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Inleiding 
Samen Beter Thuis (www.samenbeterthuis.nl)  heeft als doel het bieden van praktische ondersteuning 
aan zorgvragers en hun mantelzorgers voor behoud of herwinnen van zelfstandigheid. Dit wil SBT 
bereiken door het ontwikkelen en faciliteren van tips en adviezen voor zelfredzaamheid thuis, middels 
online-instructiefilmpjes en de verwijzing naar goede online informatie onder het motto:  
 

“Zelfzorg in kracht door kennisoverdracht” 
 

Wij willen allemaal zolang mogelijk zelfredzaam blijven. Eigen regie zolang als het kan. Maar hoe doe je 
dat, als je gezondheid minder wordt? Je kunt immers niet altijd voorbereid zijn op de hulpvragen die op 
je af komen.  
Deze tijd biedt kansen. Kansen om kennis online te delen. Online kennisdeling in de zorg wordt al veel 
ingezet voor de professionals in de zorg. Online kennis of instructie gericht op behoud van 
zelfredzaamheid van de burgers is echter amper vindbaar. Samen Beter Thuis brengt praktische 
hulpvragen van mantelzorgers en zorgontvangers in kaart. Dat is een continu proces. Om ervoor te 
zorgen dat hierop goede antwoorden komen, biedt Samen Beter Thuis een online platform voor deze 
praktische hulpvragen van burgers en de antwoorden van zorgprofessionals hierop. Wij zoeken samen 
met de zorgprofessionals, zorgontvangers en mantelzorgers naar goede beschikbare online informatie 
en verwijzen elkaar daarnaar door. Indien nodig ontwikkelen wij zelf aanvullend materiaal in de vorm 
van informatie en instructiefilmpjes.  
Door onze werkwijze wordt het voor mensen zonder professionele kennis van zorg mogelijk om de 
gewenste informatie op maat en herhaald aangeboden te krijgen en te kunnen bekijken. Dit is een 
verandering in het denken over de mogelijkheden van het hulpproces waarin de zorgvrager en 
mantelzorger als volwaardige partij worden betrokken. Deel kennis, deel waarden, en werk samen.        
 
Op 10 november 2015, heeft de gemeente ’s Hertogenbosch besloten subsidie toe te kennen aan  
Samen Beter Thuis. (Bijlage 2). Op 4 augustus 2016, is de subsidie periode verlengd tot en met 2016. De 
eindevaluatie, inclusief het financiële verslag, dienen voor 1 juni 2017 te worden ingediend bij de 
gemeente ’s Hertogenbosch. Voorliggende rapportage bevat de inhoudelijke en financiële 
verantwoording voor de versterkte subsidie ten bedrage van € 50.000,-  
 
Leeswijzer: gestart wordt met de algemene eindevaluatie van het project Samen Beter Thuis. Dit geeft 
een goed beeld van de gepleegde inspanningen en de behaalde resultaten van het platform in de 
periode 2013- 2016.  Daarna volgt de specifieke verantwoording voor de toegekende subsidie van de 
gemeente ’s Hertogenbosch over de periode 2015-2016.  
 
 

April 2017 
Marian Fonville 

Franca van Rosmalen, kennismanager RosRobuust 
Reina de Bruijn 

 
namens 

Projectteam Samen Beter thuis  
en 

 Kartrekkersgroep ‘s Hertogenbosch 
 
 

http://www.samenbeterthuis.nl/
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Algemene samenvatting eindrapportage Samen Beter Thuis1 
1. Op 1 november 2016 waren er door Samen Beter Thuis filmopnames2 gemaakt voor in totaal 218.48 

minuten film en 129 unieke filmpjes. De video’s zijn d.d. 12-04-2017 450.000 keer bekeken er zijn 
502 abonnees op het YouTube kanaal. 

2. Er is een kwartiermakerspakket en strategie voor de inzet van lokale kwartiermakers (zorg- of 
welzijns professionals met een goed lokaal netwerk) ontwikkeld3. De inzet hiervan is tijdens de pilot 
nog onvoldoende uit de verf gekomen. Met deze werkwijze is aan de slag gegaan. De werkwijze 
wordt geëvalueerd op haalbaarheid en financierbaarheid.  

