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MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
THUISONDERSTEUNER KEMPENLEF
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BEOOGDE
IMPACT

INPUT

Door het trainen en inzetten van Thuisondersteuners
(TO) draagt Kempenlef bij aan het feit dat kwetsbare
ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en
mantelzorgers ontlast worden, waarbij het gat tussen
thuiszorg en huishoudelijke hulp wordt opgevuld.
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Afgelopen periode:
- zijn 60 thuisondersteuners opgeleid.
- werden thuisondersteuners zowel
intramuraal als extramuraal ingezet.
- zijn circa 250 ouderen ondersteund
door middel van de inzet van de thuisondersteuner.

OUTPUT
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AANPAK
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IMPACT

Betere ondersteuning
ma ntelzorger; 3,97

4,00

Pretti g dat minder
zorgverl eners zi jn
betrokken; 4,12

3,00

Meer gevoel van eigen
regi e (oudere en
ma ntelzorger); 3,90

Betere kwaliteit zorg;
4,03

Oktober fungeert als ambassadeur van
de thuisondersteuner richting andere
zorgorganisaties.
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OUTCOME

2= oneens, 3=neutraal,
4=eens, 5= helemaal eens (N=49)
In s taat langer mee te
doen; 4,18
5,00

De thuisondersteuner:
- Maatwerk Hulp bij Huishouden
- Kan ondersteunen bij ADL
- heeft signalerende en activerende functie, o.a. naar de wijkverpleegkundige.
- adviseert en begeleidt op gebied van
domotica
Oktober biedt baangarantie voor alle
opgeleide thuisondersteuners. Daarnaast
biedt Oktober de kans aan medewerkers
om te blijven leren en ontwikkelen.

Met de training tot thuisondersteuner
kunnen jaarlijks 60 mensen worden
opgeleid.
Medewerkers kunnen meer flexibel
werken. Bovendien is werken in de
zorg is aantrekkelijker voor instromers
door de functie van thuisondersteuner.

Financiering:
- Het inzetten van thuisondersteuners vraagt om ontschotting
financiering
- Opleidingskosten bedragen:
€950 pp
- De uurkosten voor het inzetten
van de thuis ondersteuner bedragen : € 32.36

2,00
Beter passende hulp;
3,88

Vra a gverlegenheid
neemt af; 4,12

Yet Snelders (mantelzorger) in Dichterbij (ledenblad Rabobank):
“Ik vindt dat ze nu nog alerter op dingen
reageert. Franka fungeert voor mijn 		
moeder nu al vijf jaar als vertrouwenspersoon. Een vertrouwd gezicht is 		
sowieso belangrijk voor iemand die 		
hulpbehoevend is”.

UITKOMSTEN PER DOELGROEP
THUISONDERSTEUNER KEMPENLEF

