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De volgende organisaties zijn betrokken bij Leefsamen Achterhoek:

Voorwoord

Inhoudsopgave

Meer dan duizend ouderen en hun naasten in de
Achterhoek gingen met ons de uitdaging aan in het
project Leefsamen. Voor het eerst in Nederland
bouwden wij samen een nieuw netwerk op rondom
de ouderen zodat zij veilig en verantwoord thuis
kunnen blijven wonen. Daarbij hebben we in het
project Leefsamen het vertrouwde naoberschap
omgoten met slimme techniek. Ouderen probeerden
een jaar lang innovatieve rookmelders en andere
thuissensoren gratis uit. Dat bleek een enorm succes.
Zo zijn beginnende brandjes in de kiem gesmoord en
familieleden gaven aan vaker een oogje in het zeil te
kunnen houden. Dat gaf hen veel rust. Ook leverde
het project waardevolle inzichten op over de
projectaanpak die in dit rapport zijn opgenomen.
Ik ben zeer trots op de mensen die deelnemen aan
dit project en blij met alle vrijwilligers die de hulp in
hun dorp en directe omgeving hebben
gemobiliseerd. De open blik van alle betrokken
organisaties, zowel publiek als privaat, verdient een
groot compliment. Zij zijn goed blijven luisteren naar
de behoeften en wensen van de deelnemers en
speelden daarop in.
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Slimme toepassingen zijn in de nabije toekomst
haast ondenkbaar bij het langer thuis wonen. Ik
hoop dat dit rapport en het delen van onze
ervaringen helpen in de verdere ontwikkeling
hiervan. Een goede samenwerking tussen
verschillende partijen is daarbij van essentieel
belang. Graag wil ik dan ook alle sponsoren,
organisaties en vrijwilligers bedanken voor hun
onvoorwaardelijke enthousiasme en hun vertrouwen
in het projectteam.
Dit rapport is op 17 september 2020 aangeboden
aan John Berends, commissaris van de Koning van de
provincie Gelderland. Veilig thuis oud worden is
namelijk iets dat je met elkaar organiseert, vanuit
een integrale blik. Dat komt de oudere ten goede,
maar is ook belangrijk om de sociale cohesie en
leefbaarheid van de hele regio te bevorderen.

Burgemeester Besselink (gemeente Bronckhorst)
installeert een slimme melder (Beeld: VNOG)

Marianne Besselink,
Burgemeester gemeente Bronckhorst
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1 Kort en krachtig
1.1 Inleiding
Leefsamen Achterhoek is een project dat als doel
heeft om alleenstaande ouderen veilig thuis te laten
wonen. Dit gebeurt door in de woning van de
ouderen slimme sensoren te plaatsen en hen aan te
sluiten op sociale alarmering. Bij een melding wordt
het sociale netwerk (buren, familie en/of naasten)
gealarmeerd. Leefsamen is een
samenwerkingsproject tussen gemeenten, de DKK
(Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen
Gelderland), VNOG (Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland), Akkedeer (leverancier slimme
sensoren), Kruiswerk Achterhoek en Liemers en
Stage.nu betrokken zijn.
De evaluatie van Leefsamen is door de
projectorganisatie belegd bij het Evaluatiebureau
Publieke Gezondheid.

1.2 Evaluatievragen
De drie hoofdvragen voor het evaluatieonderzoek
zijn:
1.

Wat zijn de ervaringen van de ouderen?

2.

Wat zijn de ervaringen van de naasten
(beheerders)?

3.

Wat zijn de ervaringen van de projectgroep /
deelnemende organisaties?

Daarnaast is een aantal nevenvragen geformuleerd
(zie paragraaf 3.1).

1.3 Conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek laat zien dat:
• Ouderen en naasten tevreden zijn met de
sensoren en dat het hen een veilig en rustig
gevoel geeft.
• De projectgroep en betrokken organisaties
tevreden zijn over de samenwerking en
organisatie van het project, en grotendeels
tevreden zijn over de opbrengst.
Aanbevelingen voor een vervolg van het project
richten zich onder andere op het beter bereiken van
de kwetsbare doelgroep; het aanbrengen van

verbeteringen in de techniek, waarbij wordt
afgestemd op de wensen en behoeften van de
gebruiker; het versterken van het project door te
zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners; en de
balans te zoeken tussen opschaling enerzijds en oog
houden voor de lokale identiteit anderzijds.

Beeld: iStock

2 Leefsamen Achterhoek
2.1 Achtergrond
Eind 2017 zijn enkele buurtschappen in het
buitengebied van Winterswijk een samenwerking
aangegaan met de gemeente en de veiligheidsregio.
In een pilot zijn destijds 40 woningen van kwetsbare
ouderen in het buitengebied voorzien van ‘slimme’
sensoren, zoals een inbraakalarm, paniekalarmering
(en indien van toepassing dwaaldetectie) en
rookmelders. Bij een melding werd het sociale
netwerk van naasten (buren, familie en/of
mantelzorgers) gealarmeerd. De pilot leverde
positieve resultaten op. Zo voelden deelnemers zich
veiliger in hun eigen huis en boden de sensoren
daadwerkelijk een oplossing om veiliger te wonen.
Na de pilot is het project vanaf 2019 verder uitgerold
in de hele regio onder de naam ‘Leefsamen
Achterhoek’.

2.2 Projectorganisatie
De gemeenten en de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland werken in dit project samen met de
vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)
Gelderland, Akkedeer, Stage.nu en Kruiswerk
Achterhoek en Liemers. Naast een Europese LEADERsubsidie hebben AVDD Beveiliging, het RCOAK
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ouderenfonds en de Rabobank geholpen om dit
project mogelijk te maken. Bestuurlijk
aanspreekpunt voor dit project is de burgemeester
van de gemeente Bronckhorst. De ambtenaren
Openbare Orde en Veiligheid (AOV) en de
ambtenaren WMO/zorg zijn nauw betrokken bij de

3 Het evaluatieonderzoek
De evaluatie van Leefsamen is door de
projectorganisatie belegd bij het Evaluatiebureau
Publieke Gezondheid. Het Evaluatiebureau heeft
samen met een aantal leden van de
projectorganisatie een plan van aanpak voor de
evaluatie opgezet.

3.1 Evaluatievragen
De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:
Hoofdvragen:
Ondertekening convenant door partners Leefsamen (Beeld VNOG)

1.

Wat zijn de ervaringen van de gebruikers?
(Het gaat bijvoorbeeld om ervaringen m.b.t.
gebruik sensoren, ervaren veiligheidsgevoel,
verwachting en wensen ten aanzien van
langer thuis wonen.)

2.

Wat zijn de ervaringen van de naasten?
(beheerders account ouderen). (Het gaat
bijvoorbeeld om ervaringen m.b.t. het
gebruik van sensoren, belasting, toename
betrokkenheid tussen naaste en oudere,
‘effect’ op gevoel van veiligheid en langer
thuis wonen.)

3.

Wat zijn de ervaringen van de projectgroep
en de deelnemende organisaties?
(Bijvoorbeeld: zijn de juiste partijen
betrokken, hoe verliep de samenwerking,
was duidelijk wat er van de eigen organisatie
werd verwacht, hoe verliepen PR en
communicatie, wat heeft het opgeleverd,
hoe ziet men vervolg/toekomst)

voortgang en uitvoering van het project. Per
gemeente is dit door verschillende functionarissen
opgepakt.

2.3 Doelstelling
Leefsamen Achterhoek heeft als doel alleenstaande
ouderen veilig thuis te laten wonen. Dit gebeurt door
slimme sensoren in de woning van de ouderen te
plaatsen en hen aan te sluiten op sociale alarmering.
Bij een melding wordt het sociale netwerk (buren,
familie en/of naasten) gealarmeerd.

2.4 Doelgroep
De primaire doelgroep zijn ouderen en verminderd
zelfredzamen, die zelfstandig wonen in (grotendeels
het buitengebied van) één van de acht Achterhoekse
gemeenten. Zij dienen over een werkende
internetverbinding te beschikken. De gemeenten
hebben bepaald welke doelgroepen zijn
aangeschreven. In totaal hebben circa 1200 ouderen
deelgenomen aan het project.
De secundaire doelgroep bestaat uit het sociale
netwerk van naasten (familie, vrienden, buren en
mantelzorgers) waarop een beroep gedaan kan
worden door de ouderen.

Nevenvragen:
4.

a. Hoeveel procent van de gebruikers kiest
na afloop voor continuering?
b. Wat is de reden van afhaken?

5.

Is de juiste doelgroep bereikt?

6.

Wat gebeurt er als er een alarmering
plaatsvindt, hoe vindt opvolging plaats, door
wie, wat en hoe?
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7.

Welke extra diensten (sensoren) zouden
deelnemers toegevoegd willen zien aan het
systeem? (Bijvoorbeeld slim slot, sleutelkluis,
mobiele personenalarmering.)

3.2 Doelgroepen voor de evaluatie
Voor het onderzoek zijn drie doelgroepen
vastgesteld:
• Zelfstandig wonende, alleenstaande ouderen
in de Achterhoek, die deelnemen aan het
project;
• Naasten (die als beheerder van het account
zijn aangesloten op het alarmeringssysteem
van een deelnemende oudere);
• Projectgroepleden van de betrokken
organisaties en gemeenten.