3. De projectperiode tot en met november 2016 is gebruikt om een solide, duurzame businesscase te 
ontwikkelen voor een algemene, gratis toegankelijke voorziening. De principiële doelstelling, dat het 
digitale platform gratis en laagdrempelig beschikbaar is voor alle mantelzorgers en zelfzorgers, 
maakt het maken van een duurzame businesscase lastig. Veel organisaties, zorgverzekeraars en 
gemeenten onderschrijven weliswaar de doelstelling, maar komen slechts mondjesmaat en 
moeizaam en met veel inspanning van het projectteam in beweging. Shared values en shared 
businsesscase zijn in het verkokerde financieringsstelsel vooralsnog zeer moeizaam te realiseren. 
Structurele financiering is nodig om het platform te kunnen continueren, doorontwikkelen en 
innoveren. 
We zijn bij de start van de pilot gegaan voor het realiseren van een algemene voorziening. Drie jaar 
later moeten we constateren dat het ons weliswaar niet is gelukt een algemene voorziening te 
creëren (zie voorgaand punt 4) maar dat het ons wel is gelukt om een goed product te ontwikkelen. 
Een product dat voldoet aan de kantelgedachte, voorziet in een maatschappelijk behoefte en 
urgentie en enthousiast wordt ontvangen in het werkveld, echter zonder consistent verdienmodel. 
De tijd is nu rijp om dit product in de markt te gaan zetten. Met de raad van toezicht is in het najaar 
van 2016 uitgebreid gesproken over opties voor alternatieve ondernemingsvormen die hier beter bij 
aansluiten. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de stichtingsvorm per 1 februari 2017 is 
opgeheven. Samen Beter Thuis is vanaf deze datum ondergebracht in de onderneming van de 
initiator van de stichting: Beter Thuis fysiotherapie& ergotherapie. De doelstelling van de stichting 
blijft gehandhaafd zolang dit financieel verantwoord kan. 

4. Om in aanmerking te kunnen komen voor contractering door de zorgverzekeraars is het nodig dat 
we good practice aantonen. Een projectaanvraag om deze good practice aan te kunnen tonen is 
ingediend bij de projectencall van VEZN op 1 februari 2017. Het advies naar aanleiding van aanvraag 
was om voorafgaand aan dit project een missie/visie traject in te gaan. Dit wordt in beraad 
gehouden.  

5. Samen Beter Thuis wil met gemeenten, publieke organisaties en instellingen, na deze projectfase 
overgaan tot het aanbieden van haar producten.  Overleg over de voorwaarden waaronder dit zou 
kunnen is in de verkennende fasen met diverse strategische partners en organisaties. Met hulp van 
Oss innoveert is gestart met het maken van webinars.  

                                                           
1 Zie ook de uitgebreide eindrapportage Samen Beter thuis voor VEZN kenmerk E13EL07 01112016 
Alle eindrapportages en een terugblik zijn terug te vinden:  http://www.samenbeterthuis.nl/over-samen-beter-
thuis/missie-en-visie/rapportages-en-verslagen/ 
2 De filmopnames zijn gemaakt door Karin Hillebrand, cameravrouw, lid projectteam Samen Beter Thuis 
3 Het kwartiermakerspakket is ontwikkeld door Marianne Heezen,  strategische communicatie, lid projectteam 
Samen Beter thuis 
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Daarnaast is een samenwerking gestart met Umenz, (de winnaar van de nationale zorginnovatieprijs 
2017 van stichting zorginnovatie Nederland) voor het aanbod van een geïndividualiseerde 
mantelzorg app. De ambities/toekomstige plus producten zijn verwoord: 
http://www.samenbeterthuis.nl/doe-mee/wensenlijst/--- 

 

Aanvullende rapportage voor subsidie verkregen van de gemeente ’s Hertogenbosch 
Op 10 november 2015, heeft de gemeente ’s Hertogenbosch besloten subsidie toe te kennen aan  
Stichting Samen Beter Thuis. (Bijlage 1). Op 4 augustus 2016, is de subsidie periode verlengd tot en met 
2016. De eindevaluatie, inclusief het financiële verslag, dienen voor 1 juni 2017 te worden ingediend bij 
de gemeente ’s Hertogenbosch. De eindevaluatie rapporteert in ieder geval over de volgende punten: 
1. Het met inbreng van klankbordgroepen (mantelzorgers en zorgprofessionals) en in samenwerking 

met Steunpunt Mantelzorg vraaggericht ontwikkelen van content voor het platform. 
2. Het beschikbaar stellen van de content aan de gemeente 
3. Het bevorderen van gebruik van het platform door de doelgroep(en) 
 
Bovendien heeft de gemeente ’s Hertogenbosch de volgende afspraak gemaakt in relatie tot de 
toekenning van de subsidie aan Samen Beter thuis:  
4. Samen Beter thuis verzorgt workshops loophulpmiddelen voor de inwoners van de gemeente ’s 

Hertogenbosch 
5. Het realiseren van instructievideo’s op het gebied van valpreventie 
 
Ad 1. Het met inbreng van klankbordgroepen (mantelzorgers en zorgprofessionals) en in 
samenwerking met Steunpunt Mantelzorg vraaggericht ontwikkelen van content voor het platform. 
Inbreng klankbordgroepen/ mantelzorgers 

• Bij de aanvang van de pilot in de gemeente ’s Hertogenbosch zijn er bijeenkomsten geweest met 
VVT- en welzijnswerk-organisaties, zorgprofessionals, en mantelzorgers. Op basis van deze 
bijeenkomsten is besloten tot het toekennen van subsidie voor het platform over te gaan. 

