
Verantwoording Webinar subsidie Samen Beter Thuis 27-08-2017. 

Marian Fonville Samen Beter Thuis  
Tav Katharina Verhagen 
Ilona Meuwissen & Leontien van Hassel  Ossinnoveert@oss. 

 

• Vragen ter beantwoording uit mail gemeente dd 10 juli 2017: 

 
Wat willen we in ieder geval inhoudelijk weten?   

-       Wordt het initiatief een jaar na aanvang nog uitgevoerd? Zo ja, hoe ziet dat eruit? Met 
welke personen of organisaties werk je samen? 

-       Wat zijn de plannen voor de langere termijn? Welke stappen gaan jullie ondernemen? 
-       Als het initiatief niet doorloopt, waar ligt dat aan/ waardoor komt dat?  

  

Wat willen we in ieder geval financieel weten? 
-       Waar is het geld aan uitgegeven? 
-       Hoe ziet het financiële plaatje er na een jaar uit? 

-       Hoe houden jullie het initiatief financieel gezond? Wat is het financierings- of 
verdienmodel? 

                                                                                                                                         
  

• Beschikking subsidie 20 juli 2016 
 
De subsidie is bestemd voor de volgende activiteiten: 

Twee webinars organiseren voor mantelzorgers/zorgontvangers en vrijwilligers in de zorg zonder 
zorgkennis. Dit zijn evenementen op internet waarbij online publiek aanwezig is. Tijdens de webinar 

is interactie, zoals het stellen van vragen door de online kijkers mogelijk. Verder kunnen de webinars 
achteraf nagekeken worden op internet. Te leveren prestaties: 
 

 • De twee webinars gaan over onderwerpen in de zorg zoals ‘hoe loop je goed zonder of met 
hulploopmiddelen’, ‘valpreventie’ of ‘mantelzorg voor beginners’.  
 

Er is gerapporteerd over de twee webinars die hebben plaatsgevonden (zie bijlage). 
Daarnaast is binnen het subsidiebudget een webinar in ontwikkeling die zal gaan over het gebruik 

van de website. Omdat de website nog onderhevig is aan een upgrade zal deze worden gemaakt 
zodra de websiteverbeteringen zijn doorgevoerd. Deze webinar zal gaan over tips en tricks bij het 
gebruik van de website Samen Beter Thuis en het verbonden YouTube kanaal door mantelzorgers en 

zelfzorgers. 
 

• Voer de webinars meerdere keren uit.  

Het meerdere keren uitvoeren is niet haalbaar/zinvol gebleken 
gezien de effort die geleverd moet worden qua arbeid voor een life 

uitzending (met SEC 3 dagdelen, 4 man personeel), marketing 
efforts. 
De webinars staan op het youtube kanaal van Samen Beter Thuis en 

zijn vrij toegankelijk voor kijkers. Via social media wordt er 
regelmatig op geattendeerd.  
http://www.samenbeterthuis.nl/blog/webinar-tips-en-trucs-

rollator-gebruik/ 
 

http://www.samenbeterthuis.nl/blog/webinar-tips-tricks-als-wilt-sporten-en-bewegen-beperking/  

http://www.samenbeterthuis.nl/blog/webinar-tips-en-trucs-rollator-gebruik/
http://www.samenbeterthuis.nl/blog/webinar-tips-en-trucs-rollator-gebruik/
http://www.samenbeterthuis.nl/blog/webinar-tips-tricks-als-wilt-sporten-en-bewegen-beperking/


 
 

 
 

• Neem de twee webinars op en plaats ze op jullie eigen website en zoveel als mogelijk op andere 
websites. 
http://www.samenbeterthuis.nl/blog/webinar-tips-en-trucs-rollator-gebruik/ (166 keer bekeken-30 

live volgers, de eerlijkheid gebied dat de persoonlijke benadering en begeleiding om mee te doen 
met het webinar, het beste werkt). 
Veel organisaties verwijzen naar Samen Beter Thuis en zien 

derhalve het nieuwsbericht. Ook de ruim 700 YouTube 
abonnees zien de plaatsing in het Youtube kanaal. 

 
http://www.samenbeterthuis.nl/blog/webinar-tips-tricks-als-
wilt-sporten-en-bewegen-beperking/ (83 keer bekeken 30 

deelnemers) 
 

 
 
Het SEC heeft de webinars gedeeld met de site van Uniek 

sporten en op hun website geplaatst. Zij melden hierover: 
Onderstaand bericht met de foto in de bijlage heeft bij ons op 
Twitter, Instagram en Facebook gestaan: 

 Succesvol webinar Tips & Tricks bewegen met een beperking   
20 Live volgers bekeken het webinar ‘Tips & Tricks om te 

sporten en bewegen met een beperking’.  