3.3 Evaluatiemethode
Er is gekozen voor een gecombineerde aanpak van
het evaluatieonderzoek, waarbij ingezet is op
meerdere methoden:
•

•

•

Een vragenlijstonderzoek onder een
steekproef van minimaal 350 deelnemende
ouderen. Deze vragenlijst is online (via email) uitgezet door de leverancier. Het
Evaluatiebureau heeft de vragenlijst
ontwikkeld in overleg met de opdrachtgever.
Een online vragenlijstonderzoek onder de
naasten (hoofdbeheerders). Het
Evaluatiebureau heeft ook deze vragenlijst
ontwikkeld in overleg met de opdrachtgever
en de leverancier. De leverancier heeft de
vragenlijsten verzonden naar 1447 naasten
via e-mail.
Interviews met een aantal (n=9) projectleden
en afgevaardigden van de deelnemende
organisaties. Het Evaluatiebureau heeft
hiervoor, in overleg met de opdrachtgever,
een itemlijst ontwikkeld. De interviews zijn
telefonisch afgenomen door het
Evaluatiebureau en -met toestemming van
de geïnterviewde- opgenomen met een
voicerecorder.

•

Aanlevering van gegevens uit het systeem
van de leverancier aan het Evaluatiebureau
waaruit blijkt welk percentage van de
deelnemers na de projectperiode kiest voor
een betaald abonnement.
Het Evaluatiebureau heeft de gegevens die aan de
hand van bovengenoemde methoden zijn verzameld
geanalyseerd. In dit rapport worden de resultaten
beschreven.

4 Resultaten
In dit hoofdstuk staan de resultaten van het
onderzoek beschreven. In paragraaf 4.1 worden de
resultaten van het online vragenlijstonderzoek onder
de ouderen beschreven en in paragraaf 4.2 de
resultaten van het online vragenlijstonderzoek onder
de naasten (beheerders). In paragraaf 4.3 staan de
uitkomsten van de interviews met de
projectgroepleden. In paragraaf 4.4 staat informatie
van de leverancier over de omvang van de groep
ouderen die kiest voor continuering van het
abonnement.

4.1 Resultaten vragenlijst ouderen
Respons
De leverancier heeft 673 ouderen, die deelnemen
aan Leefsamen, via e-mail een online vragenlijst
gestuurd. In totaal hebben 323 ouderen de
vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons
van 48%. Een deel van deze ouderen heeft slechts
een beperkt aantal vragen ingevuld.

Kenmerken ouderen
94% van de deelnemende ouderen is 70 jaar of
ouder; 81% is 75 jaar of ouder (tabel 1). Tweederde
van de respondenten is vrouw. Uit alle acht
gemeenten hebben ouderen meegedaan aan het
onderzoek. Driekwart van de ouderen heeft de
vragenlijst zelf ingevuld, een kwart heeft dit samen
met een naaste gedaan.

Evaluatie Leefsamen Achterhoek- Evaluatiebureau Publieke Gezondheid

4

Tabel 1: Indeling ouderen in leeftijdsgroepen (in %)

<70 jaar
70-75 jaar
75-80 jaar
80-85 jaar
85-90 jaar
90+
onbekend

4
13
19
35
22
5
2

Van de ouderen ervaart 57% zijn/haar gezondheid
als (zeer) goed, 42% ervaart dit als matig en 1% als
slecht.
Acht op de tien ouderen hebben kennisgenomen van
het project Leefsamen omdat zij een brief van de
gemeente hebben ontvangen. Eén op de zes geeft
aan via de media over het project te zijn
geïnformeerd.

Installatie
Verreweg de meeste ouderen (82%) vonden dat de
installatie van de slimme sensoren gemakkelijk
verliep (figuur 1). Vier procent vond het moeizaam
verlopen, bijvoorbeeld omdat de monteur weinig tijd
had, omdat er een aantal sensoren ontbrak of
vanwege slechte montage.

Tabel 2: Welk type sensoren zijn bij de ouderen geïnstalleerd? (in
aantallen)

Brandmelder(s)

284

Bewegingsmelder(s)

241

Raam- en deurcontacten

277

Paniekknop

263

Onbekend

4

Tevredenheid over het gebruik
Ruim 70% van de ouderen is tevreden over het
gebruik van de sensoren, 20% is matig tevreden en
7% is niet tevreden (figuur 2).
Tevreden ouderen geven bijvoorbeeld aan dat het
systeem goed werkt of dat zij zich nu veiliger voelen.
‘Het is een ontzettend geruststellend gevoel ….. Ik
voel me ook veiliger in huis. Er kan uiteindelijk van
alles gebeuren op mijn leeftijd. Ik ben er echt blij
mee.’
80
70
60
50

% 40
30
20

100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0

10
0
(Heel) tevreden

Matig tevreden

(Helemaal) niet
tevreden

Figuur 2: Mate van tevredenheid ouderen over het gebruik

Makkelijk

Neutraal

Moeizaam

Figuur 1: Hoe verliep de installatie volgens de ouderen?

De meeste ouderen geven aan dat alle verschillende
typen sensoren zijn geïnstalleerd. Bewegingsmelders
worden het minst vaak genoemd (tabel 2).

Ouderen die matig of niet tevreden zijn noemen
bijvoorbeeld dat sensoren van de muur vallen, of dat
er (loze) alarmeringen zijn, waar zij niet goed op
weten te reageren. Sommige ouderen geven aan zich
minder vrij te voelen in hun eigen huis.
‘Heb het gevoel alsof ‘big brother is watching me’.
Voor mij hoeft dit allemaal niet meer … Het is een
mooi initiatief van de gemeente, maar persoonlijk
zeg ik: wellicht over een jaar of tien.’
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Ervaringen bij alarmeringen
Bij veel ouderen is gedurende de projectperiode één
keer of vaker het alarm afgegaan. Het vaakst zijn
alarmeringen geweest in verband met inactiviteit of
inbraak/dwaling (figuur 3). Bijna tweederde van de
ouderen geeft aan te maken te hebben gehad met
loos alarm.
Bij loos alarm hebben verreweg de meeste ouderen
het alarm zelf geannuleerd. Sommigen hebben een
naaste (beheerder) gebeld.

voor de ervaren veiligheid ten aanzien van inbraak,
als ten aanzien van brand en persoonlijk
functioneren (figuur 4).

t.a.v. inbraak
t.a.v. brand
t.a.v. persoonlijk
functioneren
0

20

40

60

80

100

%
ja, sterk toegenomen

Onbekend

ja, beetje toegenomen

nee

Figuur 4: Is het gevoel van veiligheid toegenomen sinds het
gebruik van de slimme sensoren?

Paniekknop
Inactiviteit
Inbraak/dw
aling
Brand
0

20

40

60

80

100

Aantal
1x

2x

vaker dan 2x

Figuur 3: Soorten en frequentie alarmen volgens ouderen

Impact van het systeem op het langer thuis wonen
Van alle ouderen denkt 58% door de slimme
sensoren langer zelfstandig thuis te kunnen blijven
wonen, 6% denkt van niet en 36% weet het nog niet
(figuur 5).
‘Ik weet niet of ik door het gebruik van de slimme
sensoren langer thuis kan blijven wonen. Ik denk dat
dit meer van mijn gezondheid afhangt.’

Van de ouderen die te maken hebben gehad met
een alarmering, geeft 88% aan dat zij tevreden zijn
over de manier waarop hun naaste dit heeft
afgehandeld.
‘Mijn contactpersoon komt gelijk even kijken of belt.’
Een klein deel is niet (8%) of deels (4%) tevreden
over de afhandeling door hun naaste. Niet tevreden
ouderen noemen bijvoorbeeld dat de naaste geen
melding kreeg.
Ruim 75% van de ouderen die te maken hebben
gehad met een alarmering is tevreden over de
slimme sensoren. De rest is matig (16%) tot niet (8%)
tevreden. De belangrijkste reden die ouderen
hiervoor aangeven is dat er te vaak sprake is geweest
van loos alarm.
Impact van het systeem op het veiligheidsgevoel
Door de slimme sensoren voelt ongeveer tweederde
van de ouderen zich veiliger in huis. Dit geldt zowel

Ja

Nee

Weet ik (nog) niet

Figuur 5: Denkt de oudere langer thuis te kunnen blijven wonen
door de slimme sensoren?

Iets minder dan de helft van de ouderen (42%) voelt
zich door het systeem meer verbonden met hun
naasten. Veel van de ouderen die geen grotere mate
van verbondenheid ervaren, geven aan dat zij altijd
al veel verbondenheid ervaren en dat dit door de
slimme sensoren niet verder is toegenomen.
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Verbeterpunten voor het systeem
Van alle ouderen geeft bijna eenderde aan
verbeterpunten te hebben voor het systeem. Veel
ouderen willen graag een automatisch
herkenningssysteem bij het in- en uitgaan van de
woning. Ook een slimme deurbel (met camera)
wordt vaak genoemd als verbeterpunt (figuur 6).