• Bij de ontwikkeling van de video’s is gebruik gemaakt van de input en feedback die mantelzorgers, 
zelfzorgers en professionals hebben gegeven tijdens de verschillende bijeenkomsten. Daarnaast 
wordt gebruik gemaakt van twee expertpanels in de vorm van een klankbordgroep 
zorgprofessionals (80 professionals) en een klankbordgroep gebruikers (74 mantelzorgers/ 
zelfzorgers). 

 
Samenwerking met steunpunt Mantelzorg en zorgprofessionals 
Er is een kartrekkersgroep ingericht bestaande uit: 

• Akkie de Rouw, steunpunt mantelzorg Divers 

• Carolien Persoon, fysiotherapeut DBZ-fysiotherapiepraktijk 

• Jules van Roessel, geriatrisch fysiotherapeut DBZ-fysiotherapiepraktijk en voorzitter zorggroep 
Fysiotherapeuten 

• Daphne Renardus, wijkverpleegkundige IVT-thuiszorg 

• Anja van Oers, wijkverpleegkundige Buurtzorg Nederland 

• Franca van Rosmalen, kennismanager RosRobuust, adviseur projectteam Samen Beter Thuis 
Deze kartrekkersgroep had als opdracht zorg te dragen voor de lokale inbedding van het platform 
Samen Beter Thuis bij zowel de mantelzorgers, de zorgprofessionals en de welzijnswerkers. (Zie ook ad 
3) Daarnaast heeft de kartrekkersgroep een rol gehad bij de werving, organisatie en het verzorgen van 
de workshops loophulpmiddelen (zie ad. 4). De kartrekkersgroep is in de periode 2015-2016 in totaal 6 
keer bij elkaar gekomen.  
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Ad 2. Het beschikbaar stellen van de content aan de gemeente 
Alle door Samen Beter Thuis ontwikkelde content is openbaar en dus ook beschikbaar voor de inwoners 
van de gemeente ’s Hertogenbosch.  
 
Ad 3. Het bevorderen van gebruik van het platform door de doelgroep(en) 
Om het gebruik van het platform door de doelgroepen te bevorderen zijn de volgende activiteiten 
ontplooid: 

• Er is een toolkit ontwikkeld voor marketing: informatiekaarten, posters, banners, persberichten, 
flyers. Divers zorgde via buurt en wijkpunten en bijeenkomsten voor verspreiding van PR-
materiaal. Zorgprofessionals zorgden voor verspreiding tijdens zorgmomenten/huisbezoeken 
alsook verspreiding in de wachtkamers. 

• Het steunpunt mantelzorg heeft met regelmaat stukjes geplaatst in lokale krantjes.  

• Door de leden van de klankbordgroep is tijdens diverse bijeenkomsten (o.a. speciale 
bijeenkomsten georganiseerd in De Stolp en bij Divers, presentatie verzorgd op jaarvergadering 
in de Meanderflat) voorlichting gegeven aan mantelzorgers over het platform Samen Beter 
thuis.  

• Er is deelgenomen aan informatiemarkten in de wijk gericht op de doelgroep, en tijdens de dag 
van de mantelzorg is in samenwerking met Divers een presentatie verzorgd. 

• Er zijn flyers gemaakt voor de verschillende doelgroepen huisartsen, welzijnswerkers, sociale 
wijkteams, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners. Deze flyers zijn via 
de verschillende organisaties verspreid.  

• Er is contact geweest met ergotherapeuten en fysiotherapeuten van het revalidatiecentrum de 
Tolbrug, locatie ’s Hertogenbosch. Deze maken in voorkomende gevallen gebruik van het 
instructiemateriaal van Samen Beter Thuis. 

• Er is contact geweest met huisartsen zorggroep Chronos. Deze zorggroep heeft de link naar 
Samen Beter thuis op hun website geplaatst. 

• Er is contact geweest met het JBZ. Deze hebben Samen Beter Thuis opgenomen in hun 
informatiefolder: ‘regelen thuiszorg na spoedopname ziekenhuis’. 

