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1. Achtergrond van het project (overgenomen uit 
projectvoorstel) 

 
Het beleid van overheid en verzekeraars is erop gericht dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig in 
hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de 
mensen en hun sociale omgeving. De bedoeling is dat door het verbinden van zorg en welzijn, er 
meer mensen in de thuissituatie geholpen kunnen worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 
bestaande structuren en wordt gekeken wat mensen en hun naasten (familie, vrienden, buurt) zelf 
(nog) kunnen. De rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in hun eigen 
omgeving wordt hierdoor steeds groter. Het wordt daarom van steeds groter 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 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) gerapporteerd. 

Doelstelling project ‘Praktische ondersteuning voor behoud of herwinnen 
zelfstandigheid’ 

Het project heeft als doel PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR BEHOUD OF HERWINNEN VAN 
ZELFSTANDIGHEID te bieden aan patiënten en hun mantelzorgers middels een blended (e-health) 
care aanbod.  Het project is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van de zorgvrager en 
de mantelzorger en past binnen de thema’s substitutie en wijkgerichte zorg. Door een betere 
samenwerking tussen mantelzorgers, professionele zorg en de mensen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben, wordt de informele zorg verlicht, versterkt en beter verbonden met de formele zorg. 
Voor dit project betekent dit dat de ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvragers wordt 
geboden, met als uitgangspunt eigen regie en eigen kracht. Binnen dit kader bepalen de zorgvrager 
en mantelzorger welke ondersteuning nodig is. 
 
Huidige technologie biedt de mogelijkheid om brokstukken ‘kennis’ te formaliseren in 
instructievideo’s of -handleidingen waardoor het mogelijk wordt deze herhaaldelijk en in de juiste 
combinatie op maat aan te bieden. Echter, blended is geen technologische verandering, maar een 
verandering in het denken over de mogelijkheden van het hulpproces. De blended care aanpak die 
wij voorstaan bestaat uit de volgende onderdelen, waarbij het mogelijk is om op een eigen gekozen 
moment een eigen instapniveau te kiezen:  
1. Instructievideo’s rond praktische vragen over mobiliteit en zorg in modulair aanbod op een 

website (eenrichtingsverkeer); 
2. Een aan de website gekoppeld forum, waarin zorgvragers en 

mantelzorgers elkaar kunnen ondersteunen en adviseren over praktische zorgvragen; 
3. Telefonische en online (mantel) zorghelpdesk (tweerichtingsverkeer) met mogelijkheid 

voor beeldschermcontact, ondersteund door een back office expertteam;  
4. Doorverwijzing naar (aanvullende) plaatselijke trainingen en (groeps)workshops 

“Samen Zorgen” voor instructie van de zorgvragers en mantelzorgers; 
5. Een koppeling op de site van de online hulpvraag naar een 

eerstelijns professional of welzijnszorg (en andersom: eerstelijns professionals en informele zorg 
kunnen verwijzen naar de website) . 
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Schematisch weergegeven in het volgende figuur:  
 

 
 
Uit onderzoek is bekend dat het ontwikkelen van een goed virtueel platform, geen garantie is voor 
succes. Veel virtuele platforms blijken onvindbaar voor de beoogde doelgroep of sluiten 
onvoldoende aan bij hun wensen en verwachtingen. Daarom vertrekt dit project van meet af aan 
vanuit de behoeften en wensen van de gebruikers, verwijzers en andere belanghebbenden zoals 
financiers. Dat doen we doordat deze doelgroepen al vanaf het beginstadium meedenkt over de 
vorm, de inhoud en het gebruik van de website. 
 
Voorgeschiedenis stappen project: 
-November 2012; initiatiefnemer Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie start gesprekken met 
welzijnsorganisatie RIGOM en Pantein voor de start van workshops Samen Zorgen. 
-Januari 2013; enquête onder mantelzorgers over kennisgebieden waar zij informatie over zoeken. 
-Februari 2013: algemene informatie avond in Oss met thema Beter Thuis: Samen Zorgen! 
Inschrijving workshops. 
-April-mei 2013: start workshops verplaatsingen in huis, woningaanpassing  en vervoer in 5 modules . 
-April –Juni 2013:Workshops succes voor deelnemers, maar doelgroep wordt moeilijk bereikt.   
-April-Juni 2013: Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie (eerste lijns therapie praktijk die zich vanaf 
2001 richt op complexe zorg in de thuissituatie) neemt het initiatief voor een subsidieaanvraag  voor 
een blended care aanbod “S@men Beter Thuis” bij VEZN (versterking eerste lijn zuid Nederland) 
Kartrekkers groep geformeerd met Ria Nijhuis (hoogleraar paramedische zorg Radboud), Franca van 
Rosmalen (Ros Robuust) en Jeroen Segers  ( namens Nuovalent businesscase en ICT) 
-Project wordt positief gewaardeerd door VEZN maar verstrekken alleen subsidie als gemeenten zich 
in dit project aansluiten omdat de taak van mantelzorg wordt verlicht. 
-Augustus 2013 gesprek kartrekkersgroep met gemeente Oss. Deze waarderen het initiatief positief. 
-September 2013 terugrapportage projectplan naar VEZN met positieve waardering Oss;  
accordering deelbedrag aangevraagde subsidie voor inititatiefase. Vereiste terugrapportage mei 
2014.  
-Februari 2014: stakehoulders bijeenkomst. Positieve waardering voor project door wethouders, 
beleidsmedewerkers gemeenten, VGZ/CZ, Bestuursleden Pantein, Interzorg,  Brabantzorg.  
-26 Maart 2014: bijeenkomst zorg- en welzijnsorganisaties Oss  -Uden (26  aanwezigen) presentatie 
projectgroep. Feedback project positief. Verkiezing logo voor platform. 
-Bijeenkomst mantelzorgers en zorgvragers (22 aanwezig) voor feedback op het project. 
Het project wordt door alle geraadpleegde partijen gezien als een ondersteuningsinstrument dat de 
organisaties en domeinen  kan overstijgen en waar iedereen iets aan kan hebben in de 
ondersteuning van de leken in de zorg.  “Een rails die we allemaal kunnen gebruiken.” 
-April  2014: stakehoulders bijeenkomst. 
-Mei 2014; subsidie akkoord gemeenten Oss Uden . Tussentijdse evaluatie VEZN.  
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2. Voorbereidings- en pilotfase: 1 juni 2014 – 1 november 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raad 