Kenmerken naasten
In de meeste gevallen is de naaste een familielid van
de oudere (figuur 7). Meestal gaat het om een
(schoon)zoon of (schoon)dochter.
Vriend /
kennis
Buurman/ 3%

Anders
6%

-vrouw
7%
M.b.t. gebruik sensoren:
Waterdichte armband voor de
paniekknop
Autom. herkennen in/uit
woning gaan
Familielid
84%

M.b.t. nieuwe functies:
Slimme deurbel (met camera)

Figuur 7: Aard van de relatie tussen naaste en oudere

Videocamera
Sleutelkluisje
Slim slot
Mobiele personenalarmering
0

20

40

Aantal

Figuur 6: Door ouderen gewenste verbeterpunten

Omzetten proefabonnement in vast abonnement
Na de gratis proefperiode zou 75% van de ouderen
het basisabonnement (sociale alarmering) willen
voortzetten voor € 7,50 per maand. Vijf procent van
de ouderen zou dit graag willen, maar geeft aan de
maandelijkse kosten niet te kunnen dragen. 20%
heeft geen behoefte aan een voortzetting van het
gratis proefabonnement.

4.2 Resultaten vragenlijst naasten
Respons
De leverancier heeft 1447 naasten (beheerders) via
e-mail uitgenodigd om mee te doen aan het
onderzoek. In totaal hebben 349 naasten de online
vragenlijst geopend. Voor het onderzoek waren 283
vragenlijsten bruikbaar voor analyse.

Van de naasten is 20% 65 jaar of ouder. De overige
80% is jonger (veelal tussen de 50 en de 65 jaar oud).
Van hen woont 65% binnen een straal van 5 km
afstand van de oudere, 15% woont verder weg dan
25 km.
De meeste naasten hebben frequent contact met de
oudere: ruim een kwart van hen heeft dagelijks
contact via telefoon of face-to-face. Bijna 50% van
de naasten heeft dit contact meerdere keren per
week, 6% heeft enkele keren per maand contact met
de oudere.
De gezondheid van de oudere wordt door 61% van
de naasten beoordeeld als zeer goed of goed. De rest
beoordeelt de gezondheid als matig (33%) of slecht
(6%).
Installatie
Van de naasten was ruim 70% zelf aanwezig bij de
installatie van de slimme sensoren in de woning van
de oudere. Het grootste deel (80%) vond dat de
installatie gemakkelijk verliep (figuur 8).
Enkelen geven aan dat de installatie moeizaam
verliep. Zij noemen bijvoorbeeld dat de sensoren
niet goed bevestigd konden worden of dat de
installateur weinig tijd had.
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Figuur 8: Verloop van de installatie volgens de naasten
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Tevredenheid over het gebruik
Bijna tweederde (63%) van de naasten ervaart het
gebruik van de dienst als goed en 29% als voldoende
(figuur 9). Deze naasten geven onder andere aan dat
de slimme sensoren goed werken, rust brengen, een
veilig gevoel geven en gemakkelijk zijn in gebruik.
Naasten die matig of niet tevreden zijn geven vooral
aan dat er vaak valse alarmeringen zijn. Ook wordt
genoemd dat het systeem alleen maar nut heeft als
de naaste dichtbij de oudere woont. Tot slot worden
opmerkingen gemaakt over de telefonische
‘robotstem’ die slecht verstaanbaar is en over
sensoren die niet goed blijven hangen.
70
60
50

%

1x

2x

vaker dan 2x

Figuur 10: Soort en frequentie alarmeringen volgens naasten

Na een alarmering belt de naaste meestal met de
oudere of gaat langs om te kijken wat er aan de hand
is (zie tabel 3). Vaak lijkt het te gaan om loos alarm.
De oudere annuleert dan bijvoorbeeld zelf het alarm.
Ook kan het zijn dat de oudere het probleem zelf
oplost of de naaste belt.
De meeste naasten (78%) zijn tevreden over de
manier waarop zij een melding ontvangen; 15% is
deels tevreden en 7% is hier niet tevreden over. Vaak
heeft dit te maken met de computerstem die
moeilijk verstaanbaar is, onduidelijkheid over de
optie die men moet kiezen, dat men niet kan
aangeven dat het om loos alarm gaat of dat men
helemaal geen melding kreeg.

40

‘De manier van meldingen ontvangen is prima...
eerst bellen.. daarna sms. Maar het ingesproken
bericht vind ik onduidelijk.’

30
20
10
0
Goed

Voldoende

Matig

Slecht

Figuur 9: Tevredenheid naasten over gebruik van de melders

Ervaringen bij alarmeringen
Acht op de tien naasten geven aan dat er sinds de
installatie sprake is geweest van een of meerdere
alarmeringen. Uit figuur 10 is af te leiden dat er het
vaakst alarmeringen zijn geweest van inactiviteit,
gevolgd door inbraak/dwaling-meldingen en
meldingen van de paniekknop.

Tabel 3: Gebruikelijke acties na een melding (in aantallen)

De naaste belt de oudere
De naaste gaat bij de oudere langs
De oudere annuleert het alarm
De oudere lost het probleem zelf op
De oudere belt de naaste
De melding wordt doorgezet naar de
meldkamer
De naaste belt de hulpverlening
De oudere belt de hulpverlening
Anders
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Impact van het systeem op veiligheidsgevoel
Ongeveer 8 op de 10 naasten vinden dat de
veiligheid van de oudere sinds het gebruik van de
slimme sensoren is toegenomen. Een aantal naasten
geeft aan dat het hen zelf ook een gerust gevoel
geeft. Dit gevoel van veiligheid is zowel toegenomen
ten aanzien van inbraak (79%), brand (82%) als ook
het persoonlijk functioneren (75%)

anderen geven aan dat langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen losstaat van een systeem.

Het systeem helpt naasten vooral om een oogje in
het zeil te kunnen houden (figuur 11).

Ongeveer eenderde van de naasten geeft aan dat zij
zich door de slimme sensoren meer verbonden
voelen met de oudere. Tweederde vindt dat de
verbinding niet is toegenomen, maar meestal werd
als reden hiervoor aangegeven dat er altijd al een
goede band was.

Het systeem geeft mij zelf een
veiliger / rustiger gevoel
Het systeem helpt mij in de
(dagelijkse) zorg /aandacht
voor de oudere

‘Het geeft met name ons iets meer rust. Tot nu toe
was het gelukkig telkens loos alarm. Of het echt
verschil maakt in langer thuis blijven wonen betwijfel
ik. Ik denk dat het vooral alle partijen (ook de oudere
zelf) meer rust kan geven.’

‘Het is een prima hulpmiddel, maar verandert niets
aan mijn persoonlijke binding met mijn ouders.´

Ik ben blij dat ik op deze
manier iets voor een ander
kan betekenen
Ik kan nu beter een oogje in
het zeil houden
0

20

40

60

80

100

%
Figuur 11: Impact van het systeem op naasten

Een klein deel van de naasten vindt niet dat de
veiligheid van de oudere is toegenomen. Iemand
geeft aan dat haar moeder juist angstiger is
geworden door het systeem.
Impact van het systeem op langer thuis blijven
wonen
46% van de naasten denkt dat de oudere door het
systeem langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.
Een aantal noemt dat het gevoel van veiligheid bij de
oudere is toegenomen door de controle op afstand
door de naaste. 50% van de naasten weet (nog) niet
of de oudere nu langer thuis kan blijven wonen. Veel
van hen geven aan dat het al dan niet thuis kunnen
blijven wonen van veel verschillende factoren
afhangt en dat zij niet in de toekomst kunnen kijken.
4% van de naasten denkt niet dat de oudere door
het systeem langer thuis kan blijven wonen.
Sommigen zijn ontevreden over het systeem,

Verbeterpunten voor het systeem
82 naasten geven aan wensen te hebben om het
systeem te verbeteren. Ten aanzien van de sensoren
worden de waterdichte armband voor de
paniekknop (39 keer) en een automatische
herkenning of de oudere binnen of buiten de woning
is (25 keer) genoemd.

M.b.t. gebruik sensoren:
Waterdichte armband voor de
paniekknop
Autom. herkennen als de
oudere in/uit de woning is

M.b.t. nieuwe functies:
Slimme deurbel (met camera)
Videocamera
Sleutelkluisje
Slim slot
Mobiele personenalarmering
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Figuur 12: Verbeterpunten voor het systeem volgens naasten
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Als nieuwe functies worden vooral de slimme
deurbel (met camera) en de mobiele
personenalarmering genoemd (figuur 12). Naast de
in figuur 12 genoemde verbeterpunten zijn er 52
andere suggesties gedaan:
- verbeteren van de app en/of de software (10
keer);
- zelf de afwezigheidsperiode van de oudere
kunnen instellen (8 keer);
- systeem eenvoudiger maken (8 keer);
- verbeteren van de automatische
telefoonstem (5 keer);
- een kleinere armband voor de paniekknop (4
keer);
- systeem (paniekknop) ook zonder Wifi laten
werken (4 keer);
- meldingen automatisch doorgeven aan een
meldkamer (2 keer);
- overige verbetersuggesties (13 keer).