• Contact geweest met de gemeente ’s Hertogenbosch over infographics en het plaatsen van 
informatie op de informatiezuilen van de zorgpleinen; helaas zonder resultaat. 

• Er is contact geweest met consulenten WMO. 

• Er is uitleg gegeven aan de wijkverpleegkundige S1 van alle thuiszorgorganisaties die werkzaam 
zijn in de gemeente ’s Hertogenbosch. De website is daar enthousiast ontvangen. Deze S1-
wijkverpleegkundigen hebben het platform ook onder hen collegae zorgverleners uitgezet. Zie 
ook: evaluatie bevindingen wijkverpleegkundigen.  

• Op het intramurale web van Buurtzorg is de link naar Samen Beter thuis geplaatst en met 
verschillende voortgangsberichtjes en uitzetten enquête herhaaldelijk onder de aandacht 
gebracht. 

• Er is een lezing gehouden bij het netwerk van geriatriefysiotherapie ‘s Hertogenbosch en bij de 
zorggroep fysiotherapie in ’s Hertogenbosch. 

• Er is contact gelegd met de verschillende afdelingen van de KBO. Deze zijn inmiddels een warm 
pleitbezorger van Samen Beter Thuis. 
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• Voor inbedding van het platform in de opleiding is gesprek geweest met ROC Tiel, waarna een 
presentatie is gegeven voor de MBO-raad van ROC’s samen met mantelzorg expertisecentrum 
van Vilans.  

• Voor de VNG is tijdens de bijeenkomst op 27 juni 2015 in Oss een presentatie verzorgd door 
wijkverpleegkundige Anja van Oers. 

• Er is veel aandacht besteed aan marketing via social mediakanalen als facebook, twitter, 
LinkedIn en YouTube. 

• Mede dankzij financiële ondersteuning van ’s Hertogenbosch kon de website vernieuwd 
worden4, teksten worden uitgeschreven en hierdoor de vindbaarheid (SEO) in google 
geoptimaliseerd worden en de gebruikersvriendelijkheid. 

 
Ad. 4 Samen Beter thuis verzorgt workshops loophulpmiddelen voor de inwoners van de gemeente 

’s Hertogenbosch5 
Woensdag 18 mei 14:00 uur, Jozefoord te Nuland     6 deelnemers 
Dinsdag 7 juni 14:00 uur, BBS Boschveld voor wijk Boschveld    0 deelnemers 
Woensdag 6 juli 19:30 uur, de Roos voor wijk Zuid       10 deelnemers 
Woensdag 7 september 19:30 uur, de Biechten voor Hintham   3 deelnemers 
Woensdag 16 november 19.30 uur, wijkgebouw de Slinger voor Oost,   3 deelnemers 
Werving voor de workshops is gebeurd via:  

• wijkraden en KBO’s; dit zijn belangrijke organen voor het werven van deelnemers; 

• het persoonlijk benaderen van potentiele deelnemers ( door de wijkverpleegkundigen, 
fysiotherapeuten, maar ook door welzijn en huisartsen)  

• publiciteit via media, stukjes in wijkkranten etc. 

• het verspreiden van flyers en het ophangen van posters ophangen bij ‘vindplaatsen’ zoals: 
seniorenflats, zorgaanleunwoningen, verplegingsafdelingen van verzorgingshuizen, 
voedseluitgiftepunten, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken. 

Ondanks de vele inspanningen om deelnemers te werven moet de eindconclusie zijn dat workshops 
over val preventie/lopen met hulpmiddelen weinig publiek trekken.  Een workshop is aanbodgericht 
i.p.v. vraaggericht: het onderwerp spreekt de deelnemers niet direct aan. Daarentegen lijken workshops 
waarin op maat antwoorden wordt gegeven op praktische vragen op het gebied van mobiliteit, 
persoonlijke verzorging en zelfstandigheid, meer te voldoen.  
De aanwezigheid van fysiotherapeut, eventueel ergotherapeut en wijkverpleegkundige is daarbij van 
toegevoegde waarde. Echter: feit blijft ook dan dat het lastig is om een dergelijke workshop goed te 
plannen: als de mantelzorger met vragen zit wordt er geen workshop verzorgd en andersom. Mogelijk 
dat de inmiddels door Samen Beter Thuis opgestarte webinars daar een oplossing voor kunnen gaan 
bieden.  
Een ander gewaardeerd onderdeel van de workshop is de uitwisseling van vragen, ervaringen en kennis 
van de mantelzorgers op het gebied van mobiliteit en zelfstandigheid. Lotgenotencontact wordt als zeer 
waardevol ervaren! Een goede manier om dit te organiseren is door het als onderdeel aan te bieden bij 
een bestaande activiteit.   
 