Wilt u het webinar terugkijken? Dit kan 

op https://www.youtube.com/watch?v=YiYJri4RKIE&app=desktopHeeft u vragen over sporten en 

bewegen met een beperking? Neem dan contact met ons op via 0412-631039 / Justin@sportinoss.nl 

• In de webinars is zichtbaar dat ze mogelijk zijn gemaakt door de financiering van de Gemeente Oss.  

http://www.samenbeterthuis.nl/over-samen-beter-thuis/missie-en-visie/ 
In alle berichtuitingen op website en youtube en op social media is de gemeente Oss vernoemd. 
(website/facebook/youtubekanaal/twitter) 

 

• Zoek naar een verdienmodel door de verbreding op te zoeken met andere organisaties zoals Ons 
Welzijn, scholen en huisartsen. 

Zorg dat jullie de kennis en ervaring delen die jullie op doen in het ontwikkelen van webinars met 
andere zorgorganisaties.  

Een van de twee webinars maken jullie in samenwerking met een andere organisatie, bijvoorbeeld Ons 
Welzijn.  
 

De webinars die plaatsvonden zijn ontstaan na een uitgebreide voorbereiding en oriëntatie met Rein 
Akkermans (Seniorenraad) en Thijs Verhoeven (412TV). Met ondersteuning van geselecteerde ICT 

expert Yard Internet uit Utrecht kreeg de eerste webinar zijn vorm. Tijdens de voorbereidingsfase zijn 
ook leergesprekken geweest met partijen die ervaring hadden met het medium (Vilans en NPI 
(nederlands paramedisch instituut). Deze partijen waren niet erg positief over webinars en zijn weer 

gestopt met het geven hiervan. Dit omdat de techniek aan de “ andere kant” in de regel faalt en 
verstorend zou werken tijdens de webinar. Het NPI had gekozen voor 1-richtingsverkeer zonder 
interactie in het moment zelf, maar reactiemogelijkheid achteraf. 

1test 212 februari Webinar:  Tips & tricks bij rollatorgebruik 
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Webinars zijn een nieuw fenomeen in de wereld van de zorg. De webinars die er zijn, zijn vaak of heel 
basaal (een interactieve powerpoint) en daardoor saai, of een complete uitzending die meer op een 

TV uitzending online lijkt. 
Het viel niet mee om partijen te vinden die in kennis en kunde konden ondersteunen.  

Een kant en klaar geregelde webinar zou ruim 6000 euro gaan kosten en meer lijken op een 
interactief TV optreden. Dan zou met het budget een webinar gemaakt kunnen worden en geen 
leereffect optreden.  Na oriëntatiefase met Rein Akkermans , Thijs Verhoeven en Yard internet is 

gekozen voor een kleinschaliger webinaropzet en vooral gekozen voor het leereffect voor zorg en 
welzijn in Oss. 
De eerste webinar vond plaats in samenspraak met Ons Welzijn (Elise van Mierlo als direct 

betrokkene).  
Door de webinar “veilig lopen met de rollator”  ontstond contact met het SEC (sport 

expertisecentrum Oss). Zij zochten actief naar samenwerking op dit terrein. Hierdoor kon lekker snel 
geschakeld worden. Dit leidde tot de tweede webinar over aangepast oftewel “uniek”  sporten voor 
mensen met een beperking met hulp van de interne marketeer van het SEC. Het nut van de webinar 

voor beide partijen is geëvalueerd (evaluatie is gedeeld met oss innoveert).  

 
3Webinar Aangepast sporten door SEC en Samen Beter Thuis 

 
In de marketing voor de webinars zijn alle zorg- en welzijns partners benaderd in Oss en Uden (regio 
Ons Welzijn) via opgebouwde adresbestanden, facebook en twittervolgers van Samen Beter Thuis en 

Beter Thuis therapie en het SEC. 
Er is verbinding gelegd met ROC (Richard van Ommen, Franciska van Kessel) om leerlingen te 

koppelen aan ouderen met weinig ICT kennis om te helpen bij het volgen van de webinars. 
Bij de webinar van het SEC zaten stagiaires van MBO Sport aan de helpdesk. 
 

Vanaf december 2016 zijn meerder gesprekken geweest met Ons Welzijn over de innovatie die 
Samen Beter Thuis biedt en de mogelijke verbindingen hiermee met Ons Welzijn. (Elise van Mierlo en 
Marga van Esch). Het aanbod van een webinar als product  voor Ons Welzijn bleek een brug te ver. 