4.3 Interviews projectgroep en
gemeenten
Er zijn 9 interviews gehouden met projectgroepleden
en afgevaardigden van deelnemende organisaties.
De interviews duurden circa drie kwartier tot een
uur. Interviews zijn schriftelijk uitgewerkt en
vervolgens geanalyseerd om thema’s te identificeren
rondom de ervaringen van de projectgroep.
Hieronder zijn verschillende onderwerpen die
terugkwamen in de interviews samengevat.
Samenwerking stuurgroep, projectgroep en
gemeenten
In het projectplan Leefsamen Achterhoek staat
omschreven dat de projectorganisatie bestaat uit
een stuurgroep (bestuurlijk aanspreekpunt) en een
projectgroep waarin verschillende organisaties
vertegenwoordigd zijn. Bovendien zijn gemeenten
nauw betrokken bij de uitvoer van het project.
Betrokkenen hadden ieder hun motivatie om mee te
doen met Leefsamen Achterhoek. Voor de leden van
de projectgroep sloten de doelen van het project aan
bij de doelen van ieders eigen organisatie, zoals
aandacht voor preventie bij een kwetsbare
doelgroep en het vergroten van zelfredzaamheid.
Voor gemeenten sloot het project aan bij

beleidsdoelen als langer zelfstandig thuis wonen,
zelfredzaamheid en leefbaarheid vergroten en
ontlasten van mantelzorgers. Eén gemeente gaf ook
aan dat regionale samenwerking een reden was om
mee te doen.
De projectcoördinator gaf aan dat de samenwerking
goed verliep, al was er soms wat onduidelijkheid
over de taakverdeling. De stuurgroep, projectgroep
en gemeenten waren tevreden over de
samenwerking en coördinatie van het project. Men
werd goed op de hoogte gehouden door de
projectcoördinator. De stuurgroep en projectgroep
voelden zich betrokken bij het project. Bij
gemeenten lag dat iets anders: die voelden zich met
name betrokken bij de uitvoering, maar minder bij
het project als geheel. Ieders rol was duidelijk, al
bleek dat enkele gemeenten een wat grotere rol
hadden dan ze van tevoren hadden gedacht.
Bijvoorbeeld omdat zij vragen van burgers kregen of
mee wilden denken met de communicatie naar
burgers. De rol van Kruiswerk Achterhoek en Liemers
was helder, maar is volgens deze organisatie nog niet
helemaal goed uit de verf gekomen.
Bekendheid met de projectdoelen
In het projectplan van Leefsamen Achterhoek staat
dat het belangrijkste doel van dit project is dat
ouderen in hun eigen sociale omgeving veiliger en
langer thuis kunnen wonen door het versterken van
de verbinding in de buurten en dorpen met behulp
van slimme techniek en sociale alarmering.
Alle geïnterviewden kennen deze doelstelling, weten
waar deze terug te vinden is en vinden de
doelstelling passen binnen hun eigen organisatie.
Veel geïnterviewden leggen de nadruk op ‘veiligheid’
en ‘langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen’.
Ook het stimuleren van de sociale cohesie en het
betrekken van de sociale gemeenschap
(naoberschap) wordt door een aantal partners
genoemd als belangrijke doelen die ten grondslag
liggen aan het project. Ook het aansluiten van 1000
ouderen op het systeem en tevredenheid over de
technologie worden genoemd als doelstellingen van
het project.
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Bereikte doelgroep
De doelgroep zoals beschreven in het projectplan
zijn ‘de verminderd zelfredzamen en ouderen, die
zelfstandig wonen’. In het projectplan was
afgesproken dat de gemeenten zouden bepalen
welke doelgroepen werden aangeschreven. Er was
ruimte voor 125 aansluitingen per gemeente, dus in
totaal 1000 aansluitingen voor de hele regio
Achterhoek.
Uit de interviews komt naar voren dat vanuit de
projectgroep ideeën zijn aangeleverd, op basis
waarvan de gemeenten hun selecties zouden kunnen
maken. Genoemd zijn bijvoorbeeld: alleenwonende
ouderen vanaf 70 jaar, afkomstig uit de kleinere
kernen en het buitengebied, en kwetsbare
hulpbehoevende ouderen. Gemeenten geven aan
dat zij bij het aanschrijven van de doelgroepen eigen
keuzes hebben gemaakt. In één gemeente zijn
bijvoorbeeld alle alleenstaande 65-plussers die in het
buitengebied wonen (buiten 12 minuten aanrijdtijd)
aangeschreven, aangevuld met kwetsbare inwoners
die door Wmo-consulenten zijn aangedragen. In een
andere gemeente is er uiteindelijk voor gekozen om
alle ouderen vanaf 70 jaar aan te schrijven, omdat zij
anders niet aan het maximale aantal van 125 zouden
komen. Nog een andere gemeente geeft aan dat het
voor een volgende keer goed is om extra actie in te
zetten om juist de meest kwetsbare doelgroep te
laten aansluiten. Bij sommige gemeenten kwamen
meer aanmeldingen binnen dan 125, waardoor niet
alle geïnteresseerde ouderen mee konden doen.
Vanuit de projectgroep wordt genoemd dat ‘mensen
hier nogal de kat uit de boom kijken’. Sommigen
hebben niet meteen meegedaan, maar toen zij
zagen dat buren wel meededen en er blij mee
waren, wilden zij ook deelnemen. Echter was het
toen te laat om nog deel te nemen. Uiteindelijk
denken alle partners dat de 1000 deelnemers van
het project behoren tot de doelgroep zoals die was
vastgesteld. Hier en daar is wel twijfel of de meest
kwetsbare ouderen nu ook daadwerkelijk zijn
aangesloten.
Het aanschrijven van de geselecteerde doelgroep
werd ook gedaan vanuit de gemeenten. Het

versturen van de brieven is volgens de gemeenten
goed verlopen.
Opbrengsten voor ouderen
De bestuurder, de leden van de projectgroep en de
ambtenaren van de gemeenten geven allemaal aan
dat zij het idee hebben dat de slimme sensoren een
gevoel van rust en veiligheid bieden aan ouderen. Dit
gevoel is er volgens hen niet alleen bij de ouderen
zelf, maar ook bij hun naasten.
Zo geeft een lid van de projectgroep aan dat
kinderen van ouderen het erg fijn vinden om via de
app contact te hebben en bijvoorbeeld buren in te
kunnen schakelen. Zeker wanneer kinderen wat
verder weg wonen, ‘dan geeft het een veilig gevoel
als de omgeving dat hoort’. Ook wordt ‘nieuw
noaberschap’ genoemd, namelijk dat contacten met
elkaar worden versterkt via de app. ‘Je bouwt een
netwerkje op met alle contacten rondom de oudere’.
Ook vanuit de gemeenten wordt positief gekeken
naar de opbrengst van het project. Iemand geeft
aan: ‘ik hoop dat het bij een aantal mensen heeft
geleid tot een stukje meer bewustwording van wat ze
zelf kunnen doen om zichzelf veilig te kunnen voelen’.
Een ander is bij bijeenkomsten geweest, waar zij van
deelnemers hoorde dat zij zich veiliger voelen,
dankzij de paniekknop en omdat zij weten dat
kinderen en/of buren nu een oogje in het zeil
houden. Ook heeft zij van mantelzorgers gehoord
dat het systeem hen rust geeft.
Naast het gevoel van rust en veiligheid heeft het
project ook een aantal levensreddende acties
opgeleverd. Verder heeft het in een aantal gevallen
opgeleverd dat buren meer op elkaar betrokken zijn
geraakt. Dus meer verbondenheid in de directe
sociale omgeving.
Over de vraag of de slimme sensoren ook helpen om
mensen veiliger en langer zelfstandig thuis te laten
wonen, verschillen de geïnterviewden van mening.
Sommigen denken van wel, terwijl anderen denken
dat het vooral helpt om veiliger zelfstandig te
kunnen blijven wonen.
Andere opbrengsten van het project
Tijdens het project bleek dat er onder ouderen veel
belangstelling is voor de slimme sensoren. Er waren
meer belangstellenden dan de 1000 die uiteindelijk
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zijn aangesloten. De projectcoördinator geeft aan
dat dit de aanleiding is geweest voor het aanvragen
van extra subsidie (Regiodeal) om meer
aansluitingen mogelijk te maken. Dit levert een
nieuwe samenwerking op met de woningcorporaties
waardoor in de toekomst mogelijk enkele duizenden
woningen kunnen worden aangesloten.
Samenwerking met andere organisaties is één van de
genoemde meeropbrengsten van het project.
Leefsamen wordt gezien als een mooi voorbeeld van
hoe je door regionale samenwerking een groot
project van de grond kan krijgen. Organisaties, die
voorheen geen contact met elkaar hadden, weten
elkaar nu te vinden. Het project levert daarnaast
positieve publiciteit op voor verschillende
organisaties, doordat zij meer zichtbaar zijn
geworden in de regio.
Ook buiten de projectorganisatie om zijn contacten
met andere organisaties versterkt. Zo noemen
verschillende projectleden dat er afstemming is
geweest met een thuiszorgorganisatie. Deze
organisatie keek eerst met enige argwaan naar het
project, omdat er sprake leek van concurrentie. Toen
echter duidelijk werd dat Leefsamen geen
zorgaanbieder is, maar ondersteuning levert om zorg
te voorkomen, is juist gezocht naar samenwerking.
Volgens een van de projectleden was vooraf
onvoldoende afstemming met het domein zorg
omdat Leefsamen gestart is vanuit het domein
veiligheid. Ook een van de ambtenaren geeft aan dat
het project in het begin vooral vanuit het
veiligheidsdomein werd ‘aangevlogen’ en het even
duurde voordat de aansluiting met de zorg gemaakt
was. Zij geeft aan dat het belangrijk is om dit breder
te trekken en ook de aansluiting te zoeken met
wonen. Ook andere ambtenaren geven aan dat
afstemming met andere domeinen, zoals wonen,
welzijn en Wmo belangrijk is.
Het project biedt ook een basis voor het breder
inzetten van andere diensten. Zlimthuis en Kruiswerk
zijn bereid daar een rol in te pakken. Ook
samenwerking met de gemeentelijke sociale teams
wordt genoemd.
Verder wordt als nevenopbrengst van het project
genoemd: het stimuleren van de regionale economie