 

                                                           
4 De website is in zijn geheel vernieuwd door Suzan Cornelissen, lid projectteam Samen Beter Thuis. De 
vernieuwde website is in juni 2016 gelanceerd.  
5 http://www.samenbeterthuis.nl/workshops/aanbieders-workshop-hoe-doe-je-dat-lopen-met-hulpmiddelen/ 
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Ad 5. Het realiseren van instructievideo’s op het gebied van valpreventie 
In overleg met de gemeente ’s Hertogenbosch, de klankbordgroepen en Steunpunt Mantelzorg is ervoor 
gekozen om een deel van de subsidie te gebruiken voor het realiseren van instructievideo’s op het 
gebied van valpreventie. Hiervoor is in totaal 25.11 minuten filmmateriaal opgenomen wat heeft 
geresulteerd in 10 video’s over het voorkomen van vallen. 
http://www.samenbeterthuis.nl/verplaatsen/vallen-voorkomen/ 
Ook de 6 instructievideo’s over het gebruik van een trippelstoel konden door subsidie van gemeente ’s 
Hertogenbosch ontwikkeld worden.  

 
Ervaringen van de doelgroepen in de gemeente ‘s Hertogenbosch over het gebruik van het 
platform Samen Beter Thuis  
Op initiatief van de kartrekkersgroep ’s Hertogenbosch zijn er twee eenvoudige onderzoekjes gedaan 
naar de ervaringen van mantelzorgers en de wijkverpleegkundigen in relatie tot de bekendheid en het 
gebruik van de website ‘Samen Beter thuis’. Het onderzoek is gedaan middels een eenvoudige, digitaal 
uitgezette enquête.   
 
Resultaten enquête mantelzorgers (zie bijlage 4)  
De enquête is uitgezet via de nieuwsbrief van het steunpunt Mantelzorg van Divers. De bescheiden 
respons (N=17) maakt het lastig om algemene conclusies te trekken. 41 % van de respondenten is > 70 
jaar. 64% van deze respondenten was nog niet bekend met de website. Deze groep is niet verder 
bevraagd. Van de 7 respondenten die overbleven vond 100% het een goede website. (Veel te vinden 
wat nodig is in zorg en veel informatie daarover, goed te volgen waar je naar zoekt/gedetailleerd/ goede 
inrichting/zeer duidelijk/veel te vinden/overzichtelijk/eenvoudige zoekstructuur/preventief/goede steun 
in de rug) Een respondent gaf aan op zoek te zijn naar informatie over psychiatrische aandoeningen en 
dit te missen. 75% gaf aan geholpen te zijn met de informatie op de website, een respondent gaf aan 
niet tevreden te zijn over de aanvraag van een hulpmiddel bij gemeente. Opvallend uit de respons is de 
bescheiden bekendheid van www.samenbeterthuis.nl bij de doelgroep: 35% van de respondenten gaf 
aan de website te kennen. Een belangrijke opmerking/tip van een respondent in de enquête: “ik lees het 
zondagblad, de stadskrant en de nieuwsbrief steunpunt mantelzorg maar was niet bekend met de 
website. Zorg voor meer pr! Mantelzorgers zijn hier echt mee geholpen. En laat hulpverleners weten dat 
je bestaat.” In bijlage 3 treft u de volledige uitslag van de enquête inclusief de gemaakte opmerkingen 
van de mantelzorgers.  
 
Resultaten enquête wijkverpleegkundigen (zie bijlage 5) 
De enquête is uitgezet via de wijkverpleegkundigen uit de kartrekkersgroep (Anja van Oers en Daphne 
Renardus) en is ingevuld door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden IG van Buurtzorg en IVT-
thuiszorg. De respons bedraagt N=82. Opvallend is dat ongeveer hetzelfde percentage respondenten 
aangeeft de website te kennen: 31,7%. Van de respondenten die de website kennen, heeft 66% de 
website weleens bezocht. Daarvan vindt 100% het een goede website en heeft 62% (N= 16) de website 
ook weleens gebruikt ter ondersteuning van de zorgverlening aan hun patiënten. De respondenten 
geven allen (100% N= 9. Missing 7) aan hier positieve ervaringen mee te hebben. De website wordt 
positief gewaardeerd vanwege de overzichtelijkheid en de veelheid aan praktische informatie en video-
instructies. De professionals geven aan dat de informatie die erop staat ondersteunend is voor 
mantelzorgers. De filmpjes zijn afgestemd op deze doelgroep en daardoor erg duidelijk. De video-
instructies kunnen door de mantelzorgers op ieder gewenst moment opnieuw bekeken worden. 
Mantelzorgers worden hierdoor minder onzeker.  In bijlage 4 treft u de volledige uitslag aan van de 
enquête inclusief de gemaakte opmerkingen van de teams wijkverpleging.   

