KEUZEHULP MAAKT HET MOGELIJK OM
LANGER THUIS TE WONEN

Langer Thuis Kompas
Samenwerking Oktober & Thuisleefgids

Ouderen blijven vandaag de dag
zolang mogelijk thuis wonen. En
dan wel graag op een veilige en
verantwoorde manier. Maar Wie
waarborgt de veiligheid en helpt
je bij het vinden van het juiste
hulpmiddel? Er is zoveel aanbod
dat je door de bomen het bos niet
meer ziet.

Langer Thuis Kompas
Om de bewoners van de Kempen te helpen bij het vinden van de
hulp die zij nodig hebben is het Langer Thuis Kompas ontwikkeld.
Door het beantwoorden van een paar gerichte vragen laat het
kompas zien welke ondersteuningsmogelijkheden aansluiten bij
de behoefte. Je krijgt een gericht aanbod te zien van hulpmiddelen
en diensten wat het makkelijker maakt om een keuze te maken uit
het grote aanbod.

Werkwijze
Het Langer Thuis Kompas kan worden ingevuld
door zorgprofessionals, mantelzorgers of
hulpbehoevenden. Je vindt hier passende
oplossingen op het gebied van zorg en welzijn,
service, comfort, mobiliteit en digitale en technische
ondersteuning. Allemaal voorzieningen die
bijdragen aan het langer thuis wonen in de regio
Kempen.

Kempenlef project
Ondernemers Simac, de Kempen, Rabobank en
zorgaanbieder Oktober hebben dit project samen
opgezet met de gemeenten Bladel en Bergeijk en het
Wijkleerbedrijf Lokaal+ van Summa Zorg. Karin
Bierens heeft als Projectleider het project begeleidt
en weet alle ins en outs van het Langer Thuis
Kompas. ‘'Kempenlef is ontstaan uit een behoefte.
De overheid kan zeggen dat ouderen langer thuis
blijven wonen, maar dat moet dan wel mogelijk zijn.
Samen met het netwerk van Kempenlef hebben we
bekeken hoe we creatieve initiatieven kunnen
realiseren, specifiek gericht op ouderen en
mantelzorgers. Zo hebben we bekeken welke lijnen
er al liggen en hoe we die slimmer in konden zetten
én kwamen we met nieuwe ideeën'’ aldus Karin.

Thuisleefgids
Langer Thuis Kompas is ontstaan uit een samenwerkingsverband
tussen de overheid, het onderwijs, zorgaanbieders en het bedrijfsleven.
Voor de ontwikkeling van het kompas heeft zorgaanbieder Oktober
een samenwerking gezocht met Thuisleefgids. Zij biedt keuzehulpen
voor gemeenten, zorgorganisaties en ziekenhuizen en ontwikkelde de
content, techniek en website voor het kompas.

Het probleem
Wat is er allemaal? Wat is de behoefte? Er is zoveel maar men heeft
geen overzicht meer. ‘Ilse was al een paar jaar geleden met
zorgorganisatie Oktober in contact maar toen was de tijd nog niet
rijp’ geeft Karin Bierens, Projectleider Oktober aan. Vroeger was
het ieder voor zich en van samenwerking was geen sprake maar nu
is dat echt anders. Vandaar dat we weer om tafel zijn gegaan om te
bespreken hoe we samen konden werken en onze krachten konden
bundelen. ‘Breder trekken was de behoefte, in kaart brengen van
alle zorg voorliggende voorzieningen om langer zelfstandig thuis te
kunnen wonen'. Het moest een vraaggestuurde tool worden die
makkelijk te begrijpen is voor de hulpbehoevende.

Meerwaarde van het langer thuis kompas
‘Er is nu een middel wat je de weg kan wijzen, je hoeft niet meer van
al het aanbod op de hoogte te zijn maar alleen wat voor jouw
situatie van toepassing is’. Dat is de boodschap naar de gebruiker
van het Langer Thuis Kompas. Dankzij het gebruiksgemak van het
Langer Thuis Kompas kan de cliënt nu zonder de hulp van een
professional zelf stappen ondernemen om erachter te komen wat
hij of zij nodig heeft. Dit bevordert de zelfredzaamheid van de cliënt
en geeft de al zo drukke professional meer tijd om zich op zijn of
haar werkzaamheden te focussen.

KARIN BIERENS PROJECTLEIDER OKTOBER
‘'Er is nu een middel wat je de weg kan wijzen, je hoeft
niet meer van al het aanbod op de hoogte te zijn maar
alleen wat voor jouw situatie van toepassing is’'.

Dat wij tevreden zijn over de samenwerking met Thuisleefgids spreekt
voor zich gezien we samen een vervolg gaan geven aan het Langer
Thuis Kompas!