door het inzetten van lokale installatie- en
beveiligingsbedrijven.
Investeringen in het project
De deelnemende projectpartners en gemeenten
hebben allemaal een financiële bijdrage geleverd om
het project mogelijk te maken. Zo heeft de
leverancier korting gegeven op de 1000
aansluitingen en het eerste jaar een gratis
abonnement aangeboden. Gemeenten hebben een
deel van de kosten van de aansluitingen voor hun
rekening genomen. Het projectbudget is aangevuld
met Europese LEADER-subsidiegelden, aangevraagd
door de vereniging DKK (Dorpshuizen en Kleine
Kernen) en cofinanciering vanuit fondsen van private
partijen, zoals het Rabobank Coöperatiefonds. De
inzeturen van vrijwilligers zijn vergoed vanuit de
LEADER-subsidie. Hiervoor moesten de
vrijwilligersuren geregistreerd worden, wat een
lastige opgave bleek. Daarom is het formulier
omgezet naar een digitaal uitvraagsysteem. Op de
digitale uitvraag is juist zeer positief gereageerd. De
ontwikkelde registratietool kan ook voor andere
projecten worden ingezet om uren te registreren en
te verantwoorden.
Behalve geld is ook veel tijd geïnvesteerd in het
project. Zo is voor de projectcoördinator veel tijd
gaan zitten in vergaderen en afstemmen met
projectpartners, bestuur en gemeenten. De
projectcoördinator heeft samen met de leverancier
ook veel tijd gestoken in het maken van ‘een rondje
langs alle gemeenten’ en het bezoeken van
informatiebijeenkomsten (veelal in de avonduren).
Dit wordt gezien als een belangrijke investering.
Door DKK zijn uren ingezet voor overleg, afstemming
en communicatie. Het ging om meer uren dan vooraf
gepland, maar het heeft wel een draaiboek
opgeleverd dat ingezet kan worden in andere regio’s.
De leverancier heeft zeer veel tijd geïnvesteerd in
het project. Naar schatting gaat het om 1 fte
gedurende twee jaar (vanaf de start van de pilot in
Winterswijk tot en met de afronding van het project
in de zomer van 2020).
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Vanuit Kruiswerk is tijd geïnvesteerd door deelname
aan de projectgroep en inzet op communicatie.
Verder zien zij vooral een rol (en tijdsinvestering)
voor zichzelf weggelegd in het nazorg-traject.
Gemeenten hebben vooral tijd gestoken in het
benaderen van de doelgroep ouderen. In eerste
instantie was ingezet op het werven van ouderen via
de dorpsverenigingen, kleine kernen en belangen. De
georganiseerde informatieavonden werden echter
slecht bezocht, omdat de afstemming met DKK niet
goed verliep. Informatie kwam niet goed bij de
kleine kernen terecht. Gemeenten hebben brieven
verstuurd aan (geselecteerde groepen) ouderen.
Over het algemeen geven de gemeenten aan dat het
goed te doen was om deze correspondentie te
verzorgen binnen de afgesproken tijd.
Verhouding tussen investeringen en opbrengsten
Voor de leverancier is de opbrengst nog niet in
verhouding tot de financiële investering die is
gedaan. Maar kijkend naar ‘alle spin-off, de exposure
en learnings’ is het voor hen de investering meer dan
waard.
De projectcoördinator (VNOG) is tevreden over de
investering en geeft aan dat de samenwerking ook
wat waard is. Ook de algemeen coördinator (DKK) is
tevreden over de verhouding tussen dat wat het
project gekost heeft en wat het heeft opgeleverd. Hij
heeft aan het bestuur van DKK geadviseerd om ook
in andere regio’s met dit project te starten (in
Gelderland, maar ook landelijk). De betrokkenen van
Kruiswerk zijn minder tevreden over dat wat het
huidige project voor hen heeft opgeleverd. Zij hopen
dat de opbrengst groter wordt bij een mogelijke
opschaling. Gemeenten vinden het lastig in te
schatten of de gemaakte investeringen in verhouding
staat tot de opbrengsten. De opbrengst van
preventie is niet altijd gemakkelijk in geld uit te
drukken. Een van de ambtenaren geeft aan dat het
goed geweest is om met elkaar te hebben
geïnvesteerd in een aanjaagfunctie. Het kan ouderen
een zetje geven, waarna zij zelf meer gaan inzetten
op hun eigen veiligheid.
PR en communicatie
Er is veel publiciteit geweest rondom het project
Leefsamen Achterhoek. Via sociale media,

vakbladen, landelijke en regionale media heeft het
project aandacht gekregen. Het project is begin 2019
bekroond met de Gouden Rookmelder Award 2019
en het heeft de tweede plek behaald bij de European
Fire Safety Award 2019. De geïnterviewden noemen
de belangrijke rol die zowel de bestuurder als de
projectcoördinator/VNOG hierin hebben gespeeld.
Voorafgaand aan de realisatie van de installaties zijn
in alle gemeenten informatiebijeenkomsten
georganiseerd voor vrijwilligers uit de dorpen en
kleine kernen (dorpsbelangenorganisaties en –
verenigingen). Vrijwilligers zouden tijdens deze
avonden goed geïnformeerd worden, zodat zij de
ouderen konden enthousiasmeren voor het project.
Over deze bijeenkomsten is wel gecommuniceerd,
maar er kwamen soms weinig mensen op af.
Verschillende partners geven aan dat dat jammer
was, omdat de vrijwilligers van de
dorpsbelangenorganisaties juist de mensen kennen
die kwetsbaar zijn. Zij kunnen het project dichtbij
halen en persoonlijk maken en eventuele weerstand
wegnemen. De inzet van deze vrijwilligers heeft
volgens de meeste betrokkenen niet erg veel
opgeleverd.
Gemeenten hebben de doelgroep aangeschreven
met een informatiebrief en een folder. De inhoud
van de brief en de folder zijn aangeleverd door de
projectorganisatie. Gemeenten konden de tekst
hiervan eventueel aanpassen en plaatsten de
informatie meestal ook op de website en/of in lokale
huis-aan-huis-bladen. De meeste deelnemers
hebben zich aangemeld voor het project naar
aanleiding van de brief die zijn van de gemeente
hadden ontvangen.
Een van de projectteamleden had graag
geïnformeerd willen worden over zowel de start- als
de einddatum van de installatie per dorp/gemeente.
Dan had hij dit kunnen terugkoppelen aan de
dorpsbelangenorganisaties.
Een van de gemeenten hoopt dat er in de
afrondende fase weer PR komt over het vervolg van
het project. ‘Dan kunnen we als gemeente ook weer
meehelpen publiceren’.
De leverancier heeft teksten en folders aangeleverd,
die door de gemeenten en VNOG zijn aangepast en
verspreid. Het is een bewuste keuze om PR en
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communicatie vanuit de regio te laten verzorgen. De
leverancier is over het algemeen tevreden over de
communicatie. Zelf heeft de leverancier (digitale)
nieuwsbrieven verstuurd aan de deelnemers en hun
naasten en hen uitgenodigd voor het
evaluatieonderzoek. De nieuwsbrieven werden goed
gelezen en ook de respons op het
evaluatieonderzoek was goed.

Ontvangst Gouden Rookmelder Award 2019 (Beeld: IFV)

Installatie van de melders
De meeste geïnterviewden geven aan dat zij niet
veel terug gehoord hebben over de installatie van de
melders bij de ouderen thuis. Zij gaan ervan uit dat
het over het algemeen goed is gegaan. Een enkeling
geeft aan dat er weleens problemen zouden zijn
geweest met het internet. Verder geven enkele
gemeenten aan dat de plaatselijke installateur de
grote vraag in korte tijd niet aankon. Dit leverde
telefoontjes op van ouderen dat zij nog steeds niet
aangesloten waren. Daarop zijn extra installateurs
ingezet. Ook kreeg een gemeente telefoontjes van
ouderen, die belden over extra kosten die ze
moesten maken, die ze niet hadden verwacht,
bijvoorbeeld voor detectie-GPS of een extra
stopcontact. In de folder staan deze extra kosten
genoemd, maar voor de doelgroep was dit niet altijd
duidelijk. De gemeente gaf aan dat de inzet van
vrijwilligers hierbij waardevol zou zijn geweest, maar
dat ouderen hier nauwelijks gebruik van hebben
gemaakt.

Verbeterpunten voor het systeem
De meeste partners hebben geen zicht op hoe
ouderen het gebruik van het systeem in de praktijk
ervaren. Vanuit een gemeente wordt genoemd dat
meldingen soms per ongeluk terechtkomen bij een
zorgorganisatie in plaats van bij een
beveiligingsbedrijf of net andersom. Daarom is de
gemeente nu bezig om betere afstemming te zoeken
tussen de verschillende alarmcentrales.
De leverancier heeft wel zicht op het gebruik van de
melders en verbetermogelijkheden. Zij horen soms
van valse meldingen, bijvoorbeeld doordat sensoren
losraken van de deur of valse rookmeldingen door
stoomontwikkeling bij het koken. Ook zijn er soms
valse inactiviteitsmeldingen wanneer ouderen
langere tijd van huis zijn. Mensen schrikken dan
omdat de melding wordt doorgezet naar hun
mantelzorger. Veel mensen vinden dit fijn, omdat
daaruit blijkt dat het systeem werkt. Voor een kleine
groep is dit een reden om te stoppen met het
systeem, omdat ze de sociale controle niet fijn
vinden.
Een ander verbeterpunt is de paniekknop. Veel
ouderen hebben aangegeven de voorkeur te hebben
voor een paniekknop in de vorm van een armband
(in plaats van een nekhanger).

