
Viamigo
Zelfstandig op pad met 
een coach op afstand
www.viamigo.be



Probleem
Deelnemen aan activiteiten is 
moeilijk voor sommige doelgroepen 
o.w.v. verplaatsingen buitenshuis



Mentale 
toegankelijkheid 
vervoerssysteem 

& openbaar vervoer
onduidelijke situaties
onverwachte situaties
complexe routes of dienstregeling



Moeilijkheden 
met zelfstandig 

afleggen van 
verplaatsingen

angst
communicatieprobleem 

gebrek aan vertrouwen/ervaring 



gebruik aangepast vervoer
zorgdruk voor familie/vrienden/vrijwilligers

Begeleiding 
tijdens verplaatsing 
vaak noodzakelijk



Oplossing
Ontwikkeling 
van Viamigo



ondersteuning op afstand 
aan persoon met beperking (PMB)
tijdens de verplaatsing

Viamigo biedt



Viamigo biedt
persoonlijke opvolging
door coach (familielid, zorgverlener…)

in real time, volgens
verplaatsingspatroon gebruiker



Viamigo kan

gebruikt worden
door verschillende doelgroepen
(verstandelijke beperking, dementie, autisme…)



Werking Viamigo
1. PMB leert nieuwe route met coach
2. Coach registreert route in Viamigo-website
3. PMB vraagt verplaatsing aan
4. Real-time opvolging door coach



Één of meerdere vervoerswijze(n)

PMB leert nieuwe 
route met coach

Terugkerende/dagelijkse trips: 
naar werk, familie, vrienden…

Leerperiode voor 1 of meerdere weken



Aanmaken route
POI’s (Points of Interests), bv. ouders, grootouders

Kenmerken route definiëren

Veilige/gevaarlijke zones

Coach registreert
route in website

Voorkeuren voor meldingen



PMB vraagt verplaatsing aan
PMB Coach

1. Selecteert route

2. Ontvangt signaal

3. Keurt goed

4. Krijgt toestem-
ming voor vertrek

5. Volgt in real time 
verplaatsing opGebruikers-

applicatie



Real-time opvolging 
door coach

Coach ontvangt signaal bij:

start/einde verplaatsing

afwijken van route

gevaarlijke zone(s)

onjuiste snelheid

te lang stilstaan

CAPP



Real-time opvolging 
door coach

CAPP



Impact op stakeholders

> Ouderen & PMB: onafhankelijkheid & levenskwaliteit 
> Sociaal netwerk: vertrouwen  (real-time opvolging)
> Overheid: openbaar vervoer is meer betaalbaar



Overzicht
Coach-applicatie (CAPP)
Website: creatie routes & geofences



Hoofdscherm Viamigo



Coach verantwoordelijk 
voor deze gebruikers

Alarm voor gebruiker & 
positie op kaart

HOME 
(vanuit elk scherm)

AANVRAGEN & aantal
(vanuit elk scherm)

CAPP



Aanmaken route
via Viamigo-website



1 Nieuwe route

5 Bevestigen



Route aanpassen of verwijderen



Aanmaken veilige en
gevaarlijke zones



3 Vorm aanpassen mogelijk

1 Nieuwe zone

2 Kenmerken 
van zone



Aanmaken geofences
of activiteitenzones



1 Naam geofence2 Tekenen geofence
(cirkel of veelhoek)

3 Bevestigen



Route-opvolging



Huidige 
toestand

Routes van
gebruiker

Specifieke scherm voor 
gebruiker (via CAPP)



Geschiedenis van 
events huidige route

Huidige 
route

Route op kaart & 
huidige positie gebruiker



Geschiedenis van 
events van route



Overzicht route op kaart
met aanduiding events

Incorrecte snelheid 
+ terug juiste snelheid

Binnengaan 
+ verlaten 
gevaarlijke zone

Binnengaan 
+ verlaten 
veilige zone

Start trip



Einde trip

Afwijken van route 
+ terug op route



Geschiedenis 
van events 
(gelijk aan CAPP)



Monitoren van 
activiteitenzones



Inactieve gebruiker 
= geen route-opvolging actie

Gebruiker moet in geofence / 
activiteitenzone blijven

Nood-tracking van gebruiker 
zonder opvolgen van route



Beschikbare activiteitenzones, 
vooraf ingegeven via website

Selecteren van gewenste 
activiteitenzone waarbinnen 
gebruiker dient te blijven



Visualisatie van
geselecteerde 

activiteitenzone
op kaart Alarm wegens 

gebruiker buiten 
activiteitenzone



Mogelijk om 
monitoring van 
activiteitenzone 
uit te schakelen



Nood-tracking 
opstarten



Nood-tracking 
van gebruiker 
& real-time 
positie op kaart



Demonstratie
Afleggen van testroute door gebruiker
& opvolging via coach-account
• Coach-applicatie (CAPP)
• Website

Meldingen i.v.m. start/einde, zones, snelheid, etc.

Testroute duurt ± 10 minuten



Bedankt voor uw aandacht!

Meer informatie en/of vragen?
www.viamigo.be - info@viamigo.be 

Interesse om Viamigo zelf uit te testen?
Vul uw gegevens in via 
https://www.viamigo.be/registratie/ 