Voorstel was om een afspraak te regelen met het management. In juni is een gesprek geweest met 
Mw vd Smisse directeur van Ons Welzijn, Marian Fonville en Piet van der Wal van Umenz.com 

(geïnitieerd door Elise van Mierlo die helaas verhinderd was) om mogelijkheden te bespreken voor 
een gezamenlijk optrekken in innovatieve producten. Zo zou o.a. de geaccrediteerde app van Umenz 
gecombineerd kunnen worden met de video instructies van Samen Beter Thuis en verbindingen 

kunnen leggen met gemeente en lokale zorg en welzijnspartijen. Het instrueren van het gebruik van 
deze app om zelfzorg te ondersteunen zou een thema kunnen zijn van een volgende webinar. Een 
concept voorstel waarin samenwerking wordt gezocht met Ons Welzijn en de Gemeente Oss is door 

Samen Beter Thuis en Umenz bij Ons Welzijn neergelegd.  (zie bijlage) 
 

 
 



Andere contacten: 
Dankzij de innovatiebijeenkomsten van de gemeente werden contacten gelegd met woonconnect, 

Gight.nl, en met de oud directeur van het RIGOM. Met de intentie om een webinar te organiseren 
over valpreventie. Deze contacten zijn on hold gezet na diverse wederzijdse bezoeken omdat dit 

project werd gesubsidieerd door Brabantzorg. Wij zouden weer benaderd worden als er toch 
interesse was voor verdere samenwerking . 
 

Met het rode kruis en Marga van Esch zijn gesprekken geweest mbt lokale workshops. Een workshop 
zal gegeven worden opo 13 sept. In het rode kruis gebouw. 
 

 

• Duurzaamheid idee/ plan Tijdens de uitvoering van het project onderzoekt u wat de 

mogelijkheden zijn voor een duurzaam vervolg zodat na de twee uitgevoerde webinars er 
meer webinars gaan volgen.  
Wat willen we in ieder geval inhoudelijk weten?   

- Wordt het initiatief een jaar na aanvang nog uitgevoerd? Zo ja, hoe ziet dat eruit? 
Met welke personen of organisaties werk je samen? 

 
Het initiatief loopt door. Het webinar pakket is ter beschikking tot en met januari. 
Er is veel geleerd het afgelopen jaar over de wereld van de webinars. 

Leerpunten zijn:  

• dat de techniek aan de luisterkant vaak een heikel punt blijft. Uitdaging in een eventueel 
vervolg is verbinding te leggen met ROC’s voor koppeling van studenten aan een oudere 

met beperkte ICT kennis of het te koppelen aan wijkpleinen of andere bijeenkomsten. 

• het moment van presentatie van de webinar niet altijd past. (werkende mantelzorgers 
willen in de avond kijken, organiserende partijen die meedoen willen overdag werken). 

Een voordeel is natuurlijk dat de webinar terug te kijken is. Hierop moet goed 
geattendeerd worden door betrokken partijen. 

• het onderwerp voor een relatief kleine en wisselende doelgroep interessant is. 

• dat promotie en marketing enorm veel efforts vergen. Er moet gestructureerd worden 
gewerkt aan de opbouw van adressen bestanden. Het zou mooi zijn om aan te haken bij 

wijkpleinen/andere reeds bestaande bijeenkomsten. Dit plannen en organiseren is erg 
arbeidsintensief. 

• dat script schrijven, proefdraaien en testen van de webinars onderschat veel tijd kosten. 

De meeste webinars worden gedraaid met een eenvoudige powerpoint presentatie. Dit 
is vrij eenvoudig te regelen. Onze uitdaging was om het wat leuker te maken met 

filmpjes/vragen en interactie. Dit geeft inhouderlijk en technisch veel (in)spanning. Een 
webcast zonder interactie is veel eenvoudiger te realiseren. 

• de interactie tijdens de webinar kan mooie verbindingen geven tussen de volgers en de 

zenders. 

• ons pakket Clickmeeting (gekozen op advies van Yard internet) was een engelstalig 
pakket. Dit werkte in de uitnodiging voor ouderen die de taal niet beheersen 

verwarrend. Dit pakket bleek ook niet altijd even handig te zijn bij 
schermwisselingen/uitzending via youtube. 

• innoveren relatief veel onderzoek- en overlegtijd kost omdat het voor iedereen nieuw is. 

• de webinar kan teruggekeken worden. Om partijen hierop te attenderen is het van 
belang hierop te blijven wijzen via social media. De mogelijkheid tot terugkijken maakt 

een uitzeniding kosteneffectief omdat informatie herhaald bekeken en gedeeld kan 
worden. 

• Goede ICT  en marketing ondersteuning zijn essentieel. We hadden veel pech met de ICT 

ondersteuning van Samen Beter Thuis tgv ziekte. 