van 

Toezicht 

Klankbordgroep

Gebruikers 

• Samenstelling:
- 20-100 betrokken mantelzorgers

• Overlegt 1-2 keer per jaar fysiek
• Online raadplegingen

S@men Beter Thuis 

S@menBeterThuis 

Afdeling Oss/Uden 

• Aansluiting op gebouwde 
infrastructuur van landelijk 
platform 

• Invulling lokale stepped care 
keten

• Apart bestuur of aanspreekpunt? 

Organisatorisch & juridisch

Stichting

• Samenstelling: betrokken lokale 
zorgprofessionals 

• Overlegt 1-2 keer per jaar fysiek
• Online raadpleging

Klankbordgroep

Zorgprofessionals 

Bestuur

Technologie
partner 

Content-BV 
Content-BV 

Content-BV 
Content-BV Content-

partners 

• RosRobuust
• J Vaessen
• R. de Bruijn
• Pt vereniging?
• Zorgverzekeraar/onderzoek

• Transfers beLicht / De Heer kennis-innovatie
• Stichting September; mantelzorgboek
• Hoge School Zuyd;Sjoboks? 
• Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie 
• Incompanymedia/Mediacare?
• Mantelzorgvoorbeginners.nl/thuisleefgids
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2.1 Organisatie en juridisch: oprichting Stichting S@men Beter Thuis 

Nadat eind mei de gemeenten Oss en Uden hadden toegezegd het project te gaan ondersteunen met 
subsidie, en de zorgorganisaties een positieve intentieverklaring afgaven, is de definitiefase 
teruggekoppeld naar VEZN(versterking eerste lijn zuid Nederland). Op 15 juli 2014 werd de 
overeenkomst met VEZN definitief. Dit was de aanleiding voor het oprichten van een stichting, 
waarvan hieronder kort akte. 
 
 Acht juli tweeduizend veertien, werd bij MR. THEODORUS LAMBERTUS MARIA DE BIE, notaris te 
Landerd: de Stichting S@men Beter Thuis opgericht. 
1. De Stichting heeft ten doel de ondersteuning van (in)formele zorg om thuis 
20147422.01/PETR2 langer zelf en samen redzaam te kunnen zijn, hierdoor worden eerste en 
tweedelijns zorg ontlast en worden escalaties die zouden leiden tot intramurale 
opname voorkomen of uitgesteld en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één 
en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
- het ontwikkelen en het bieden van ondersteuning volgens de blended 
care aanpak, online en op afstand gecombineerd met offline en 
lokale/fysieke ondersteuning aan ouderen en/of hulpbehoevenden. 
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 
- subsidies en andere bijdragen; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten;  
- alle andere verkrijgingen en baten. 
 
Voorzitter van de stichting is Marian Fonville (initiator van het 
project). 
Secretaris/penningmeester is Jeroen Segers (projectleider). 
Raad van toezicht: Franca van Rosmalen vertegenwoordigd in de akte door de huidig bestuurder Joos 
Vaessens van Ros Robuust. De stichting werd op 14 juli bij de kamer van koophandel ingeschreven 
onder nummer 61076015. 
Bij de belasting wordt de Stichting S@men Beter Thuis, Clausplein 10 5611 XP Eindhoven, 
geregistreerd onder nummer 8541.94.782. 
De beschikkingen van de gemeenten Oss en Uden zijn geformaliseerd. 
 

