
JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

›  Start Beter Thuis
›  Succesvolle EHealth 

bijeenkomst en start  
van pilot Tessa de  
sociale Robot

›  Wijkgesprek vitaliteit  
nav resultaten enquête

›  Informatiebijeenkomst over 
nieuwe woonvormen

›  Beter Thuis workshop 
bij Health Hub Utrecht

›  Opening Klusdienst
›  Beter Thuis workshop bij 

Buurtteams

›  Opening De Derde Helft 
›  Beter Thuis Workshop eHealth 

& Business

›  Buurtcaravan  
‘Vitaliteit’ door Noordoost

›  Buurtcaravan  
‘Vitaliteit’ door Noordoost

›  Afronding en opschaling pilot 
Tessa de sociale Robot

›  Start van pilot Fitness Online 

›  Start van pilot Memorylane

›  Start van initiatief Maaltijd
bezorging 

›  Leertraject eHealth voor en  
door ouderen

Initiatieven

eHealth

START

• Bewoners
• Buurtteams
• DOCK
• Careyn 

• COSBO
• NUZO
• NIZU

• Nat. Ouderenfonds
•  Buurtvereniging  

de Bouwsteiger
• 6 Buurtverenigingen
• Thuisafgehaald

• Hogeschool Utrecht

• Ucentraal 
• Vilans
• Wijkbureau N-O 
• Huisartsen

• Hercules
• SportUtrecht

• Jumbo Utrecht
•  Eethuiscafé  

de Helden

• Google
•  Legato 

Automatisering

• Uzelf
• Health Hub
•  10+ Technologie  

Start- ups

Samenwerkingen

De Klusdienst De Derde Helft Maaltijden

klussen door en  
voor buurtbewoners

8
2

40+

nieuwe 
klusvrijwilligers

Elke week >50 ouderen bij 
elkaar voor ontspanning, 
ontmoeting en beweging

De Buurtcaravan Woonmaatjes
8 locaties door noordoost

200+ buurtbewoners 
informeren over vitaliteit.

Niet alleen informeren 
maar ook in gesprek 

succesvolle
bijeenkomsten

3.000 kaartjes
verspreid in 
noordoost

maaltijdbezorging  
door vrijwillige thuiskoks 

uit de buurt bij 

15 kwetsbare ouderen

YY

Tessa de sociale Robot
Sociale robot die helpt bij het 
organiseren van dagelijkse leven

Fitness Online
Groepsfitness les, onder professionele begeleiding, 
waar mensen vanuit huis aan kunnen meedoen

Oryx Bewegingsadvies
Innovatieve sensoren meten  
mobiliteit wat resulteert in  
loop- en bewegingsadvies

Resultaten Beter Thuis 2019

Actief in 
Utrecht Noordoost

Memorylane Tablet
Eenvoudige tablet 
die ouderen helpt in 
contact te blijven 
met familie en 
vrienden.

Het netwerkinitiatief Beter Thuis draagt bij aan 
de toekomstige ouderenzorg, zodat mensen 
niet alleen langer maar ook beter thuis kunnen 
blijven wonen. Dit doen we samen met 
bewoners, professionals en netwerken. Door 
die verbinding kan Beter Thuis onverwachte, 
nieuwe combinaties in wonen, zorg en welzijn 
maken.

wijkgesprekken

De vraag ophalen

enquêtes 

supermarktbezoeken

gesprekken bij de
Buurtcaravan

Kennisdelen

400+ responses

3

200+

3 12 nieuwsbrieven

abonnees 

Beter Thuis  
Workshops4

4

3

5

200+

Artikelen in huis aan huis 
magazine Mens en wijk

Artikelen in (nationale) kranten

Leer meetups

artikel in vakblad  
over klusdienst

1

1

radio interview

tv item

12 Abonnees en tweets

https://www.youtube.com/watch?v=x01VGF-JWGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rWG5y23VtsU
https://www.thuisafgehaald.nl/
https://utrecht.voorlater.nl/

