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Voorstel voor deelname 
Gemeente XXXX 
Samen Beter Thuis 
 

 
 

De Stichting Samen Beter Thuis werkt met een klein projectteam aan de ontwikkeling van het 
platform, het vervaardigen van instructiemateriaal en het uitbouwen van het netwerk. Van onze 
huidige partners de VEZN (Versterking Eerste Lijn Zuid Nederland; innovatiegelden zorgverzekeraars) 
en de gemeenten Oss en Uden, Bernheze en ‘s-Hertogenbosch ontvangen wij hiervoor 
ondersteuningsgelden. Wij hopen dat de gemeente XXXXX op basis van dit voorstel zich zal 
aansluiten bij deze innovatie in zorg.  
 
Na een korte introductie van Samen Beter Thuis, treft u het voorstel voor deelname aan.  
 

Namens de stichting Samen Beter Thuis 
 

Reina de Bruijn 
Marian Fonville 

Franca van Rosmalen 
Suzan Cornelissen 

Marian Heezen 
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1.1 Inleiding 
 
De rol van mantelzorgers en vrijwilligers 
bij de ondersteuning van mensen in hun 
eigen omgeving wordt steeds groter. Het 
is van belang om de informele zorg 
ondersteuning te bieden, te versterken, 
te verlichten en zo nodig te verbinden 
met de formele zorg. Er zijn 3,5 miljoen 
mantelzorgers, waarvan 2,6 miljoen 
langdurig en/of intensief mantelzorgen. 
Een aanzienlijk deel van de mantelzorgers 
is overbelast. Afhankelijk van de wijze 
waarop overbelasting gemeten wordt, 
worden aantallen gerapporteerd 

variërend van 220.000 ( referentie: Gezondheidsmonitor van CBS, RIVM en GGD-en 2012) tot 
450.000 ( referentie: Mantelzorg uit de doeken, Sociaal Cultureel Planbureau uit 2010). 
 
Samen Beter thuis is ontstaan vanuit de behoefte bij mantelzorgers en zelfzorgers, aan praktische 
kennis gericht op behoud van zelfredzaamheid. Samen 
Beter Thuis gelooft in een eigentijdse manier van zorgen 
voor elkaar. Deze eigentijdse manier gaat ervan uit dat 
professionals van ‘zorgen voor’ de omslag maken naar 
‘zorgen dat’. Een belangrijke voorwaarde om deze 
kanteling te realiseren, is dat de kennis die aanwezig is bij 
professionals, op maat, beschikbaar komt voor 
mantelzorgers en zelfzorgers.  
 
Ondersteuning voor overlappende vragen op het gebied van zorg en mobiliteit is aantoonbaar 

efficiënter (door slim gebruik van herhaalbare kennis) en 
leidt tot meer tevreden mantelzorgers en zelfzorgers. Uit 
onderzoek (K. Grimmer e.a.)1 blijkt o.a. dat er een grote 
behoefte is aan informatie, om zo lang mogelijk zelfstandig 
te kunnen blijven wonen. Alle relevante informatie moet 
beschikbaar zijn op het moment dat daar behoefte aan is. 
Het moet uit een herkenbare bron komen die gemakkelijk 

toegankelijk is en in een op de individuele behoefte toegesneden format. Samen Beter Thuis vult 
deze behoefte in.  

 

Missie S@men Beter Thuis 
Wij zijn een groep gepassioneerde professionals die vanuit betrokkenheid met mantelzorgers en 

zelfzorgers is ontstaan. Wij willen er toe bijdragen dat mantelzorgers en zelfzorgers op eigen kracht 
hun zorg ter hand kunnen nemen, door hen gratis en laagdrempelig de beschikking te geven over 

eerlijke, praktische kennis en informatie. Hiertoe moedigen wij professionals aan niet langer te 
zorgen ‘voor’, maar te zorgen ‘dat’.  

  

                                                           
1Clinical Intervention in Aging 2015:10 1803-1811, Consumer views about aging-in-place, K. Grimmer, D. Kay, J. 
Foot, K. Pastakia). 

`Ik kan mijn zorg aan de patiënt verdiepen 

omdat Samen Beter Thuis het herhaald 

geven van instructies van mij heeft 

overgenomen`.  

                                      Een zorgprofessional 

 

‘De instructiefilmpjes zijn het goud voor de 

mantelzorger’. 

  Een mantelzorger 
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1.2 Hoe doe je dat….? 

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 volop ingezet voor 
de professionals in de zorg. Online kennis of instructie over 
behoud van zelfredzaamheid gericht op mantelzorgers, was 
echter amper vindbaar. Daarom heeft Samen Beter Thuis de 
praktische hulpvragen van mantelzorgers en zelfzorgers in 
kaart gebracht.  
 
