
Veilig thuis wonen 
met behulp van 
naasten en buren

Achterhoek

Onderzoeksresultaten

Deelnemende organisaties

Ervaringen
De bestuurlijk portefeuillehouder namens de 

gemeenten, de betrokken ambtenaren en de leden 

van de projectgroep geven aan dat zij merken dat de 

sensoren een gevoel van rust en veiligheid bieden aan 

ouderen en hun naasten. 

Samenwerking met andere organisaties is één van de 

genoemde meeropbrengsten van het project. 

Leefsamen wordt gezien als een mooi voorbeeld van 

hoe je door regionale samenwerking een groot project 

op kan zetten. Organisaties, die voorheen geen contact 

met elkaar hadden, weten elkaar nu te vinden. 

3.000 huurwoningen
Naast opbrengsten als ‘rust’ en een ‘veilig gevoel’ 

heeft het project samenwerking tussen organisaties en 

domeinen vergroot. Er was veel publiciteit rondom het 

project met meer zichtbaarheid in de regio als resultaat. 

Daarnaast heeft 75% van de ouderen gekozen om het 

abonnement te continueren na de projectperiode. 

Al met al geven deze resultaten een positieve aanzet 

voor een vervolg van het project op grotere schaal. 

De woningcorporaties Sité, Wonion, ProWonen en 

De Woonplaats gaan zich samen inspannen om 3.000 

oudere huurders aan te sluiten op de sociale alarmering 

van Leefsamen, in combinatie met een veiligheidsscan. 

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt dankzij 

fi nanciering door de 8RHK ambassadeurs (Regiodeal) en 

de provincie Gelderland. 

“Je bouwt een netwerk op met alle 
contacten rondom de oudere”

De volgende organisaties zijn betrokken 
bij Leefsamen Achterhoek

Het volledige onderzoeksrapport van het Evaluatiebureau 

vindt u op www.evaluatiebureau.nl 

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland
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Leefsamen Achterhoek

Het doel van het project Leefsamen Achterhoek is om 

alleenstaande ouderen veilig thuis te laten wonen.  

Dit gebeurt door slimme sensoren te plaatsen in de 

woning van ouderen en hen aan te sluiten op sociale 

alarmering (rookmelders, inbraakalarm, paniekknop en 

bewegingsmelders). De sensoren alarmeren naasten en 

buren op hun smartphone bij een calamiteit.  

Door het naoberschap, de samenredzaamheid, te 

versterken worden mantelzorgers, zorgverleners en 

hulpdiensten ontlast. 

Het project startte in 2017 met een pilot in Winterswijk 

waar 40 woningen van ouderen zijn voorzien van 

slimme sensoren. De pilot leverde positieve resultaten 

op. Deelnemers voelden zich veiliger in hun huis en de 

sensoren boden een oplossing om veiliger te wonen.  

Er zijn daadwerkelijk al incidenten voorkomen en levens 

gered. Momenteel wordt het project verder uitgerold in de 

hele Achterhoek. Het project won de ‘Gouden Rookmelder’ 

in 2019 en behaalde een tweede plek in de European Fire 

Safety Award.

Het onderzoek  
Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid (van de GGD 

Noord- en Oost-Gelderland en WUR) heeft onderzoek 

gedaan naar de ervaring van deelnemers, naasten en de 

deelnemende organisaties. De belangrijkste resultaten 

van dit onderzoek vindt u in deze flyer. 

Het onderzoeksrapport is op 17 september 2020 aange-

boden aan John Berends, commissaris van de Koning.

Ervaringen van ouderen

Ervaring met het gebruik 
92% van de ouderen is tevreden over het gebruik van 

de sensoren. Daarnaast is 88% van de ouderen tevreden 

over de afhandeling van de alarmering door de naaste. 

Alarmeringen
Bij 73% van de ouderen is tijdens de projectperiode 

minimaal 1 keer een sensor afgegaan. Het vaakst zijn 

alarmeringen geweest in verband met inactiviteit of 

inbraak/dwaling. 

Veiligheidsgevoel & impact
Twee derde van de ouderen voelt zich door de senso-

ren veiliger in huis. Het veiligheidsgevoel is toegeno-

men ten aanzien van brand, inbraak en het persoonlijk 

functioneren. Iets meer dan de helft denkt door de 

sensoren langer thuis te kunnen blijven wonen.

Langer thuis wonen

Ervaringen van naasten

Ervaring met het gebruik 
92% van de naasten ervaarden het gebruik van de 

dienst als goed of voldoende. Deze naasten geven 

onder andere aan dat de sensoren goed werken, rust en 

een veilig gevoel geven en gemakkelijk zijn in gebruik. 

Alarmeringen
78% van de naasten is tevreden over de manier 

waarop zij een melding ontvangen. De naasten die 

minder of niet tevreden zijn, geven bijvoorbeeld aan 

dat de computerstem beter kan, er onduidelijkheid 

is over de optie die men moet kiezen of dat men 

helemaal geen melding kreeg.

Veiligheidsgevoel & impact
Ongeveer 80% van de naasten vindt dat de 

veiligheid van de oudere door het gebruik van de 

sensoren is toegenomen. Het veiligheidsgevoel is 

toegenomen ten aanzien van brand, inbraak en het 

persoonlijk functioneren. Bijna de helft (46%) van de 

naasten denkt dat de oudere door de sensoren langer 

thuis kan blijven wonen. 

Feiten & cijfers
• 1.324 aangesloten woningen 
• 1.820 actieve beheerders en naasten
• 8 deelnemende Achterhoekse gemeenten
• 4.000 verantwoordde vrijwilligersuren

“Het is een ontzettend geruststellend gevoel. 
Ik voel me ook veiliger in huis”

36%

58%

6%

■ Ja
■ Nee
■ Weet ik (nog) niet

Ik heb
een veiliger/

rustiger gevoel

Het helpt mij in 
de zorg/aandacht 

voor de oudere

Ik kan iets 
betekenen 

voor een ander

Ik kan nu beter 
een oogje in 

het zeil houden

%

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82

(Heel)
tevreden

(Matig)
tevreden

(Helemaal)
niet tevreden