 
 
 
 

8 juli 2014 oprichting stichting S@men Beter Thuis 

Opening girorekening 
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21 augustus was een voortgangsgesprek met beleid medewerkers van de gemeenten Oss en Uden. 
Daarin werd o.a. gesproken over de definitieve financieringsvorm, de rol van gemeenten in de 
opvolgketen, ontwikkeling van workshops en rol van raad van toezicht en de mogelijkheden voor het 
enthousiasmeren van andere gemeenten, visie op benadering strategische commerciële partners. 
(verslag opvraagbaar) 
 
23 oktober was het eerste overleg met de Raad van Toezicht. (Verslag opvraagbaar) 
Franca van Rosmalen, eerst actief als projectlid in de initiatiefase van het project trad terug, om in de 
raad van toezicht plaats te nemen namens de organisatie Ros Robuust. 
Er is door de raad van toezicht geadviseerd in de pilotfase de raad uit te breiden tot een 5 koppige 
raad, met leden die mede ambassadeur willen zijn voor het project. 
Joos Vaessens, huidig interim bestuurder van Ros Robuust is enthousiast over het project en heeft 
aangeboden na zijn vertrek bij Ros Robuust in de raad van toezicht te blijven, omdat hij het project 
graag met raad en daad wil blijven bijstaan. Zijn netwerk en kennis kan ondersteunend zijn. 
Huidig wethouder van Oss, mw. Reina de Bruijn heeft aangeboden om toe te treden in de raad van 
toezicht. Zij is een ervaren bestuurder met netwerken in Oss en politiek, heeft een werkverleden in 
de zorg, is ervaringsdeskundige mantelzorger en draagt derhalve het project een warm hart toe. Zij 
staat op een verkiesbare plaats voor de eerste kamer voor de portefeuille gezondheid.  
Daarnaast zijn contacten gelegd met Robbert Huisman, bijzonder hoogleraar management en 
organisatie van ouderenzorg bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens adviserende rol bij een 
zorgverzekeraar. De vijfde kandidaat wordt op dit moment gezocht bij patiënten- of 
mantelzorgbelangenvereniging of ouderenbond. De eerste contacten hiervoor (met Mezzo en 
Zorgbelang,  ouderenbonden) zijn gelegd. 
 
Er wordt gestreefd naar een 5 koppige raad van toezicht om het project uit te kunnen dragen. De 
eerst volgende kennismaking bijeenkomst is gepland op 7 januari 2015. Het streven is om dan de 
huidige 2 vacatures ingevuld te hebben. 

2.2 Inrichting Werkgroepen 

Er werd besloten in werkgroepen de werkzaamheden voort te zetten. Er werden afspraken gemaakt 
voor de communicatie (via dropbox/skypemeetings) en verslaglegging. Er was minimaal wekelijks 
overleg tussen de bestuurleden en/ of werkgroepleden. Er werden verslagen geschreven van de 
overleggen en actiepunten werden geëvalueerd.  

 
 
A. Werkgroep contentontwikkeling – Coordinatie Marian ...................................................................  
B. Werkgroep Techniek / organisatie/juridisch/ businesscase - Coordinatie Jeroen ............................  
C. Werkgroep Keten Community - Coordinatie  Ellen Willemse ...........................................................  
D. Werkgroep methodologische verantwoording - Coordinatie Merle van der Zanden/prof. Ria 

Nijhuis ................................................................................................................................................  
 Projectleiding – Jeroen Segers ..........................................................................................................  
 

2.2.a Content ontwikkeling  

Coördinator Marian Fonville. 
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Online lekenpanel 

De content wordt ontwikkeld door en voor de doelgroep: leken in de zorg. 
In de eerste fase van het project is al gestart met het opzetten van een focusgroep.  
Vanaf juni is gestart met het inrichten van een open online platform van mantelzorgers/zorgvragers. 
(op dit moment nog voornamelijk deelnemers van cliënten en (ex)mantelzorgers van praktijk Beter 
Thuis fysiotherapie & ergotherapie in Oss initiator van het project en via de seniorenraad Oss). 
Aan dit online panel werden diverse nieuwsbrieven gestuurd en ook diverse vragen voorgelegd. 
Leidraad voor de ontwikkeling van de content voor de website zijn de overlappende hulpvragen van 
mantelzorgers die reeds in kaart zijn gebracht in de eerste fase van het project. Een van de vragen 
was of zij hun hulpvragen konden terugvinden in onderstaand schema. De antwoorden hierop waren 
positief. 
In november is gestart met het inrichten van een omgeving (mailchimp) vanuit de projectsite 
www.samenbeterthuis.nl om het panel makkelijker te kunnen gaan bereiken en eventuele data 
makkelijker te kunnen verzamelen. 

Schema te ontwikkelen inhoud 

 

 
 
 
  

http://www.samenbeterthuis.nl/
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Benadering geschikte content partners: 

Getracht wordt binnen het project zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande en geschikte 
content, of met partners te gaan samenwerken die ook belangen hebben bij de ontwikkeling van 
deze content. 
De partners die hiervoor gedurende het project zijn benaderd en waar gesprekken mee worden 
gevoerd zijn:  

 Stichting September. De stichting geeft het zorgboek mantelzorg uit.  
Zij zijn bereid samen op te gaan trekken en de content uit het Zorgboek 
Mantelzorg,   aangevuld met multimedia, digitaal beschikbaar te stellen voor het 
platform. Zij geven daarnaast heldere, betrouwbare en praktische informatie aan 
patiënten over veel verschillende aandoeningen (70 zorgboeken), die tot stand 
komen met een deskundigen redactie. www.stichtingseptember.nl  
Ze hebben de beschikking over analoog en digitaal voorlichtingsmateriaal. 
 
