
Speel je Fit!  

 

Noord Nederland wordt gekenmerkt door een sterk vergrijzende bevolking, meer dan elders in 

Nederland het geval is. Bovendien is er in een aantal deelgebieden sprake van krimp, waardoor de 

huidige en te verwachten zorgvraag moeilijk te bedienen zal zijn.  

 

Een van de mogelijkheden om het welzijn van ouderen 

te bevorderen zijn de ‘’Speel je Fit’’ games. Eén van de 

verder ontwikkelde games is de ‘Hebi Hebi’, waarmee 

slangen door ouderen van de oever geschopt moeten 

worden. Een Europese variant op dit spel is het 

‘Mollenspel’, waar mollen verschijnen en terug de 

grond in geschopt moeten worden. Al deze spellen 

hebben als doel het maken van plezier, terwijl er 

tegelijkertijd gewerkt wordt aan mobiliteits-

verbetering. De spellen  zijn inzetbaar in een brede 

doelgroep, van jong tot oud.  

 

Het doel is om een project te ontwikkelen waarin zowel commerciële als maatschappelijke waarden 

aan de orde zijn. Commercieel: recreatief vermarkten van het spel. Maatschappelijk: gezondheid en 

welzijn met daarmee besparingen van kosten voor de gezondheidszorg. 

 

In de komende weken zal er gewerkt worden aan een projectvoorstel in het kader van OP EFRO wat 

zich richt op stimuleren van innovatie en valorisatie in het MKB. De projectgroep (bestaande uit 

ondernemers en kennisinstellingen) is op zoek naar ondernemers die in het project willen 

participeren in o.a. de volgende gebieden:  

• Creatieve industrie 

• Maakindustrie 

• Marketing & sales 

• Distributie en eindgebruiker 

Een bijdrage aan het project kan bijvoorbeeld in uren (inkind) plaatsvinden. In het project wordt 

nauw samengewerkt tussen de verschillende sectoren (Techniek en Zorg) met een sterke focus voor 

innovaties in de zorg. Denk hierbij aan sensortechnologie, zodat men ook de eigen gezondheid kan 

monitoren na of tijdens het gebruik van de games.  

 

Mogelijke taken in het project 

• Verdere ontwikkeling van vormgeving van het product 

• Ontwikkelen software pakket 

• Onderzoek naar validatie product – wetenschappelijk onderbouwde claims  

• In de markt zetten van het product  

 

Bijeenkomst  

Op 12 februari organiseert TechnologieCentrum Noord-Nederland een bijeenkomst voor 

geïnteresseerde ondernemers uit heel Noord Nederland. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan 

op de twee thema’s ‘Producent’ en ‘Afnemer’ (Distributie/ marketing/ sales/ eindgebruiker). 

Mogelijke activiteiten in het project worden inzichtelijk gemaakt d.m.v. een presentatie van de 

werkpakketten.  

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Piet Alberts (pietalberts@tcnn.nl  

+31(0)505752825) van TechnologieCentrum Noord-Nederland of kijk op onze website!  