Paniekknop als nekhanger (Beeld: VNOG)
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De toekomst
Aan de projectpartners is ook de vraag voorgelegd
hoe zij het vervolg cq. de toekomst van het project
voor zich zien. Over het algemeen zijn betrokkenen
het er over eens dat het project zijn meerwaarde
heeft bewezen. ‘Mensen voelen zich veiliger, niet
alleen kwetsbaren maar ook hun omgeving.’
Samenwerken tussen verschillende partners wordt
als essentieel gezien voor dergelijke projecten. In het
huidige project betrof het de samenwerking tussen
de veiligheidsregio, zorgorganisaties,
dorpsbelangenorganisaties en gemeenten.
Gemeenten fungeren daarin vooral als aanjager:
ouderen stimuleren om mee te doen en hen wijzen
op hun eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is er
een rol voor gemeenten weggelegd in de borging,
door de dienstverlening op de sociale kaart te zetten
en eventueel te zorgen voor een voorziening voor
minima (financiële ondersteuning voor de
maandelijkse abonnementskosten). Samenwerking
tussen gemeenten op regionaal niveau, zoals binnen
een veiligheidsregio of een provincie wordt vaak
genoemd als voorwaarde en ook als wens voor
opschaling richting de toekomst. Ook aansluiting met
de woningcorporaties is diverse keren genoemd.
Hierin wordt reeds geïnvesteerd. Dit kost tijd en gaat
niet vanzelf, maar lijkt door landelijke aandacht
steeds beter te gaan. Ook is een Regiodeal-aanvraag
gehonoreerd, waardoor het project kan uitbreiden.
Dit gaat samen met een woningcorporatie, waardoor
enkele duizenden woningen kunnen worden
aangesloten.
Zowel de projectcoördinator als de leverancier
noemen dat Leefsamen goed aansluit bij het Advies
van de Commissie Toekomst Zorg thuiswonende
ouderen (Oud en Zelfstandig. Een reisadvies 2030).
De drie centrale adviezen van deze commissie
richten zich op verbeteren van de fysieke
woonomgeving (Ga verbouwen!), het gebruik van
digitale middelen (Ga digitaal!) en het tot stand
brengen van integrale samenwerking (Werk samen!).
Zij geven aan dat aan een initiatief als Leefsamen in
de toekomst veel behoefte zal zijn. Dat geldt in
Nederland, maar ook elders in Europa, waar
vergrijzing aan de orde is.

Kruiswerk ziet haar adviserende en maatschappelijke
rol in het kader van het project steeds groter
worden. Ook de leverancier noemt de samenwerking
met Kruiswerk / Zlimthuis. Zo kan Kruiswerk,
wanneer de sensoren worden geplaatst, meteen
kijken naar wat nog meer kan worden gedaan, om de
woning van de oudere toekomstbestendig te maken
(Zlimthuis Thuisscan). Hierbij wordt ook afstemming
gezocht met de woningcorporaties.
Vanuit de gemeenten wordt ook nog de wens geuit
dat het pakket van diensten van de slimme sensoren
wordt uitgebreid. De leverancier geeft aan bezig te
zijn met doorontwikkeling van bijvoorbeeld een
nieuwe paniekknop, maar zet ook in op het
ontwikkelen van een persoonlijk veiligheidsprofiel en
een datadeskboard voor gemeenten.
Financiering in de toekomst
Als het gaat om de manier waarop projecten als
Leefsamen in de toekomst gefinancierd moeten
worden, heeft geen van de geïnterviewden een klipen-klaar antwoord. Wel is iedereen het erover eens
dat de eindgebruiker zelf ook zal moeten
(mee)betalen. Daarnaast worden gemeenten,
woningcorporaties, provincie en verzekeraars
genoemd, als mogelijke (mede)financiers. Wat helpt
bij het vinden van financiering is dat ‘het project
goed landt bij een regio, goed landt bij een zorgpartij
en dat er enthousiasme is’.

4.4 Informatie van leverancier over
voortzetting van abonnement door
deelnemers
De leverancier van de slimme sensoren geeft aan dat
circa 70% van de ouderen het gratis
proefabonnement omzet naar een betaald
abonnement (stand van zaken juli 2020).
Van de circa 30% ouderen die het abonnement niet
voortzet:
-

geeft ongeveer de helft aan zich nog te jong
te voelen voor het systeem en het nog niet
nodig te hebben. Van hen wil ongeveer 80%
het systeem wel houden om het later te
kunnen activeren.
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-

-

geeft een kwart aan het systeem wel te
willen hebben, maar het niet te kunnen
betalen
komt dit in ongeveer een kwart van de
gevallen door overlijden of verhuizing naar
bijvoorbeeld een verzorgingshuis.

Een slimmer melder (Beeld: VNOG)
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5 Samenvatting, conclusies
en aanbevelingen
5.1 Samenvatting
In de tabellen 4a en 4b staan de resultaten van de
vragenlijstonderzoeken en de interviews samengevat
weergegeven.

Tabel 4a: Samenvatting resultaten vragenlijstonderzoeken onder ouderen en naasten
Ervaringen ouderen (n=323)

Ervaringen naasten (n=283)

Installatie

Ruim 80% van de ouderen vond de installatie
gemakkelijk verlopen. Sommigen waren minder
tevreden o.a. vanwege te weinig tijd van de
installateur of slechte montage.

Ruim 80% van de naasten vond dat de installatie
gemakkelijk verliep. Sommigen waren minder
tevreden, bijvoorbeeld omdat de installateur (te)
weinig tijd had of sensoren niet goed bevestigd
konden worden.

Gebruik van de sensoren

Ruim 70% is (zeer) tevreden over het gebruik van de
dienst. Het geeft een rustig en veilig gevoel. 20% is
matig tevreden en 7% is niet tevreden, bijvoorbeeld:
zich niet vrij voelen in eigen huis; systeem werkt niet
naar verwachting.

63% van de naasten ervaart het gebruik van de
dienst als goed en 29% als voldoende. Degenen
die niet of matig tevreden zijn noemen o.a. het
grote aantal valse meldingen als reden hiervoor.

Alarmeringen

Ongeveer 80% van de ouderen heeft te maken
gehad met een of meerdere alarmeringen. Bijna
tweederde hiervan was loos alarm. Ouderen zijn
tevreden over de afhandeling van de meldingen
door hun naasten.

80% geeft aan dat er sprake is geweest van een of
meerdere alarmeringen. Meestal belde de naaste
de oudere dan op of ging even langs. Vaak ging
het om loos alarm. 78% van de naasten is
tevreden over de manier waarop zij een melding
ontvangen. 7% is niet tevreden, bijvoorbeeld door
de slecht verstaanbare computerstem of vanwege
loos alarm

Gevoel van veiligheid

Tweederde van de ouderen voelt zich door het
systeem veiliger in huis als het gaat om brand,
inbraak en persoonlijk functioneren.

80% van de naasten vindt dat de veiligheid van de
oudere is toegenomen dankzij de slimme
sensoren en bijna 80% ervaart zelf een
veiliger/rustiger gevoel.

Langer thuiswonen

58% van de ouderen denkt langer zelfstandig thuis te
kunnen blijven wonen dankzij de slimme melders,
36% weet het nog niet en 6% denkt van niet. 42%
van de ouderen voelt zich door het systeem meer
verbonden met zijn/haar naasten.

46% van de naasten denkt dat de oudere door het
systeem langer zelfstandig thuis kan blijven
wonen, 50% weet dit nog niet. Eenderde van de
naasten voelt zich nu meer verbonden met de
oudere.

Verbeterpunten

Bijna een derde van de ouderen geeft
verbeterpunten aan voor het systeem. Het gaat
vooral om: automatische herkenning bij in en uit de
woning gaan, slimme deurbel en waterdichte
armband (paniekknop).

Bijna eenderde van de naasten noemt
verbeterpunten voor het systeem, zoals een
waterdichte armband of een slimmer deurbel
(met camera)

Vervolg

75% van de ouderen geeft aan -na het gratis
proefabonnement- een betaald vervolgabonnement
te willen. 5% wil wel een vervolg, maar kan de
kosten hiervoor niet opbrengen. 20% heeft geen
behoefte aan een vervolgabonnement.
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Tabel 4b: Samenvatting resultaten interviews met projectgroepleden en gemeenten
Projectorganisatie

Bekendheid met doel

Stuurgroep, projectgroep en gemeenten zijn positief over de projectorganisatie. Ieders rol
was duidelijk, men voelde zich betrokken bij het project als geheel of de uitvoer ervan, en de
afstemming met de projectcoördinator verliep goed.
Geïnterviewden kennen de doelstelling van het project. Veelal wordt de nadruk gelegd op
veilig en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Maar ook op het stimuleren van
sociale cohesie en naoberschap.

Bereikte doelgroep

Alle partners denken dat de 1000 deelnemers aan het project behoren tot de doelgroep,
zoals die was vastgesteld. Er is wel twijfel of de meest kwetsbare ouderen zijn aangesloten.