 
 

 Transfers beLicht/ de Heergroep.  Transfers beLicht gaf vorig jaar het basisboek 
verplaatsingstechnieken voor zorgverleners uit. Zij is in 
samenwerking met “de Heer groep kennis en innovatiecentrum” de 
inhoud van het boek in korte filmpjes aan zetten, voor ROC 
opleidingen en thuiszorginstellingen. (stoeltransfers/bedtransfers/ 
verplaatsing- hulpmiddelen /elastische kousen). 
www.transfersbelicht.nl  
Met deze partners zijn gesprekken gevoerd of de inhoud van het 
boek zo kan worden gefilmd dat dit ook voor niet professionele 
zorgverleners duidelijk is. De intentie is om deze content te kunnen 
gaan inzetten voor het te ontwikkelen platform. De vraag is nog of 
het ontwikkelde materiaal geschikt is voor de onervaren 
mantelzorger, en of dat deze partijen de inhoud beschikbaar 
kunnen/willen stellen in een mogelijk open digitale omgeving. Dit 
zou veel ontwikkel tijd schelen. 

 

 Het lectoraat Technologie in de Zorg met product Sjoboks;  
SJOBOKS presenteert informatie over handige producten, 
eenvoudig en met veel beeldmateriaal. SJOBOKS is 
ontwikkeld voor ouderen, mensen met beperkingen en 
chronisch zieken, maar feitelijk interessant voor iedereen. 
Het is de bedoeling dat in de toekomst iedereen gebruik 
kan maken van SJOBOKS!  
 
SJOBOKS is ontwikkeld door een samenwerkingsverband 
van:  
. Zuyd Hogeschool Heerlen  
. Vilans Utrecht   (hulpmiddelenwijzer) 
. Van Leeuwen Product en Innovation Consult, Geleen 
www.zuyd.nl 
 

 
 
 

http://www.stichtingseptember.nl/
http://www.transfersbelicht.nl/
http://www.zuyd.nl/
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/technologieindezorg/projecten/afgeronde-projecten/sjoboks
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  Vitility leverancier hulpmiddelen, (dochteronderneming van Boerenmedical);  
Deze hulpmiddelenleverancier en groothandel,  hebben 
de instructie van het gebruik van hulpmiddelen  in 
diverse filminstructies vastgelegd. 
Door het bedrijf is aangegeven dat deze filmpjes 
gebruikt kunnen worden voor het platform.  
www.vitility.com.  
 
Ook met andere hulpmiddelenleveranciers die de 
content  met visueel instructie materiaal ondersteunen 
zijn contacten gelegd o.a. op de gezond en zeker 
kennisdagen.  
 

Met de strategische content partners worden en zijn gesprekken gevoerd  en samenwerkings- en 
soms contractuele afspraken gemaakt om de door hen ontwikkelde content te integreren in de 
ontwikkelde websites. (gespreksverslagen zijn opvraagbaar, zie verder onder kopje juridisch) 

 Onderzoek naar bestaand materiaal als voorbeeld voor eigen ontwikkeling 
Er is onderzoek gedaan naar voorbeeldmateriaal voor de ontwikkeling van eigen materiaal. 

 Portal naar informatieve websites voor de diverse hulpvragen in kaart gebracht: 
Er is een uitgebreide inventarisatie gedaan naar geschikte websites voor leken in de zorg op de 
diverse domeinen van zorgproblemen. De intentie is om deze te linken aan het platform. 

 Hiaten in content zijn geïnventariseerd; dit materiaal zelf ontwikkelen. 
Tijdens de inventarisatie blijkt dat al het huidige instructie materiaal (sites als www.goed 
gebruik.nl/www.zorgvoorbeter.nl) zijn ontwikkeld voor zorgverleners met basiskennis en niet 
voor mensen die totaal geen kennis hebben van zorg.  
Hierdoor zijn deze kennissites niet / minder geschikt voor het te ontwikkelen platform. Instanties 
als Goed Gebruik, Zorg voor Beter en Vilans zijn benaderd en geven aan dat mantelzorg bij hen 
wel de aandacht heeft, maar dan alleen vanuit het perspectief van de professionele 
zorgverleners . In de dagelijkse praktijk komen echter steeds meer situaties voor dat er 
geen professionele zorg is en dat burgers zelf de zorg ter hand nemen. 
Teleac heeft in 2003 een DVD uitgegeven; hoe zorg ik voor een ander. Dit materiaal is 
gedateerd, maar wordt als voorbeeld gebruikt voor ontwikkeling van ons eigen 
materiaal. De geconstateerde hiaten zijn  