http://www.samenbeterthuis.nl/verplaatsen/vallen-voorkomen/
http://www.samenbeterthuis.nl/
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Financiële verantwoording subsidie gemeente ’s Hertogenbosch 
Noot: De hieronder genoemde activiteiten vormen veelal een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van SBT. De financiële verantwoording betreft dat deel 
van de activiteiten dat kan worden gealloceerd naar de werkzaamheden in het kader van de door de gemeente ’s Hertogenbosch verstrekte subsidie.  

ACTIVITEITEN UREN KST P/E TOTAAL TOELICHTING 

Inbreng klankbordgroepen (mantelzorgers en zorgprofessionals)         

Inhoudelijke voorbereiding en coördinatie door SBT (Marian Fonville) 20 90 € 1.800,00 
De werkzaamheden door Franca van 
Rosmalen (Robuust) zijn niet voor 
rekening van SBT.  

          

Het beschikbaar stellen van de content aan de gemeente         

Verbeteren toegankelijkheid website (uitbesteed) 

    

€ 14.090,00 

Dankzij de subsidie van de gemeente 's-
Hertogenbosch kon de website worden 
vernieuwd met de focus op het 
verbeteren van de toegankelijkheid en 
gebruiksvriendelijkheid 

          

Het bevorderen van het gebruik van het platform door de doelgroepen         

Ontwikkelen kwartiermakerspakket, drukken en verspreiden flyers (uitbesteed)     € 6070,00   

Geven van lezingen, deelnemen informatiemarkten etc. 24 45 € 1.080,00   

Contacten zorgprofessionals, en onderwijsinstellingen 40 90 € 3.600,00   

Marketing via (social)media 52 90 € 4.680,00   

      

Het verzorgen van workshops loophulpmiddelen  
    

€ 0,00 
Dit betreft een extra aanbod aan 's-
Hertogenbosch van SBT dat niet uit de 
subsidie is bekostigd. 

          

Het realiseren van instructievideo's          

productie filmpjes valpreventie en trippelstoel (uitbesteed) 
    

€ 4.600,00 
  Filmopnames zijn geproduceerd onder 
zeer gereduceerd tarief. 

content ontwikkeling en regie filmpjes door SBT 105 80 € 8.400,00   

     

Algemeen projectmanagement 70 90 €6.300,00  

TOTAAL     € 50.620,00   
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Slotconclusie en aanbevelingen website samen beter thuis van leden kwartiermaker groep: 
 
Daphne Renardus, wijkverpleegkundige geeft aan dat zij een echte ambassadeur is geworden van het 
platform, omdat het in de dagelijkse praktijk van de wijkverpleegkundige zeer ondersteunend is in preventieve 
zorg. Het zet cliënten in hun kracht, door de gefaciliteerde kennis. Het inbedden van kennisdeling via zorg 
professionals en welzijn wordt als zeer relevant ervaren. 
 
Akkie de Rouw van Divers en ‘Steunpunt mantelzorg’, geeft aan dat zij erg blij zijn met de informatie van het 
platform omdat het aanvullend is op hun aanbod van ondersteuningsmogelijkheden. Het is een product voor in 
hun winkeltje ’langer thuis kunnen blijven wonen’.  Alle mantelzorgers in de gemeente worden hierdoor 
ondersteund. Ook de mantelzorgers van ouders die elders wonen. Voorbeeld: kousenaantrekker voor 
mantelzorger wier moeder in Veendam woont.  
Tip: het WMO-loket zou beter benut kunnen worden als vindplaats: beter inzetten van PR via dit kanaal zou 
wenselijk zijn voor ondersteuning van mantelzorg en bij voorbereiding op hulpmiddelen. 
 
Blijven promoten, blijvend onder de aandacht brengen. Tijd na de transitie is nog heel kort: de transformatie 
kost meer tijd. Mensen bij elkaar brengen, participatie etc.  
Mogelijkheden om via de 9 buurtteams bekendheid te krijgen insteek sociale wijkteams werkte niet vanwege 
de opdracht aan deze teams-> deze paste niet zondermeer bij SBT 
 
Mantelzorgers zijn niet meer weg te denken, worden steeds belangrijker en moeten beter worden 
gefaciliteerd! 
 