 
 

• Wat zijn de plannen voor de langere termijn? Welke stappen gaan jullie ondernemen? 
 

• Webinars zijn een heel mooi interactief medium waar nog veel kansen kunnen liggen in 
de zorg. Er zijn mooie mogelijkheden bij complexe familiezorg. Hierover zijn gesprekken 
geweest met thuiszorgorganisatie (Standby) 

• De webinar over het goed gebruik van de website Samen Beter Thuis  en het aanpalend 
youtube kanaal liet op zich wachten omdat de website met input van Yard internet en 
Suus.nl  verbeterd moest worden. Samen Beter Thuis heeft een eigen ICT-er in dienst 

genomen om dit proces te kunnen versnellen. Medio oktober zal deze webinar worden 
gemaakt. De website heeft dan een redesign ondergaan. 

• Het in de lucht houden van Samen Beter Thuis is arbeidsintensief. Als oprichtster en 
eigenaar (Marian Fonville) heb ik ondervonden dat mijn hart ligt bij zorg innovatie. Door 
tijdgebrek (uiteraard ook budgetgebrek) kan niet voldoende geïnvesteerd worden voor 

het doorzetten van zorginnovatie waardoor het gevaar bestaat dat goede pilots en 
initiatieven na pilot/subsidie fase weer stoppen. 
Naar de toekomst wil ik mijzelf hiervoor meer uren vrij kunnen plannen en heb ik 

voorwaardenscheppende maatregelen hiervoor genomen door in eigen praktijk een 
manager aan te trekken. Ik vertrouw op termijn meer duurzame financiële bronnen aan 

te kunnen boren voor een open kennisdeling.  

• Er is een gesprek gepland met eventuele stakehoulder Vilans (11 sept) over 
ondersteunings mogelijkheden voor Samen Beter Thuis en over het medium webinars 

en apps.  

• Marketeer Suzanne Raven (ex marketeer van Mezzo) heeft haar diensten aangeboden 
voor ondersteuning van Samen Beter Thuis (aug. 2017). Zij is expert in marktbewerking. 

• Gemeente Haaren heeft praktijkverhalen gesponsord. Mogelijk dat in deze gemeente 
die bestaat uit 4 kerngemeenten een webinar nog een optie gaat worden. Dankzij de 

startsubsidie konden wij hierin leren. 

• Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een verdienmodel voor SBT met e-
learning. (in samenwerking met ledenvereniging Thebe extra is een eerste e-learning 

ontwikkeld). Deze e-learning over deelonderwerpen kan een overlap gaan bieden met 
webinars.  

• Er is een plan geschreven voor het ontwikkelen van een duurzame samenwerking 

(gemeente WMO, Ons Welzijn, Umenz en Samen Beter Thuis) middels de Umenz app. 

• Het medium webinar kan ingezet gaan worden als betaald plusproduct van Samen Beter 

Thuis. 
Het uitwerken en vormgeven van plusproducten is in ontwikkeling. 
(kwartiermakerspakket, webinars, app, elearning, interactie, pluspakket voor content) 

Dankzij o.a. webinars voor zorg-welzijnspartijen zou een duurzaam verdienmodel 
kunnen ontstaan voor Samen Beter Thuis.  
 

• Als het initiatief niet doorloopt, waar ligt dat aan/ waardoor komt dat?  
 

• Het initiatief loopt zeker door! Hierboven is wel aangegeven wat de struikelpunten zijn. 
Deze struikelpunten als budget, tijd, timing, marketing, het vinden van andere 
enthousiastelingen en “ early adaptors” zijn een continue uitdaging voor het “ overleven 

van innovatie”  en vergen veel effort. 
Vanuit Beter Thuis therapie ben ik aan het voorsorteren om voor Samen Beter Thuis 
meer tijd vrij te kunnen maken. Ook de aangetrokken medewerker ICT schept nieuwe 

kansen. 



Ik zou Oss innoveert willen uitdagen/vragen hierin mee te willen denken. Een mooie 
kans zou zijn om webinars te maken voor cliënten van de WMO. Klankbordgroepen van 

leken en professionals en dagelijkse praktijkervaring kunnen input vormen voor dit script 
 

Wat willen we in ieder geval financieel weten? 
-       Waar is het geld aan uitgegeven?  
-       Hoe ziet het financiële plaatje er na een jaar uit? 

-       Hoe houden jullie het initiatief financieel gezond? Wat is het financierings- of       
        verdienmodel? 

 

 
Zie bijlage: financiële verantwoording 

Product gezond: door het als plusproduct weg te kunnen gaan zetten op termijn (zie 
overwegingen in teksten hiervoor) 

 

 
Katharina Verhagen via ossinnoveert@oss. 

 
 
 

 
 
 