 Ondersteuning bij de persoonlijke verzorging  

 Advies bij (ondersteuning bij het) lopen met loophulpmiddelen 
Mogelijk dat deze informatie wel wordt aangeboden in afgeschermde omgevingen, 
maar ze zijn niet te vinden met goede content in een open omgeving op internet voor leken in de 
zorg. Daarom is in opdracht van de Stichting S@men Beter Thuis, gestart met het ontwikkelen 
van instructie filmpjes gericht op de doelgroep. Vier ergotherapiestudenten van de Hoge School 
Zuyd Heerlen hebben als afstudeeropdracht gekozen voor het meehelpen met de ontwikkeling 
van instructiefilmpjes verzorgen op bed (zie foto). Zij hebben onderzoek gedaan naar reeds 
bestaand materiaal, de scripts meegeschreven, en een focusgroepsbijeenkomst georganiseerd  
(zie foto) ter voorbereiding van de eerste instructiefilmpjes. Zij zullen de ontwikkelde 
instructiefilmpjes ook weer evalueren bij de doelgroep. 
Het filmopname team bestond uit een verpleegkundig specialist en docent An Hofmans, 
transferspecialist Tinie Hake (van transfers beLicht), Marian Fonville (geriatrietherapeut Beter 
Thuis fysiotherapie & ergotherapie), Karin Hillebrand (Camjo), toneelspeler Henk van der Spek. 

 
 

http://www.vitility.com/
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Karin Hillebrand, www.mediamanage.nl uit Maastricht, is na een selectieprocedure gecontracteerd 
als camerajournalist vanwege haar affiniteit met de zorg. Zij zal o.a.instructiefilmpjes maken van 
persoonlijke verzorging en van het lopen met loophulpmiddelen.  

Film materiaal uit de dagelijkse praktijk; 

Het is de intentie om de instructie filmpjes aan te gaan vullen met materiaal uit 
de praktijk. 
Door Karin Hillebrand is een les gegeven aan de medewerkers van Beter Thuis 
therapie hoe zij real life filmpje beste kunnen opnemen. Er is aandacht besteed 
aan het ontwikkelen van een quit claim formulier voor toestemming voor 
gebruik in diverse afspeelkanalen. 
 
Filmpjes oefentherapie; 
Door Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie is in samenwerking met Johan Scheepers 
“JSVisualisaties” gestart met het visualiseren van oefeningen voor kracht en balans van het 
valpreventie Otago oefenprogramma. Dit gebeurt in dialoog met de beroepsgroep en de 
Nederlandse vereniging fysiotherapie in de geriatrie. Er zijn contacten hierover met andere e-health 
partners in de fysiotherapie als fysiovoorjou.nl  en fysio24 (www.fysio24.com) 

Ontwikkeling workshops “samen zorgen”:  

Naast het online aanbod van instructiefilmpjes  en mogelijke webinars worden er ook zorglessen 
voor mantelzorgers en zorgvragers ontwikkeld voor lokale  workshops. Deze lokale workshops 
kunnen gebruik maken en verwijzen naar de instructiefilmpjes op de website.  
Vanuit praktijk Beter Thuis therapie is in 2013 in samenwerking met het RIGOM (Oss)en Pantein 
thuiszorg gestart met het aanbod van 6 workshops, met de gedachte dat deze modulair kunnen 
worden aangeboden (en uitgebreid) aan leken in de zorg: ‘Verplaatsen in huis’, ‘Verplaatsen op en 
rond het bed’, ‘Verplaatsen op en rond het bed met liften’, ‘Hulpmiddelen en woningaanpassingen’, 
‘Jezelf verplaatsen buitenshuis en vervoer’ en ‘Verzorgen op bed: hoe doe je dat?’ In het kader van 
het project s@men beter thuis ontstond de wens dat de workshops op een gestandaardiseerde en 
didactisch verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd en dat deze workshops als professioneel 
product in de markt worden gezet. De beoogde trainershandleidingen ondersteunen en sturen de 
workshoptrainer bij de voorbereiding en invulling van de lokale regionale workshops. De 
handleidingen bevatten zowel een inhoudelijke als een didactische aansturing. 
De eerste workshops zullen gebruik maken van het format dat ontwikkeld werd door Beter Thuis 
fysiotherapie & ergotherapie. Het doorontwikkelen hiervan gebeurd door medewerkers van Beter 
Thuis fysiotherapie & ergotherapie en Ties Croonen “bureau coaching en advies”.  
Het eerste lespakket is in de periode juni-mei in concept ontwikkeld: “handleiding trainer workshop 
verplaatsen in huis.” 

Focusgroepbijeenkomst 5-11-2014 Eerste filmopnames zorg op bed 18-11-2014 

Filminstructie dagelijks praktijk 

http://www.mediamanage.nl/
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Gesprekken met  mogelijke business partners voor content ontwikkeling 
en beheer: 

 
Op de zorg en ICT beurs werden in 2013 werden diverse contacten gelegd en naar aanleiding daarvan 
vervolg gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking: 
-“incompany media/mediacare”. Dit bedrijf zou een rol kunnen spelen bij contentontwikkeling en 
beheer.  
Karin Hillebrand de camera-journaliste is via dit contact aangetrokken.  
Verdere intentie in een latere fase in het project tot samenwerking is uitgesproken. 
www.incompanymedia.com/mediabridges.nl. 

