aangelegd willen 
hebben.’
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4. “Voor Eersel geen digitale tweedeling”

‘We zijn trots dat we kunnen starten met de aanleg van glasvezel in het buitengebied’. Anja Thijs en 
Harrie Timmermans, burgemeester en gemeentesecretaris van Eersel, vinden dat iedereen toegang 
zou moeten hebben tot een snelle internetverbinding. ‘We willen geen digitale tweedeling tussen de 
kernen en het buitengebied’.  

Gemeentesecretaris Harrie Timmermans en 
Burgemeester Anja Thijs van Eersel: medio 2015 

worden de eerste huizen in het buitengebied 
aangesloten.

Buiten de bebouwde kom
In de dorpskern is de aanleg al gestart. Een raadsbesluit in december maakt de weg vrij voor 
de aansluiting van huizen in de eerste schil buiten de bebouwde kom. Omdat het vereiste aantal 
aanmeldingen niet was gehaald om de financiering rond te krijgen, besloot de gemeente om 
Reggefiber een lening aan te bieden. Medio 2015 worden de eerste huizen in het buitengebied al 
aangesloten. De volgende stap is de derde categorie: de losgelegen huizen die op grotere afstand 
van de kern liggen.  Voor de financiering van die aansluitingen is een aanvraag ingediend bij het 
breedbandfonds.  

Smart Farming
Reggefiber en coöperatie Eersel Verbonden zoeken met gemeente Eersel naar de meest optimale 
manier om de huizen en bedrijven aan te sluiten die verder weg liggen, zoals het melkveebe-
drijf van Bas Verstijnen. Verstijnen werkt al met melkrobots. ‘Er zijn verschillende sensoren om 
informatie te verzamelen over de koeien en de melk, maar de data kan ik niet versturen met mijn 
ADSL-verbinding.’ 

Betaalbaar
Kees Rovers van Close the Gap is sinds de start van het initiatief betrokken. ‘Om een aansluiting 
betaalbaar te krijgen, ook bijvoorbeeld voor Bas Verstijnen, is nog een hele klus’. Anja Thijs is 
daarom blij met het breedbandfonds. ‘Doordat de provincie zich sterk heeft gemaakt voor financiële 
middelen is het breedbandfonds opgericht waar we een beroep op kunnen doen. Dit moet terugbe-
taald worden, maar biedt wel zekerheid voor de financiering’.

Zie brabant.nl/digitaleagenda voor een film over de realisatie van breedband in Eersel.
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5. Snelle verbinding essentieel voor leefbaarheid in 
Brabantse Kempen 

Burgers zorgen in het burgerinitiatief Kempenglas zelf voor snel internet in buitengebieden in 
de Brabantse Kempen. Burgers en ondernemers uit vier gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, 
Oirschot en Moergestel richten coöperaties op voor aanleg van een glasvezelnetwerk in (alleen) de 
buitengebieden.

Initiatiefnemer bij Kempenglas Jo van de Pas: “de bewoners realiseerden zich dat 
er moest iets gebeuren, want jongeren trokken weg en bedrijven en voorzieningen 

verdwenen”.

Breedbandfonds
Commerciële aanbieders van breedband staan niet te springen om een netwerk aan te leggen in 
de buitengebieden van de Brabantse Kempen. En de gemeenten zien het niet als hun taak. Daarom 
hebben burgers en ondernemers uit de kerkdorpen van Reusel-De Mierden, Bladel, Oirschot en 
Moergestel het heft in eigen hand genomen. Onder de gezamenlijke vlag van KempenGlas richt-
ten ze per gemeente  een eigen coöperatie op om in eigen beheer een glasvezelnetwerk te laten 
aanleggen. Dat kan omdat er op dit moment goede financieringsmogelijkheden zijn, onder andere 
vanuit het Breedbandfonds Brabant (BOM) van de provincie Noord-Brabant. Alle coöperatieleden 
brengen ook eigen kapitaal in en worden daarmee mede-eigenaar van het netwerk. Het is dan wel 
belangrijk dat iedereen meedoet. 

Inwoners ‘de Biest’ werken aan leefbaarheid 
Het verhaal begint in Biest-Houtakker, een dorp in de gemeente Hilvarenbeek met 904 inwoners. 
Hier zetten de mensen zich al jaren in voor leefbaarheid. Jo van de Pas, één van de initiatiefnemers 
van KempenGlas, vertelt dat de dorpsbewoners zich al vroeg realiseerden dat er iets moest gebeu-
ren. Want jongeren trokken weg en bedrijven en voorzieningen verdwenen. Om het dorp weer 
aantrekkelijk te maken, bouwden 150 vrijwilligers een prachtige ‘multifunctionele accommodatie’. 
Met een brede school, een sport- en theaterzaal en een gezellige ontmoetingsruimte voor jong en 
oud. Dit deden ze met subsidie van de provincie in het kader van het Integraal Dorps Ontwikkelings 
Programma (IDOP).   

Burgers voelen zich verantwoordelijk
Het succes smaakte naar meer. Met het idee om de inkomsten te gebruiken voor het in stand houden 
van de kerk, werd een plan gemaakt om in eigen beheer glasvezel te gaan aanleggen. Daarvoor 
was er steun vanuit het Leefbaarheid@Brabant programma ‘High tech kerkdorpen’. Mede uit dit 
plan kwam HilverGlas voort. Hilverglas werd aanvankelijk de opdracht gegund om alle huishoudens 
in de gemeente Hilvarenbeek van glasvezel te voorzien; ook de kleine kernen, bedrijventerreinen 
en buitengebieden. Zij werden hierin echter overruled toen een commerciële partij het dankzij het 
door Hilverglas verkregen draagvlak, aandurfde om bij wijze van experiment eveneens in heel 
Hilvarenbeek glasvezel aan te leggen. 
De kennis en ervaring die hij met HilverGlas heeft opgedaan, gebruikt Van de Pas nu voor 
KempenGlas. Het is onvoorstelbaar hoe snel het netwerk rondom KempenGlas is gegroeid, zegt hij. 
Dat heeft alles te maken met het feit dat het de burgers zelf zijn die zich hiervoor inzetten. Zij voelen 
zich verantwoordelijk voor hun eigen omgeving, kennen de buurt en weten wat er nodig is voor een 
leefbare toekomst in hun buitengebied. 
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Initiatiefnemers van Hilverglas  en tevens grondleggers 
van de huidige realisaties van glasvezel in de buitengebie-

den van de gemeente Hilvarenbeek.

Zorg via internet
Bovendien zijn de coöperaties zo georganiseerd dat de lijnen kort zijn en men elkaar persoonlijk 
kent: Elk dorp heeft ‘straathoofden’ die vertrouwen genieten en hun buurtbewoners persoonlijk 
aanspreken. Maar jongeren,  mensen met schoolgaande kinderen of een eigen bedrijf hoeven ze 
echter niet te overtuigen van het belang van snel internet. De moeilijkste groep zijn de mensen die 
het straks het hardst nodig hebben. De ouderen die langer thuis moeten (en willen) blijven wonen en 
voor wie zorg op afstand via internet een uitkomst kan zijn. Van de Pas: ‘Die mensen trek je alleen 
over de streep als het vanuit de eigen gemeenschap komt. Om hen vertrouwd te maken met de ICT-
mogelijkheden starten we met ‘Welzijn op afstand’.’ 
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