De stichting zoekt samen met de zorgprofessionals, 
mantelzorgers en zelfzorgers eerst naar goede beschikbare 

online informatie en instructie en verwijst hier naar door via het platform. Als informatie ontbreekt 
of ongeschikt is voor mantelzorgers en zelfzorgers, wordt deze door Samen Beter Thuis zelf 
ontwikkeld. Onder de titel ‘Hoe doe je dat ……..’, biedt Samen Beter Thuis gratis en laagdrempelig 
toegang tot eerlijke en praktische kennis en informatie. De grotendeels zelf geproduceerde 
instructiefilmpjes zijn uniek voor Nederland.  
 

                               

 
Maak kennis met het platform op http://www.samenbeterthuis.nl/ 

 1.3 Concept van het platform: zó doe je dat! 

Samen Beter Thuis biedt een online informatieplatform dat direct toegankelijk is voor mantelzorgers 
en zelfzorgers. Het is tevens een voorliggende online voorziening die in de werkwijzen van lokale 
professionals kan worden geïntegreerd. Een online ondersteuningsaanbod ontwikkelen is mooi, maar 
niet genoeg. Het is van groot belang dat het aanbod uw inwoners daadwerkelijk bereikt. 

Hoe doe je dat……? 

……..met de rolstoel de stoep af 
Mijn vader, kwam na een gecompliceerde operatie thuis met een dwarslaesie. Op een mooie 
zomerse dag besloten we voor het eerst na zijn ziekbed naar buiten te gaan in zijn nieuwe 
rolstoel. Al keuvelend kwamen we bij de eerste oversteek. Ik duwde pappa voorzichtig voor 
me uit de stoeprand af. Dat ging dus helemaal mis. De wielen belanden in de goot, de 
rolstoel klapte voorover. Nu is er een duidelijk instructiefilmpje op 
http://www.samenbeterthuis.nl/verplaatsen/rolstoel/ 

 dat situaties als dit helpt te voorkomen. 

Hoe doe je dat? 
……. op de juiste wijze een looprek gebruiken 
Mijnheer Hoog mag zijn been niet belasten. Zijn vrouw zorgt voor een looprek. Deze is echter niet 
goed ingesteld. Mijnheer verliest zijn evenwicht, valt en moet met een knieletsel opnieuw worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Om dit soort ongelukken te voorkomen probeert Samen Beter Thuis 
ook zoveel mogelijk zorgprofessionals te wijzen op het bestaan van de instructiefilmpjes. 
http://www.samenbeterthuis.nl/verplaatsen/looprek/ 

http://www.samenbeterthuis.nl/
http://www.samenbeterthuis.nl/verplaatsen/rolstoel/
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We zetten hier stevig op in middels kwartiermakers die er 
zorg voor dragen dat de website en de achterliggende 
filosofie actief en lokaal wordt uitgedragen binnen 
deelnemende /betalende gemeenten.  
 
 Uiteindelijk is een van onze dromen een persoonlijke 
pagina met precies de relevante informatie die voor de 
gebruiker kan worden klaargezet, b.v. middels een App. 
Het platform is van meet af aan ingericht vanuit de vragen/ 
behoeften van de zelfzorgers en mantelzorgers. Deze 
vraaggerichte en probleemgestuurde werkwijze wordt 
gecontinueerd.  
 

1.4 Ambities 

Het doel van Samen Beter Thuis is: het aan zelfzorgers en hun mantelzorgers, beschikbaar stellen van 
gratis en laagdrempelige praktische kennis en informatie, gericht op behoud of herwinnen van 
mobiliteit, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hiervoor wil Samen Beter Thuis de volgende 
producten opleveren:  
1. instructievideo’s rond praktische vragen over mobiliteit en zorg, open en gratis toegankelijk via 

onze website (eenrichtingsverkeer); 
2. portal bieden naar informatieve websites voor diverse praktische hulpvragen; 
3. een persoonlijke pagina met precies de relevante informatie voor de gebruiker, b.v. middels een 

App. 
4. een aan de website gekoppeld forum, waarin mantelzorgers en zelfzorgers 

elkaar kunnen ondersteunen en adviseren over praktische zorgvragen; 
5. doorverwijzing naar (aanvullende) plaatselijke workshops “tips en adviezen voor mantelzorg en 

zelfzorg thuis” ter instructie van de mantelzorgers en zelfzorgers; 
6. het ontwikkelen van webinars 
 
De Stichting Samen Beter thuis spant zich er bovendien voor in om: 

 samenwerking te realiseren met andere landelijke organisaties die zich richten op 
mantelzorgondersteuning;  

 het aanbod van SBT landelijk onder de aandacht te brengen via gerichte inzet van social media, 
het verzorgen van lezingen en workshops op landelijke symposia en het publiceren van artikelen 
of nieuwsberichten in tijdschriften en op websites.  

 het actief aangaan, onderhouden en uitbouwen van landelijke (strategische) netwerkcontacten; 

 de kosteneffectiviteit/maatschappelijke businesscase van het platform aan te tonen, door zich in 
te spannen voor het verwerven van middelen voor wetenschappelijk onderzoek. 
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2. Voorstel voor deelname gemeente XXXX  

Wij vragen een bijdrage van € XXX per inwoner.  
  
