
Haarlemse  
ouderen maken 
kennis met een 
speciale tablet



Ouderen in Haarlem 
met de Compaan
In de gemeente Haarlem mogen kwetsbare ouderen 

kosteloos kennis maken met moderne technologie. 

Dankzij het “try & buy” project kunnen mensen de  

Compaan zes maanden uitproberen. Als het bevalt 

nemen ouderen de Compaan na de uitprobeerperiode 

particulier over. Het 2-jarige project in Haarlem kent 

inmiddels al honderden enthousiaste gebruikers.



De Compaan is ontwikkeld voor ouderen die het lastig  

vinden om met een normale tablet te werken. De tablet 

maakt onder meer gebruik van grotere knoppen en extra 

veilige software. Dankzij het toegankelijke ontwerp en  

eenvoudige bediening, kunnen ouderen deelgenoot  

worden van onze digitale wereld. Komen gebruikers er  

niet helemaal uit? De Compaan servicedesk is 7 dagen  

per week bereikbaar.

De tablet voor ouderen



Wat wil de Gemeente 
Haarlem bereiken?
Door het gebruik van de Compaan wil de gemeente 

Haarlem het welzijn van oudere inwoners verbeteren.  

Zo toont onderzoek aan dat de Compaan een positieve 

invloed heeft op de gevoelens van eenzaamheid bij oude-

ren. Daarnaast wil de gemeente Haarlem met het project 

mantelzorg faciliteren en een platform bieden voor tech- 

nologische vernieuwingen in de zorg. Zo geven cliënten 

van Zorgbalans wekelijks meetwaarden via de Compaan 

door en is beeldcontact met verpleegkundigen mogelijk.



Haarlemse editie
In het kader van het Jaar van de Ontmoeting (2017) en  

het Jaar van de Toegankelijkheid (2018) is voor Haarlem  

een speciale editie van de Compaan ontwikkeld. Ouderen 

krijgen via de tablet toegang tot verschillende lokale 

diensten, zoals Haarlem Ontmoet, BUUV en de Sociaal  

Wijkteams. Bovendien zijn via het Servicepaspoort  

maaltijden, boodschappen en de wasserij eenvoudig  

beschikbaar. Wethouder Jur Botter vindt het belangrijk  

dat deze initiatieven voor iedereen toegankelijk zijn.  

“Steeds meer organisaties zijn te bereiken via een knop  

op de Compaan. Ook zorginstellingen, zoals Zorgbalans.”



Enthousiaste  
reacties van 
gebruikers
De 87 jarige mevrouw Oostdam kreeg de eerste 

Compaan uitgereikt van wethouder Jur Botter 

(Wmo/welzijn). Na de uitleg van Compaan coach 

Lieke was mevrouw Oostdam direct enthousiast. 

Beeldbellen met haar familie is een fijne toe- 

voeging, maar ook het spelen van spelletjes bleek  

bij mevrouw in de smaak te vallen. Zeker toen zij  

een potje vier-op-een-rij won van haar dochter  

in Zweden. Met een klein beetje hulp van haar  

achterkleindochter en de wethouder, maar dat  

hoeft de tegenpartij niet te weten!



Nog nooit 
een computer
aangeraakt en
wil nu geen dag 
meer zonder!
Mevr. R. Belder (87)



Brengt generaties dichter bij elkaar

phone  088 - 14 50 100 ENVELOPE  info@uwcompaan.nl

Benieuwd naar de projecten die we voor oudere inwoners van gemeenten  
als Haarlem, Dordrecht, Almere, Westerveld, Dalfsen en Velsen uitvoeren?  

Bel voor een afspraak of kijk op www.uwcompaan.nl/gemeenten.


