


Onze missie is met de Compaan “generaties verbinden”! We dragen we bij aan de volgende 

sociaal maatschappelijke doelstellingen:

• Bevorderen van welzijn van ouderen door digitale sociale contacten met familie, 

vrienden, vrijwilligers en buurtbewoners makkelijker te maken.

• Ontlasten van directe mantelzorg door de mantelzorg beter te faciliteren en te verdelen 

over meerdere personen (inzet van buurt, vrijwilligers en informele wijkdiensten).

• De zorg aan ouderen efficiënter (goedkoper!) verlenen door technologie in te zetten in 

het primaire zorgproces en een groter aandeel van informele zorg in het totale zorgproces 

te realiseren.

Uiteindelijk dragen deze doelstellingen er aan bij dat ouderen langer comfortabel thuis kunnen 

blijven wonen en dat de zorg voor ouderen ook in de toekomst betaalbaar blijft.

Wat willen we met de Compaan bereiken?





“ Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg 

en ondersteuning thuis ontvangt de 

mogelijkheid om via een beeldscherm 24 

uur per dag met een zorgverlener te 

communiceren. Dit draagt eraan bij dat 

mensen langer veilig thuis kunnen 

wonen.”

Minister Edith Schippers, juli 2014



• We mogen 50 Companen bij kwetsbare ouderen in Oudorp plaatsen

• Familie, vrienden en (mantel)zorgverleners communiceren met de Companen via 

het Compaan Portaal

• Koppeling met Zorgvoorelkaar, een online platform waar mensen elkaar kunnen 

vinden en helpen

• Een speciale knop waar mensen, via “Voor Mekaar” eenvoudig met een 

vrijwilliger in contact kunnen komen

• Uitrol via “De Oever” waar mensen uit Oudorp, Compaan gebruikers 

ondersteunen in het gebruik

• Geen geïsoleerd project, aansluiting zoeken bij professionele zorgverleners in de 

wijk

Alkmaar “Voor Mekaar”



http://www.uwcompaan.nl/over-ons/consumentenbond/
http://www.uwcompaan.nl/over-ons/consumentenbond/


• Verplaats je in de in de eindgebruiker, redeneer niet vanuit je eigen 

communicatiebehoefte als organisatie

• Specifiek voor de Compaan, het is de familie die het initiatief neemt tot de 

Compaan. Die familie woont vaak niet in Oudorp

• Samenwerking is belangrijk, besteed aandacht aan het cultuurverschil tussen de 

verschillende partners

• Geef het project tijd. Implementatie van “ehealth” is geen technisch project, het is 

een gedragsverandering bij mensen en organisaties

• Ga altijd uit van structurele financiering, projectsubsidie mag een aanvulling zijn 

maar nooit de levensader

Wat heeft “Voor Mekaar” ons tot op heden geleerd? 







• Beeldbellen tussen de client en de professionele zorgverlener voor een dagelijkse 
check op het welzijn van de client

• Video’s agenderen met bijvoorbeeld medicijneninstructie, bewegingsoefeningen, 
ondersteuning van alledaagse activiteiten, etc.

• Opvolging op onverhoopte alarmen op de “goedemorgen service” op de 
Compaan

• De medicijnenherinnering kan gebruikt worden om medicijnentrouw te 
bevorderen

• Koppelen van planning van de aan de de agenda van de Compaan

• Contact kan snel en efficiënt via de berichtenservice verlopen

• Het “logboek” kan gedigitaliseerd worden. Op deze manier kan informatie snel 
over meerdere partijen (client, zorgverlener en familie) gedeeld worden

Mogelijkheden van Compaan in zorg 