 
-Nedap. Dit bedrijf is op dit moment marktleider in de ontwikkeling van zorgdossiers voor 
thuiszorginstellingen. Daarnaast hebben zij de app. Caren ontwikkeld. Caren is een site voor mensen 
die zorg ontvangen of voor iemand zorgen. Het kan helpen de zorg te organiseren, informatie te 
delen en taken te plannen. www.carenzorgt.nl 
Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met Nedap Healthcare leiding om ze te enthousiasmeren als 
commerciële partij. Voordeel voor het project zou zijn dat via de vele aangesloten 
thuiszorginstellingen en mantelzorgers ineens veel mantelzorgers bereikt kunnen worden en 
voordeel voor Nedap dat zij hun klanten goede content kunnen bieden voor zorgvragers en 
mantelzorgers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               16 juli 2014 werkbezoek Nedap in Oss 

 
 

Marian Fonville heeft 9 oktober 2014 op uitnodiging van NEDAP een lezing gehouden over het 
project op de klantendag van NEDAP. De komende pilot periode zal een inventarisatie gedaan gaan 
worden naar de interesse van aangesloten thuiszorginstellingen voor het te ontwikkelen platform. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

30 juli  2014 gesprek management 
Nedap healthcare Guus Droppers, 
Esther Megens ea. 

presentatie Nedap klantendag In gesprek met J Croockewit manager R&D Nedap 

http://www.carenzorgt.nl/
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2.2.b Werkgroep organisatie, techniek, en business case  

Coördinator Jeroen Segers. 

Organisatiemodel 

Ter ondersteuning van de kennis van de bestuursleden zijn diverse adviesgesprekken gevoerd met 
deskundigen.  

 Roel Fonville (veel bestuurlijke ervaring in diverse raden van toezicht); bespreekpunten  
inrichting organisatie. (aparte content BV’s of alles onder stichting?) 

 Peter Portheine van de coöperatie slimmer leven, met als doel om het project onder de  
aandacht te brengen van de cooperatie en hier mogelijk een aanknoping te vinden en advies  
m.b.t. projectinrichting. 

Interne communicatie 

Er werden onder de werkgroepleden afspraken geformuleerd mbt de communicatie structuur. 
Er wordt gewerkt in google spreadsheet, documenten van notulen gespreksverslagen e.a. staan in  
een gedeelde dropbox en zijn opvraagbaar. Er wordt indien mogelijk overleg gevoerd met partijen via 
skype. (tijd- en mileubesparing) 
De coordinatoren van de werkgroepen hebben toegang tot de gemeenschappelijke dropbox. 
De projectleiding stuurt de werkgroepen aan. De twee bestuursleden hebben minimaal 
tweewekelijks telefonisch/fysiek overleg. De werkgroepen “keten” en “ effectiviteitsmeting” 
rapporteren en overleggen de akties met het  bestuur van de 
stichting2.2.c ICT : Ontwikkeling platform 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In afwachting van de verdere samenwerking met  de diverse strategische partners is voor een 
afwachtende houding gekozen mbt de keuze van partners voor het platform. Er zijn diverse 
orienterende gesprekken gevoerd met mogelijke partners. 
De komende pilot periode zal besloten worden met wie het platform gebouwd gaat worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Functional requirements 

• Instructievideo’s met 
– toelichting 

– onderwerpen getagged (dus goed vindbaar)

– rating 

•Discussiegroepen 
– modereren 

• Helpdesk 
– Telefonisch 

– Chat 

–Online videoverbinding

• Lokale stepped care keten
– cursus aanbod  / groepssessies 

Onderdelen website aanpak
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Er is gestart met “onderwijskundige inrichting”. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Er werd een project site ingericht www.samenbeterthuis.nl. Deze site is nog in voortdurende 
ontwikkeling.  
Er komt de komende pilot periode meer aandacht voor nieuwsberichten en social media. 
De intentie is via een recent ingerichte mailchimp mailingen/enquetes  te kunnen voorleggen aan het 
online platforms van mantelzorgers/zorgvragers en van het online platform van organisaties. 

Juridisch 
Met de twee bestuursleden zijn afspraken gemaakt  mbt de vergoedingen van het project. Deze 
afspraken worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 
Met  het werkgroeplid voor de inrichting van de keten werden  contractuele afspraken vastgelegd 
mbt de vergoeding van het takenpakket.  
Met mogelijke strategische samenwerkingspartners werden orienterende gesprekken gevoerd en  
(concept)samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. 
Alle partners zijn enthousiast over het gedachtegoed van het project en geven aan zich ook in eigen 
netwerken in te willen zetten voor veel draagvlak. Samenwerkingscontracten worden dusdanig 
opgesteld dat sprake is van strategisch partnership en versterking van netwerken. 

 Met Karin Hillebrand, camjo, is een contract opgesteld tot 1 mei 2015.  

 Met Ellen Willemse-Vorster (inrichting keten) zijn contractuele afspraken gemaakt voor de   
            looptijd van het project. 

 Met Hoge School Zuyd, zorg en technologie zijn de afspraken m.b.t. samenwerking in  
vergaand onderhandelingsstadium. 

 Met Stichting September worden de contractuele afspraken op dit moment aangescherpt  
door een jurist en bij een notaris vastgelegd. 