Opbrengsten ouderen

Alle geïnterviewden geven aan dat de slimme sensoren een gevoel van rust en veiligheid
bieden aan ouderen. Dit gevoel is er volgens hen niet alleen bij de ouderen zelf, maar ook bij
hun naasten. Ook lijkt het project te leiden tot meer verbondenheid in de directe sociale
omgeving.

Overige opbrengsten

Samenwerking tussen organisaties die voorheen geen contact met elkaar hadden; positieve
publiciteit, en daardoor meer zichtbaarheid in de regio; verbinding tussen verschillende
domeinen (veiligheid, zorg, wonen)

Investeringen

Alle partners hebben tijd en geld geïnvesteerd in het project. Over het algemeen is men
tevreden over de opbrengst afgezet tegen de ingezette investeringen. De opbrengst is echter
niet altijd meetbaar of is pas op langere termijn zichtbaar.

PR en communicatie

Er is veel publiciteit geweest rondom het project. Het project is begin 2019 bekroond met de
Gouden Rookmelder Award 2019 en het heeft de tweede plek behaald bij de European Fire
Safety Award 2019. De communicatie over het project richting ouderen via de
informatiebijeenkomsten van dorpsbelangenorganisaties heeft minder opgeleverd dan
verwacht. Er kwamen weinig mensen op af. Gemeenten hebben de doelgroep
aangeschreven met een informatiebrief en een folder. Hierop kwam (soms meer dan)
voldoende respons.

Verbeterpunten voor het systeem

De meeste partners hebben geen zicht op hoe ouderen het gebruik van het systeem in de
praktijk ervaren. De leverancier krijgt wel signalen van gebruikers. Zo horen zij geregeld van
valse meldingen, bijvoorbeeld doordat sensoren losraken van de deur, valse rookmeldingen
bij het koken en valse inactiviteitsmeldingen als ouderen langere tijd niet thuis zijn. Een
ander verbeterpunt is de paniekknop.

Toekomst

Over het algemeen vinden alle betrokken partners dat het project zijn meerwaarde heeft
bewezen. Ouderen en hun naasten voelen zich veiliger. Leefsamen sluit goed aan bij het
Advies van de Commissie Toekomst Zorg thuiswonende ouderen. Het ondersteunt het
langer thuis wonen van ouderen in een steeds verder vergrijzende samenleving. Opschalen
en aansluiten bij (nieuwe) partners, zoals woningcorporaties is essentieel.

5.2 Conclusies
Leefsamen Achterhoek heeft als doel om
alleenstaande ouderen langer veilig thuis te laten
wonen. Dit door middel van het plaatsen van slimme
sensoren in de woningen van ouderen en participatie
van een sociaal netwerk van naasten voor de
opvolging van alarmeringen. Het project is
geëvalueerd door middel van vragenlijsten voor
ouderen en naasten en interviews met

vertegenwoordigers van betrokken organisaties.
Hieruit bleek dat het merendeel van de ouderen en
naasten tevreden is over het project. Leefsamen
brengt het merendeel van de ouderen en naasten
rust en een veilig gevoel. Iets meer dan de helft van
de ouderen en bijna de helft van de naasten denkt
dat ouderen door dit project langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen.
Uit interviews met de stuurgroep, de projectgroep
en de gemeenten bleek dat de projectorganisatie
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goed is verlopen en dat de doelen van Leefsamen
helder zijn en aansluiten bij de betrokken
organisaties. Naast opbrengsten als rust en een veilig
gevoel onder ouderen en naasten heeft het project
samenwerking tussen organisaties en domeinen
vergroot. Er was veel publiciteit rondom het project
met als resultaat meer zichtbaarheid in de regio. Al
met al geven deze resultaten een positieve aanzet
voor een vervolg van het project op grotere schaal.
Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of het
project ook daadwerkelijk leidt tot ouderen die
langer en veiliger zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen.
Circa 70% van de ouderen kiest na de projectperiode
voor continuering van het abonnement.

Wanneer wordt opgeschaald naar een groter gebied
kan samenwerking worden gezocht met
woningcorporaties. Het is ook van belang om goed af
te stemmen met zorgorganisaties. Wanneer gezocht
wordt naar regionale samenwerking is het bewaren
van de lokale identiteit een belangrijk
aandachtspunt.
Leefsamen Achterhoek is een mooi voorbeeld van
privaat-publieke samenwerking. Een goede
investering in deze samenwerking is belangrijk! Zo
kunnen verschillende belangen bij elkaar komen en
worden gediend.
Onderzoek naar de acceptatie en effectiviteit blijft
van belang om te evalueren of de doelen van het
project worden behaald.

5.3 Aanbevelingen
Ten slotte zijn er aanbevelingen geformuleerd voor
een vervolg van het project.
Met betrekking tot het werven van ouderen is het
belangrijk dat de projectgroep zich vooral richt op
kwetsbare ouderen. Het is mogelijk dat een meer
persoonlijke aanpak nodig is om deze groep te
werven voor deelname aan een vervolg van het
project. Hierin kunnen dorpsbelangenorganisaties en
wmo- en ouderenadviseurs een belangrijke rol
spelen.
Wat betreft verbeteringen van het systeem is voor
een vervolg van het project al gewerkt aan minder
loze alarmmeldingen van de raam- en
deurcontacten, betere ophangsystemen en een
uitbreiding van het aanbod van sensoren. Er wordt
een nieuwe paniekknop ontwikkeld die waterdicht is,
een betere armband heeft en ook in/uit huis en
(in)activiteit kan monitoren. Het is aan te bevelen
om de doelgroep van ouderen en naasten verder te
betrekken in de doorontwikkeling van de
technologie zodat hun wensen en behoeften worden
geborgd.

Minister De Jonge op congres ‘Slimmer Thuis’ (Beeld: VNOG)

De integrale benadering vanuit verschillende
domeinen, zoals veiligheid, zorg, wonen, ouderen,
participatie is verrijkend. Het blijft belangrijk steeds
het centrale doel voor ogen te houden, namelijk het
realiseren van veiligheid voor de oudere thuis.
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6 Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Vragenlijst voor ouderen
Vragenlijst voor naasten
Lijst met namen geïnterviewden
Overzicht Leefsamen Achterhoek 20172020

Evaluatie Leefsamen Achterhoek- Evaluatiebureau Publieke Gezondheid

20

6. Is er een melding geweest sinds u gebruik maakt van de
slimme sensoren?

Bijlage 1
Vragenlijst Leefsamen Achterhoek –
versie ouderen

⃝ Ja
⃝ Nee → ga naar vraag 15
⃝ Weer ik niet meer → ga naar vraag 15

Inleiding
Afgelopen jaar zijn er bij u slimme sensoren geplaatst. Graag
willen we weten wat u hiervan vindt, of er alarmeringen zijn
geweest en zo ja, hoe deze zijn opgevolgd. Wij horen graag over
uw ervaringen, zodat wij onze dienstverlening kunnen
verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden anoniem
verwerkt.

7. Wat voor melding(en) zijn er geweest en hoe vaak?
Als u niet meer weet wat voor melding het was, kruist u ‘melding
onbekend’ aan.

Type melding

Nvt

0
keer

1
keer

2
keer

Vaker
dan 2
keer

1. Hoe heeft u kennis genomen van het project?
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Brief van gemeente
Van een vrijwilliger van de buurtvereniging of dorpshuis
Via een familielid / kennis / buurman of –vrouw
Uit de media
Anders, namelijk …

Brand
Inbraak /
dwaling
Inactiviteit
Paniekknop

2. Hoe verliep de installatie van de slimme sensoren?
⃝
⃝
⃝

Makkelijk
Neutraal
Moeizaam, omdat….

Melding
onbekend

8. Heeft u weleens loos alarm gehad?
3. Welk type sensoren zijn bij u actief?

⃝
⃝

Ja
Nee → ga naar vraag 10

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Brandmelders
Bewegingsmelder
Raam/deur contacten
Paniekknop
Weet ik niet

9. Wat deed u bij loos alarm?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

4. Hoe tevreden bent u over het gebruik van de slimme
sensoren in het algemeen?

⃝
⃝
⃝

(Heel) tevreden
Matig tevreden
(Helemaal) niet tevreden

⃝ Ik annuleerde het alarm
⃝ Ik belde zelf mijn contactpersoon
⃝ Ik deed niets
⃝ Anders, namelijk….

10. Bent u tevreden over de opvolging van de meldingen door
uw contactpersonen?
⃝ Ja
⃝ Deels
⃝ Nee

5. Kunt u uw antwoord toelichten?
………………………….

11. Kunt u uw antwoord toelichten?
……………………….
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12. Hoe tevreden bent u over de slimme sensoren bij een
melding?
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Heel tevreden
Tevreden
Matig tevreden
Niet tevreden
Helemaal niet tevreden

⃝
⃝
⃝

14. Is uw gevoel van veiligheid sinds het gebruik van de slimme
sensoren toegenomen?
Ja, een
beetje
toegenomen

Ja, sterk
toegenomen

Inbraak
Brand
Persoonlijk
functioneren
Anders,
namelijk

Brandpreventie
Inbraakpreventie
Voorkomen van babbeltrucs
Aanpassingen in de woning
Anders, namelijk…

21. Hoe ervaart u uw gezondheid?
⃝
⃝
⃝

Ja, want…
Nee, want…
Weet ik (nog) niet

Ja
Ja, maar ik kan de maandelijkse kosten niet dragen
Nee, want….