Anja van Oers, wijkverpleegkundige, heeft aangegeven dat het een project is naar haar hart. Niet alleen bezig 
zijn met de directe cliëntenzorg, maar als wijkverpleegkundige ook kunnen en mogen inzetten op preventie. 
Hier wordt in de opleiding behoorlijk wat aandacht aan besteed, maar is in de praktijk vaak een 
ondergeschoven kindje, vanwege werkdruk. Tevens draagt het bij aan kwaliteitszorg door het bijblijven in 
ontwikkelingen, alert zijn op mogelijkheden van bijvoorbeeld hulpmiddelen en kennisverbreding intercollegiaal 
met intercollegiale klankbord. 
Het geeft duidelijke, gerichte en praktische handvatten voor betrokken mantelzorgers die zorg zoveel mogelijk 
zelf willen blijven geven (voor behoud privacy, vrijheid om nog uitjes te ondernemen, eigen ritme behouden en 
bovenal eigen regie). Tevens is het makkelijk toegankelijk (goed te vinden en gebruiksvriendelijk) en heeft een 
breed aanbod. Ook wordt het gebruikt om mensen mentaal voor te bereiden op de eventuele toekomstige 
aanschaf/aanpassingen van hulpmiddelen. Collega’s van het team geven aan dat het platform ruimte en tijd 
geeft om vooral te richten op de knelpunten die de zelf-/mantelzorgers hebben ervaren nadat zij zelf hebben 
geprobeerd met behulp van de website. De website als ondersteuning in de zorg scheelt de zorgverlener 
instructietijd en geeft ruimte om meer vraaggericht te kunnen werken.  
 
Samenvattend:  
Zorgprofessionals in de wijk zijn positief over de meerwaarde van SBT bij het ondersteunen van hun cliënten. 
Ze kunnen hen betere en gerichter informatie geven en houden meer tijd over voor zorgtaken. 
De zorgprofessionals zijn een belangrijke intermediair gebleken bij het onder de aandacht brengen bij cliënten 
en mantelzorgers van het ondersteuningsaanbod van SBT. Het bereiken zorgprofessionals om ze te wijzen op 
faciliteiten zoals SBT vraagt de nodige inspanning. Het rechtstreeks benaderen van mantelzorgers om ze te 
informeren over het ondersteuningsaanbod vraagt een nog grotere inspanning omdat het geen homogene 
groep betreft. Iedere burger kan immers vroeg of laat mantelzorger zijn. 
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Organisaties zoals SBT kunnen snel slagen maken als het gaat om het ontwikkelen van op de doelgroep 
toegesneden content. De evaluatie toont aan dat wanneer de doelgroep wordt bereikt men ook tevreden is 
over het ondersteuningsaanbod. 
Veel tijd en energie en geld van SBT is gaan zitten in het bereiken van de doelgroep. Gemeenten zouden vanuit 
hun verantwoordelijkheid in het kader van de WMO een actievere rol kunnen spelen in het bereiken van de 
doelgroep. Dit geldt ook voor de voorlichting aan de zorgprofessionals/aanbieders in de wijk.  De evaluatie laat 
zien dat het ondersteuningsaanbod van SBT de zorg kwalitatief beter maakt en efficiënter. Er zijn slagen te 
maken wanneer een deel van die efficiëntie winst (van gemeenten en zorgaanbieders) wordt ingezet om 
verdere content ontwikkeling (productie van filmpjes en onderhoud website) door SBT mogelijk te maken. Het 
vergroten van het bereik en de bekendheid met het ondersteuningsaanbod kan veel efficiënter met de hen 
beschikbare (communicatie) middelen door gemeenten en zorgaanbieders worden opgepakt. 
 

Naar aanleiding van deze rapportage zou Samen Beter Thuis graag om een voortgangsgesprek verzoeken met 
verantwoordelijke gemeenteambtenaren om doorontwikkeling te kunnen bespreken. 
Alle eindrapportages en een terugblik zijn terug te vinden:  http://www.samenbeterthuis.nl/over-samen-beter-
thuis/missie-en-visie/rapportages-en-verslagen/ 
 
 
 
 

 
Oss,  

April 2017 
Marian Fonville 

Franca van Rosmalen, kennismanager RosRobuust 
Reina de Bruijn 

 
 namens het projectteam en de kartrekkersgroep SBT ’s Hertogenbosch 

  

http://www.samenbeterthuis.nl/over-samen-beter-thuis/missie-en-visie/rapportages-en-verslagen/
http://www.samenbeterthuis.nl/over-samen-beter-thuis/missie-en-visie/rapportages-en-verslagen/
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Bijlage 1: samenvatting aanbod voor gemeente ‘s Hertogenbosch 
Oss, 2 september 2015 
 
