Persbericht
Compaan introduceert tablet voor mensen met een verstandelijke beperking
Eerste introductie bij Leger des Heils in Dordrecht en Gorinchem
Haarlem, 23 januari 2019 – Compaan brengt een tablet op de markt voor mensen met een
verstandelijke beperking. De tablet biedt mensen de gelegenheid op een eenvoudige en
veilige manier gebruik te maken van de mogelijkheden van technologie. De tablet kan op
afstand beheerd worden door familie, vrienden of zorgverleners.
Leger des Heils zet de Compaan in voor bewoners
De tablet wordt ingezet bij deelnemers van het Leger de Heils in Dordrecht en Gorinchem.
Met de inzet van de Compaan wil het Leger des Heils bewoners helpen structuur aan de dag
te geven door taken en afspraken te agenderen. Daarnaast biedt de tablet een basis voor
zorg en begeleiding op afstand. Projectleider Bas-Jan Zwijnenburg van het Leger de Heils:
“Onze begeleiders beeldbellen met mensen die weer zelfstandig gaan wonen en we bieden
een dagelijkse welzijnsmelding aan zodat we weten hoe mensen zich voelen. We helpen
mensen die eerst intern bij ons woonden langzamerhand weer te integreren in de
maatschappij”.

Ontwikkeld met steun van de gemeente Dordrecht
De tablet is mede ontwikkeld op initiatief van de gemeente Dordrecht. Maaike van de Wiel,
beleidsmedewerker van de gemeente Dordrecht, zegt hierover: “Om goed aan te sluiten bij
de doelgroep brachten we verschillende lokale organisaties op het gebied van de zorg en
welzijn voor verstandelijk beperkten rond de tafel. De ontwikkelde tablet is een voorbeeld van
succesvolle co-creatie tussen lokale zorgprofessionals die hun kennis en kunde hebben
gedeeld en de technische ervaring van Compaan”.
Een makkelijke en veilige tablet
Naast een combinatie van eigen diensten voor bijvoorbeeld e-mail, foto’s, beeldbellen en de
agenda, biedt de Compaan een eigen veilige Compaan-appstore met relevante apps van
derde partijen. Aan de hand van de wensen en mogelijkheden van de eindgebruiker, kan de
tablet aangepast worden. Daarnaast wordt een telefonische servicedesk geboden die 365
dagen per jaar bereikbaar is.
Ondersteund door een online familie-omgeving
Familie, vrienden of zorgverleners kunnen een oogje in het zeil houden. Zij ondersteunen de
Compaan-gebruikers met de online familie-omgeving vanaf hun eigen computer, tablet of
smartphone. Zo kunnen ze op afstand een app op de Compaan zetten, instellingen
aanpassen of meekijken op het scherm. Ook zijn er diverse hulpfuncties voor mantelzorgers
zoals een “goedemorgen-melding” of medicijnen herinnering.
Wij zoeken de samenwerking!
De Compaan is direct verkrijgbaar voor particulieren maar wordt ook ingezet in partnerschap
met zorgverleners en gemeenten. De Compaan wordt dan aangeboden in een eigen look &
feel met lokale diensten en functionaliteiten. Bijvoorbeeld als veilig platform voor “zorg op
afstand” of als eenvoudige tablet om ouderen met anderen in contact te brengen. Zo bieden
we samen een volledig geïntegreerde dienst op het gebied van welzijn, mantelzorg en
professionele zorg.
Over Compaan
Het idee van de Compaan is ontstaan vanuit de eigen ervaring van oprichter Joost
Hermanns. Zijn 90-jarige oudtante wilde met een iPad aan de slag maar dat bleek te moeilijk.
Omdat zijn oudtante wel wilde e-mailen en foto’s wilde zien van zijn kinderen, bedacht Joost
de Compaan.
Meer informatie
Voor meer informatie, ga naar www.uwcompaan.nl of neem contact op met Marijse ten Brink
via marijse.ten.brink@uwcompaan.nl of 088-1450100.