 Met andere contentpartners zijn/worden gesprekken gevoerd en afspraken geformaliseerd  
als dat aan de orde is. 

  

Verplaatsingen 
binnenshuis Therapie

Mentaal Medicatie Voeding

Aanvraag
procedures

Woning
aanpassingen

Info ziekte

Communicatie
Wetten en 
regelgeving

Verplaatsingen 
buitenshuis

Persoonlijke 
verzorging 

ZORGPROBLEMEN : OVERLAPPENDE DOMEINEN

Verplaatsingen 
rondom de stoel

Verplaatsingen 
rondom het bed

Lopen

Looprek Rollator Stok

Eifel Elleboogkrukken

Verplaatsingen
binnenshuis

Aanvraag
vergoeding

ZORGPROBLEMEN : OVERLAPPENDE DOMEINEN

http://www.samenbeterthuis.nl/
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Businesscase 

Omdat voor voor dit ambitieuze plan,  met een goede invulling met juiste didactische content meer 
middelen nodig zijn is gestart met een zoektocht naar aanvullende financiering. (De businesscase is 
opvraagbaar). Het projectplan werd derhalve ingediend voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs en 
als kanshebber genomineerd voor de tweede ronde op 18 juni 2014. Op 10 november werd de 
definitieve winnaar bekend gemaakt. Hoewel geen winnaar leverde deze bijeenkomsten  goede 
contacten op voor het project (zoals Sjoboks partner, steunpunten thuiszorg e.d.) en inzicht in 
huidige ontwikkelingen in de markt die aanvullend kunnen zijn voor het project. Daarnaast is tijdens 
deze bijeenkomst gestart met een aanvraag bij diverse fondsen.  

 
Gesprekken met Nedap healthcare worden gevoerd om na de pilotfase gemeenten en 
zorgverzekeraar te kunnen verbinden met thuiszorginstellingen. 
 
Diverse gemeenten en thuiszorginstellingen werden benaderd om aan te sluiten in het project. Voor 
gemeenten is het een unieke mogelijkheid om via dit project zich te gaan verbinden met 
zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties, onderwijs (Master opleiding geriatrie Avans, Hoge School 
Zuyd (technologie in de zorg) en onderzoek (Radboud IQ Healthcare ). 
Staatssecretaris Van Rijn heeft aanvullende financiering beloofd voor gemeenten, en 
thuiszorginstellingen die deze verbinding kunnen leggen:  
Skipr: “Zorginstellingen en gemeenten moeten beter samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Voor 
zorgorganisaties die binnen 1 jaar kunnen laten zien dat de mantelzorger baat heeft bij die betere 
samenwerking, is 4 miljoen euro beschikbaar”. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-
783411618870925425-2'); }); - See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id20346-van-rijn-wil-meer-oog-voor-
mantelzorger. 

 
Aansluiting van meerdere gemeenten is voor de stichting gewenst. Het geeft het project meer 
draagkracht, en meer mogelijkheden voor goede ontwikkeling. Voor de acquisitie van gemeenten 
werd een flyer en financieel voorstel ontwikkeld. Er is een presentatie voor aanvullende subsidies 
gehouden voor de portefeuillehouders van het sociaal domein van het land van Cuijk. We zijn nog in 
afwachting op een definitieve beslissing. Er is een gesprek gevoerd met de gemeente den Bosch. Het 
concept is positief ontvangen en vervolggesprekken staan gepland hiervoor. 
 
Er worden afspraken geformaliseerd met de strategische partners om samen op te trekken in 
verdienmodel en netwerk. De gedachte is: hoe meer partners, hoe lager de kosten per deelnemende 
partij kunnen gaan worden op termijn. De stichting heeft immers geen winstoogmerk. 
 
Mantelzorgers hebben in de panels aangegeven dat zij bij de eigen regie functie het niet fair zouden 
vinden dat zij zelf moeten gaan betalen voor het platform. Zij vinden dat zij de betaalde professionele 
en of welzijnszorg door de betere mantelzorg ontlasten en op deze wijze bijdragen aan de 
maatschappelijk rendement. Mogelijk dat een kleine eigen bijdrage zou kunnen worden gevraagd 
voor de workshops. 
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2.2.d keten en community management  