Geachte mevrouw Oomens, beste Hetty, 
 
Na ons goede gesprek van hedenochtend geven wij op jouw verzoek nog een kort overzicht van ons aanbod. 
Wij verwelkomen de gemeente ’s-Hertogenbosch graag als nieuwe partner voor ons platform. In aanvulling op 
de basisbijdrage van de gemeente ’s-Hertogenbosch bieden wij aan om de eerste 5 workshops in uw gemeente 
gratis te geven. Wij vernemen graag van jou of je van de andere opties uit het aanvullende menu gebruik wilt 
maken. Verder vertrouwen wij op een voortzetting van de prettige samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marian Fonville, voorzitter stichting S@men Beter Thuis 
Reina de Bruijn, adviseur stichting S@men Beter Thuis 

 Wat doen wij daarvoor in de pilot die loopt tot november 2016 Bedrag 

Basisbijdrage 
35 cent per inwoner 

Te besteden aan (zie verdeelsleutel in de bijlage):  

• nieuwe content ontwikkeling in de vorm van 
filminstructies, gekoppeld aan een bijpassend 
workshopaanbod. Gevoed door hulpvragen vanuit de 
klankbordgroepen van informele zorg. ‘s Hertogenbosch 
kan in de verzonden ambitielijst zijn prioritering 
aangeven. 

• projectmanagement  

• lokale marketing om naamsbekendheid te creëren, 
instructie voor gebruikers “leken” via seniorenraden / 
zonnebloem /welzijnswerk /zorg coöperaties etc., 
informeren van zorgprofessionals over gebruik van 
platform; wijkteams/huisartsen/thuiszorg/Ziekenhuis 
medewerkers/POH/paramedici/WMO consulenten/ 
thuiszorgleveranciers.  

• Backoffice, techniek, onderhoud van het  platform. 

€ 50.000,- 
 
 
 
 
 
26.703,- 
6.267,- 
 
 
 
 
 
3.758,- 
 
13.273,- 

Aanvullende menu’s   

Sociale kaart menu 1 Wij voegen aan de informatieve websites de sociale kaart van uw 
gemeente inclusief relevante lokale verwijzingen toe, als 
openbare informatie. 

€3500,- 

Sociale kaart menu 2 Geavanceerde oplossing waarbij lokale informatieve websites en 
telefoonnummers worden getoond op basis van waar iemand 
woont. 

€16.000,- 

Vraagbaak menu 1 Organisatie lokale zorg professionals om via de website vragen te 
beantwoorden per email. 

€1.800,- 

Vraagbaak menu 2 Ontwikkeling lijst met frequently asked questions (FAQ) € 7.000,- 

Workshops Workshops tips en adviezen voor zelfzorg thuis; per groep van 10 
deelnemers 
 
Als welkomstgeschenk bieden wij 5 workshops (alle wijken) 
“Verplaatsingen in huis bij loopproblemen” gratis aan. 

a € 400,- 



Verantwoording subsidie gemeente ’s Hertogenbosch project Samen Beter thuis  

12 21 april 2017 
 

 

 

Bijlage 2: Verlening subsidie 2015 



Verantwoording subsidie gemeente ’s Hertogenbosch project Samen Beter thuis  

13 21 april 2017 
 

  



Verantwoording subsidie gemeente ’s Hertogenbosch project Samen Beter thuis  

14 21 april 2017 
 

  

Bijlage 3: Verlenging subsidie-periode 
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Bijlage 4: enquête mantelzorgers ’s Hertogenbosch bekendheid en gebruik www.samenbeterthuis.nl  

http://www.samenbeterthuis.nl/


Verantwoording subsidie gemeente ’s Hertogenbosch project Samen Beter thuis  

16 21 april 2017 
 

 

 



Verantwoording subsidie gemeente ’s Hertogenbosch project Samen Beter thuis  

17 21 april 2017 
 

 

 
 
  



Verantwoording subsidie gemeente ’s Hertogenbosch project Samen Beter thuis  

18 21 april 2017 
 

 
 

 
  



Verantwoording subsidie gemeente ’s Hertogenbosch project Samen Beter thuis  

19 21 april 2017 
 

 

 

 
  



Verantwoording subsidie gemeente ’s Hertogenbosch project Samen Beter thuis  

20 21 april 2017 
 

  
Bijlage 5: enquête teams wijkverpleging Buurtzorg en IVT-thuiszorg ’s Hertogenbosch bekendheid en 
gebruik www.samenbeterthuis.nl  
 

http://www.samenbeterthuis.nl/
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