De uitdaging in samenwerken
In de zorg merk je al snel hoe moeizaam het is om processen te veranderen,
zeker op gemeenteniveau. Het blijft altijd spannend hoe aanbieders hierin
meegaan. Gelukkig hebben we nog geen negatief geluid gehoord en gaat het tot
dusver voorspoedig. Het blijft uiteraard wel een uitdaging om alle
hulpbehoevenden te ondersteunen met het Langer Thuis Kompas omdat lang
niet iedereen digitaalvaardig is. We zien zoveel mogelijkheden voor een
doorontwikkeling maar we zullen wel vanuit het perspectief van de
eindgebruiker moeten denken.

De volgende stap
‘Eindelijk, fijn dat dit er is’. Een praktijkondersteuner zegt het volgende; ‘Het
helpt mij zo enorm om de hulpvrager te voorzien in de juiste mogelijkheden’. Ik
heb wel overzicht wat er is, maar dit ondersteunt enorm en brengt nieuwe
inzichten!

Kracht van de samenwerking
''Dat wij tevreden zijn over de samenwerking met Thuisleefgids spreekt voor
zich gezien we samen een vervolg gaan geven aan het Langer Thuis Kompas. De
lijntjes zijn kort, fijn om zo snel te kunnen schakelen. Nu ligt de focus op de
samenwerking intensiveren, echt een verdiepingsslag maken op het Langer
Thuis Kompas. De kracht zit hem in samenwerken, draagt iedere aanbieder bij
aan dit project biedt dit veel meer mogelijkheden om het te laten landen bij de
eindgebruikers'' benadrukt Karin.
'Karin: ''Daarnaast geeft het veel inzichten, gezien iedereen er toch weer vanuit
een andere invalshoek tegenaan kijkt. Vorig jaar hadden wij een stagiaire,
Doreth, en zij had de opdracht om een laagdrempelig communicatiemiddel te
ontwerpen voor ouderen. Zij bedacht strips, iets wat ons zeker verfrissend en
laagdrempelig leek voor de doelgroep. Erg mooi dat we dit nu kunnen gebruiken
voor het Langer Thuis Kompas. Er zijn nu al 14 strips gemaakt door een grafisch
vormgever en de planning is dat wij deze binnenkort al gaan lanceren''

"Trots op het
resultaat."

Waar ik het meest trots op ben?
Dat het Langer Thuis Kompas met zoveel
enthousiasme wordt ontvangen! We krijgen zoveel
telefoontjes over hoe we elkaar hierin kunnen
versterken en wat voor rol andere partijen kunnen
spelen in dit project. Ik praat dan niet alleen over
zorgorganisaties maar ook vanuit huisartsen en
gemeenten. Het project is tot dusver gericht op de
aanbiederskant en we willen nu graag bewegen
richting de gebruikerskant zodat het Langer Thuis
Kompas echt bekendheid gaat krijgen. We werken
natuurlijk naar een regionale uitrol, één loketfunctie
met als doel om iedereen te kunnen helpen en
informeren over de mogelijkheden om langer thuis te
kunnen blijven wonen. Het is echt de bedoeling dat de
hulpbehoevende hier zelfstandig mee aan de slag gaat,
maar de professional zien wij nog wel een activerende
rol hierin spelen. Uiteindelijk vertrouwt het merendeel
van de bevolking op het advies van de professional, als
deze dan doorverwijst naar het Langer Thuis Kompas
helpt dat enorm.

MEVROUW VAN 86 JAAR, WOONT
ZELFSTANDIG

MANTELZORGER VOOR
BUURVROUW

Heel goed dat de activiteiten zichtbaar zijn en je zo
kunt uitzoeken wat bij je past

De intentie is goed, jammer dat het nog niet zo
bekend is

MANTELZORGER VOOR BEIDE
OUDERS
Je kunt alles vanaf huis doen en dat vind ik heel fijn

MEVROUW VAN 82, WOONT
ZELFSTANDIG
De hoofdpagina is heel overzichtelijk en nodigt uit

Thuisleefgids
Het Langer Thuis Kompas is een handige applicatie die je helpt makkelijker
keuzes maken en je inzicht geeft in wat er allemaal mogelijk is.
Het Langer Thuis Kompas geeft suggesties voor thuistechnologie
toepassingen en hulpmiddelen die het doel hebben om zelfstandigheid te
vergroten, zorg en ondersteuning thuis te verbeteren en mantelzorgers te
ontlasten.
Het Langer Thuis Kompas doet dit aan de hand van vragen over de leefen gezondheidssituatie, die door de betreffende persoon of zijn/haar
mantelzorger zijn beantwoord.
De suggesties die door Het Langer Thuis Kompas worden aanbevolen,
worden opgehaald uit de database van Thuisleefgids en daardoor zijn de
tools altijd voorzien van het meest complete aanbod.
Zo is Het Langer Thuis Kompas inzetbaar voor mensen met een
chronische aandoening en ouderen.

Kom met ons in contact
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info@thuisleefgids.nl

033 330 25 08
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