20. Over welke onderwerpen zou u graag meer informatie
willen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

15. Denkt u dat u door het gebruik van de slimme sensoren
langer thuis kunt blijven wonen?
⃝
⃝
⃝

Automatisch herkennen als ik in/uit de woning ben
Waterdichte armband voor paniekknop

19. Stel dat u, na de gratis proefperiode, het basisabonnement
(sociale alarmering) kunt voortzetten voor € 7,50 per maand.
Wilt u dit dan?

…………………………….

Nee, niet
veranderd

⃝
⃝

Anders, namelijk …..

13. Kunt u uw antwoord toelichten?

Ten aanzien
van:

M.b.t. gebruik van sensoren:

(Heel) goed
Matig
(Heel) slecht

22. Wat is uw geslacht?
16. Voelt u zich meer verbonden met uw contactpersoon die op
de slimme sensoren is aangesloten?
⃝
⃝

⃝
⃝

Man
Vrouw

Ja, want…
Nee
23. Hoe oud bent u?
…… jaar

17. Heeft u verbeterpunten voor het systeem?
⃝
⃝

Ja
Nee → ga naar vraag 19

24. In welke gemeente woont u?

18. Welke verbeterpunten heeft u?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
M.b.t. nieuwe functies:
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Mobiele personenalarmering
Slim slot
Sleutelkluisje
Videocamera
Slimme deurbel (met camera)

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

25. Heeft u verder nog opmerkingen over de slimme sensoren?
…………………………….
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26. Met wie heeft u deze vragenlijst ingevuld?
⃝
⃝
⃝

Ik heb het alleen gedaan
Ik heb het samen met een mantelzorger gedaan
Ik heb het samen met een vrijwilliger gedaan

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek!
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd aan het
bestuur van uw gemeente. Uw reactie wordt gebruikt om het
systeem nog beter te maken. Hier kunnen u en nieuwe
deelnemers van profiteren.
Landingspagina: Leefsamen
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Type melding

Bijlage 2
Vragenlijst Leefsamen Achterhoek –
versie naasten (beheerders)

Nvt

0
keer

1
keer

2
keer

Vaker
dan 2
keer

Brand
Inbraak /
dwaling

Inleiding

Inactiviteit

Afgelopen jaar zijn bij een oudere uit uw netwerk slimme
sensoren geplaatst. U maakt als beheerder of contactpersoon
deel uit van het alarmeringsnetwerk. Graag willen we weten hoe
u het gebruik ervaart, of er alarmeringen zijn geweest en zo ja,
hoe deze zijn opgevolgd. Wij horen graag over uw ervaringen,
zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De resultaten
van dit onderzoek worden anoniem verwerkt.

1. Hoe verliep de installatie van de slimme sensoren?
⃝
⃝
⃝
⃝

Makkelijk
Neutraal
Moeizaam, omdat….
Ik ben er niet bij aanwezig geweest

2. Welk type sensoren zijn bij de oudere actief?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Brandmelders
Bewegingsmelder
Raam/deur contacten
Paniekknop
Weet ik niet

Melding
onbekend

7. Wat gebeurt er doorgaans bij een melding?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
⃝ Ik bel de oudere
⃝ Ik ga bij de oudere langs
⃝ Ik bel de hulpverlening
⃝ De oudere belt mij
⃝ De oudere belt de hulpverlening
⃝ De oudere annuleert het alarm
⃝ De oudere lost het probleem zelf op
⃝ De melding wordt doorgezet naar de meldkamer
⃝ Anders, namelijk……

8. Bent u tevreden over de manier waarop u een melding
ontvangt?

3. Hoe ervaart u het gebruik van de dienst?
⃝
⃝
⃝
⃝

Paniekknop

Goed
Voldoende
Matig
Slecht

⃝ Ja
⃝ Deels
⃝ Nee

9. Kunt u uw antwoord toelichten?
……………………….

4. Kunt u uw antwoord toelichten?

10. Heeft de oudere weleens loos alarm gehad?

………………………………………………….

⃝
⃝
⃝

5. Is er een melding geweest sinds het gebruik van de slimme
sensoren?
⃝
⃝

Ja
Nee → ga naar vraag 11

Ja
Nee → ga naar 12
Weet ik niet → ga naar 12

11. Wat deed de oudere bij loos alarm?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
De oudere…

6. Wat voor melding(en) is/zijn er binnengekomen en hoe
vaak?
Als u niet meer weet wat voor melding het was, kruis dan
‘melding onbekend’ aan.

⃝ annuleerde het alarm
⃝ belde mij
⃝ deed niets
⃝ n.v.t.
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20. Welke verbeterpunten heeft u?
12. Vindt u dat de veiligheid van de oudere sinds het gebruik
van de slimme sensoren is toegenomen?
Ten aanzien
van:

Nee, niet
veranderd

Ja, een
beetje
toegenomen

Ja, sterk
toegenomen

Inbraak
Brand
Persoonlijk
functioneren
Anders, namelijk

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
M.b.t. nieuwe functies;
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

M.b.t. gebruik van sensoren:
⃝
⃝

13. Denkt u dat de oudere door het gebruik van de slimme
sensoren langer thuis kan blijven wonen?
⃝
⃝
⃝

Mobiele personenalarmering
Slim slot
Sleutelkluisje
Videocamera
Slimme deurbel (met camera)

Ja
Nee
Weet ik (nog) niet

Automatisch herkennen als de oudere in/uit de woning is
Waterdichte armband voor paniekknop

Anders, namelijk….

21. Hoe oud bent u?
….. jaar

14. Kunt u uw antwoord toelichten?
……………………….
15. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
Stellingen

Eens

Oneens

Geen
mening

22. Wat is uw relatie tot de oudere?
Ik ben

Ik kan nu beter een oogje
in het zeil houden

⃝
⃝
⃝
⃝

Ik ben blij dat ik op deze
manier iets voor een ander
kan betekenen

23. Wat is uw relatie tot de oudere?
Ik ben

Het systeem helpt mij in
de (dagelijkse) zorg
/aandacht voor de oudere

⃝
⃝
⃝

Het systeem geeft mij zelf
een veiliger / rustiger
gevoel

Zoon, dochter, schoonzoon, schoondochter
Kleinkind
Ander familielid, namelijk …

24. Hoe oud is de oudere?

16. Kunt u uw antwoord toelichten?
……………………….
17. Voelt u zich sinds de installatie van de slimme sensoren
meer verbonden met de oudere?
⃝
⃝

Familielid
Buurman / -vrouw / buurtgenoot → ga door naar vraag 24
Vriend / vriendin / kennis → ga door naar vraag 24
Anders, namelijk … → ga door naar vraag 24

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

65 – 69 jaar
70 – 74 jaar
75 – 79 jaar
80 – 84 jaar
85 - 89 jaar
90-plus

Ja
Nee
25. Hoe beoordeelt u de gezondheid van de oudere?

18. Kunt u uw antwoord toelichten?
.......
19. Heeft u verbeterpunten voor het systeem?
⃝
⃝

Ja
Nee → ga door naar vraag 21

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

heel goed
goed
matig
slecht
heel slecht
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26. Hoe vaak heeft u contact met de oudere (telefonisch en/of
face tot face)?
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Elke dag
Meerdere keren per week
Wekelijks
Enkele keren per maand
Minder dan enkele keren per maand

27. Hoe ver woont u bij de oudere vandaan?
…. Km

28. Heeft u verder nog opmerkingen over de slimme sensoren?
…………………………….

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek!

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd aan het
bestuur van uw gemeente. Uw reactie wordt gebruikt om het
systeem nog beter te maken, zodat u en nieuwe deelnemers
hiervan kunnen profiteren.

Landingspagina: Leefsamen
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Bijlage 3
Lijst geïnterviewden
Naam

Organisatie

Rol binnen project

Stuurgroep

Mw. M. Besselink

Gemeente Bronckhorst

Bestuurder/burgemeester

Projectgroep

Jimmy Korswagen

VNOG

Projectcoördinator

Peter van Heek

DKK

Algemeen coördinator

Bas van der Kolk

Akkedeer

Projectteam/supplier (directeur Akkedeer)

Jeanette Mertens &
Martijn Engelen

Kruiswerk Achterhoek
Liemers

Projectteam/partner (Regiomanager Kruiswerk
Achterhoek en Liemers)

Karin Aaldering en
Irene Mulleman

Gemeente Montferland

Contactpersoon gemeenten

Ilse vd Kamp

Gemeente Oost Gelre

Contactpersoon gemeenten

Danielle Wensink

Gemeente Aalten

Contactpersoon gemeenten

Richard van het Reve

Gemeente Bronckhorst

Contactpersoon gemeenten

Gemeenten
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Bijlage 4
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Beleidsmakers in de Volksgezondheid staan voor de lastige opdracht om bij afnemende financiële
ruimte antwoorden te vinden voor toenemende gezondheidsproblemen onder de bevolking. Dat
vraagt om ingrijpende en verantwoorde keuzes.
Het Evaluatiebureau Publieke gezondheid is specialist in het verkrijgen van praktische informatie
over interventies in de publieke gezondheid. Het Evaluatiebureau biedt beleidsmakers handvatten
waarmee zij ingrijpende keuzes op verantwoorde wijze kunnen maken. Dat doen we in alle
gevallen praktisch, verbazingwekkend betaalbaar, en met academisch gestoelde kennis. Zo maken
we beleidsmakers sterker.

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088 - 443 37 05
info@evaluatiebureau.nl
www.evaluatiebureau.nl
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