Wij bieden hiervoor 
1. Continuering, ontwikkeling en innovatie van het platform 
2. Kwartiermaken 
 
2. 1. Continuering, ontwikkeling en innovatie 
De praktische kennis en informatie voor mantelzorgers en zelfzorgers wordt door Samen Beter Thuis 
gratis en laagdrempelig aangeboden. Een verdienmodel voor een dergelijk open platform is lastig. 
Het maatschappelijk rendement is echter evident.  
Wij vragen dan ook aan de deelnemende gemeenten om een deel van hun bijdrage ( nader te 
bepalen) te mogen investeren in onderhoud, continuïteit, verdere doorontwikkeling en innovatie van 
het platform. Ambities 1 en 2 van de vorige pagina, zijn grotendeels gerealiseerd, maar zijn alleen 
van blijvende waarde wanneer de informatie onderhouden wordt en actueel blijft. Ook staan er nog 
onderwerpen open waarvoor instructievideo’s gemaakt moeten worden. Hiervoor zijn aanvullende 
incidentele en structurele middelen nodig. Ambitie 3,4 en 6 verhogen de functionaliteit en daarmee 
ook het belang van de website voor mantelzorgers en zelfzorgers. Deze onderdelen maken deel uit 
van onze ontwikkel- en innovatie-agenda.  
 
Optioneel kunnen wij aanvullend op basis van offerte unieke pagina’s per individuele gemeente toe 
voegen aan het platform. Ook is het mogelijk om teksten te vertalen voor anderstalige inwoners.  

 
3. Kwartiermaken 
Een online ondersteuningsaanbod ontwikkelen is mooi, maar niet genoeg. Het is van groot belang 
dat het aanbod uw inwoners daadwerkelijk bereikt. Samen Beter Thuis besteedt daarom veel 
aandacht aan de bekendmaking van de website onder mantelzorgers en zorgontvangers.  
Daarnaast is het van belang om de lokale zorg- en welzijn professionals (huisartsen, thuiszorg, 
fysiotherapeuten, sociaal- maatschappelijk werk e.d.) mee te nemen in het ondersteuningsaanbod 
van Samen Beter Thuis. De kantelingsgedachte van ‘zorgen voor, naar zorgen dat’ is nog lang niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Wij stimuleren het omdenken van (zorg)professionals door het 
gedachtengoed van Samen Beter Thuis aan hen over te brengen. Zorgprofessionals geven aan dat het 
aanbod van Samen Beter Thuis hen helpt om hun werk beter te doen.  
 
Op basis van de opgedane ervaring in de afgelopen twee jaar, heeft Samen Beter Thuis een 
kwartiermakerspakket ontwikkeld, gericht op het bereiken van (potentiële) mantelzorgers en 
zelfzorgers, de lokale zorg- en welzijnsprofessionals (huisartsen, wijkverpleegkundigen, paramedici, 
mantelzorgconsulenten) en de lokale organisaties. Het pakket bestaat uit o.a. een draaiboek, 
informatiemateriaal, standaard presentaties, advertenties, uitnodigingen, flyers, materiaal voor 
beurzen e.d.  

Gemeenten kunnen op twee manieren gebruik maken van dit kwartiermakerspakket:  
1. Samen Kwartiermaken: Kwartiermaker van/via de gemeente. Samen Beter Thuis ondersteunt de 

lokale inbedding met een Kwartiermakerspakket. De coördinatie en begeleiding van de 
kwartiermaker ligt bij de gemeente. 

2. Ontzorgd kwartiermaken: In overleg met de gemeente wordt een Kwartiermaker aangesteld, die 
voor de duur van één jaar zorgt voor bekendheid met het digitale platform, tegen een 
gedeeltelijk resultaat-afhankelijke financiële vergoeding. Hij/zij maakt gebruik van het standaard 
Kwartiermakerspakket. De coördinatie en begeleiding van de kwartiermaker ligt bij Stichting 
Samen Beter Thuis. 

Afhankelijk van de gekozen optie wordt een vastgesteld percentage van uw subsidie besteed aan 
het kwartiermaken binnen uw gemeente.                 