Werkgroep community management: deze gaat zich bezighouden met het inrichten van de lokale 
blended care keten in de pilot fase rond Oss-Uden. (helpdesk en doorverwijzing naar juist 
zorgverleners of informatie op website). De intentie is dat zorgprofessionals, instellingen en 
welzijnsorganisaties meedenken  in ontwikkeling en aanscherpen van content. Dit kan o.a.middels 
online deskundigen platform en fysieke raadplegingen. 
Franca van Rosmalen (projectlid eerste fase) zou haar rol hierin overdragen aan Hanneke Schanzleh 
(directeur mantelzorgwinkel in Uden). Met H. Schanzleh zijn oriënterende gesprekken gevoerd, 
contractuele afspraken gemaakt en gesprekken gevoerd m.b.t. stand van zaken. Haar netwerk en 
expertise was aanvullend voor het project. Er is een startdocument gemaakt na een bijeenkomst van 
Franca van Rosmalen en Hanneke Schanzleh en een concept geschreven voor het bijpraten en 
verbinden van de instellingen. Helaas moest Hanneke begin oktober aangeven dat zij de taken niet 
kon combineren met haar toenemend werkzaamheden in haar andere functie. Zij heeft wel 
aangegeven als ambassadeur voor het project te willen blijven fungeren en haar netwerk hiervoor te 
willen inzetten. 
Om de ontstane vacature te vullen, is gestart met een profielschets van de vacature. Vervolgens zijn 
in oktober en november diverse contacten gelegd en gesprekken gevoerd met potentiële 
kandidaten. Medio november is de keus voor deze vacature gevallen op Ellen Willemse-Vorster. Ellen 
heeft diverse projecten geleid (zoals het mantelzorgpasje), heeft een goed netwerk en is werkzaam 
bij het expertisecentrum familiezorg, heeft projecten gedaan voor de BRIZ (Brabantse raad informele 
zorg). 
Doordat deze procedures veel tijd hebben gevergd is dit onderdeel helaas laat van start. Door de 
vacature is het project wel weer onder de aandacht gekomen van de zorgorganisaties. 
Er is 2 december een brainstorm sessie gepland om te kijken hoe we dit traject het beste kunnen 
gaan inzetten. (Liezeth Drabbels (samen in zorg/Ros Robuust), Hanneke Schanzleh (mantelzorgwinkel 
Uden), Franca van Rosmalen, Marian Fonville en Jeroen Segers (technisch advies) 
(Erica van Schijndel (mantelzorgmakelaar), Michel Geboers (programmamanager ontwikkeling 
nieuwe gezondsheidscentrum Oss ZH terrein), Anni Tuski (mantelzorgvoorbeginners.nl)  hebben 
aangegeven mee te willen denken, maar zijn die dag verhinderd). 
In januari 2015 is het bestuur uitgenodigd bij de samenwerkende zorginstelling  
www.sameninzorg.nl . 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.sameninzorg.nl/
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2.2.e Effectiviteitsmeting  

 
 
Hoewel er geen projectgelden en gemeentelijke subsidiegelden beschikbaar zijn voor onderzoek is 
het toch de wens van het bestuur om de doelmatigheid en effectiviteit van het platform te 
monitoren.  
Vanaf de start van het project is het Radboud in de personen van Ria Nijhuis en Nienke de Vries actief 
betrokken bij de ontwikkeling van het gedachtegoed van het project. Het streven is dat (onder 
auspiciën van hoogleraar paramedische zorg UMC St. Radboud prof. Ria Nijhuis en dagelijks 
begeleider Nienke de Vries-Farrouh IQ health care UMC Radboud) Merle van der Zanden, master 
geriatriestudent aan geriatrieopleiding Avans Hoge school Breda en medewerkster bij Beter Thuis, zal 
afstuderen met een aantal medestudenten. Er zal een literatuuronderzoek worden gedaan over de 
effectiviteit van een blended care model. Er zal een plan van aanpak worden gemaakt om het project 
‘S@men Beter Thuis’ te evalueren (d.m.v. vragenlijsten e.d.). Er zal literaire research worden 
teruggerapporteerd over de gevonden klinimetrie. 
De vragenlijsten gaan voorgelegd worden aan een kernteam van zorgvragers/mantelzorgers/experts.  
Interviews met gebruikers zullen vastgelegd worden op video en daarna worden voorgelegd aan 
onlinepanels. Enquêtes zullen worden ontwikkeld die via de project website kunnen worden 
afgenomen. Er zal bij het onderzoek aandacht zijn voor subgroepen zorgverleners. De intentie is om 
de content te laten beoordelen door expertgroepen middels Delphirondes. 
Op dit moment wordt door het Radboud actief naar aanvullende financiering gezocht voor het 
onderzoek. Er zijn diverse overleggen geweest. Er is al gestart met het voorleggen van vragenlijsten 
aan het onlinepanel van mantelzorgers. Er is gestart met het selecteren van de juiste klinimetrie en 
met ontwikkeling van informed consent formulieren. 

 

 

 

Samenvatting 

Na oprichting van de stichting is voortvarend gestart met  4 werkgroepen.  
De content invulling en ontwikkeling, en de daaraan gekoppelde financiële en juridisch, contractuele 
vraagstukken hebben in deze periode de focus gehad. Dit proces vergt meer tijd dan verwacht. Ook 
door de contractuele procedures die hieraan gekoppeld zijn, en de afhankelijkheid van de partners 
hierin. Hierdoor is helaas de lancering van het platform niet gelukt op 1 november 2014 en uitgesteld 
tot 1 maart 2015. Vanaf december 2014 zal gestart gaan worden met de inrichting van de  helpdesk 
en opvolging hiervan in de keten en alle vraagstukken hieromtrent.  
Het effectiviteitonderzoek zal voor lancering van het platform van start gaan. Er wordt naar  
financiering  voor het onderzoek gezocht vanuit het Radboud. 
 Voor verdere planning van de stappen verwijzen we naar het pilot schema. 
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