Project Mobility Coach
Aanleiding
Als gevolg van de eigen beperkingen kunnen mensen
met een (verstandelijke) beperking en mensen met
een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) een aantal
taken en/of handelingen, zoals wandelen, reizen,
boodschappen doen, het maken van een
dagplanning, etc. enkel ondernemen met een
permanente, fysieke aanwezigheid van een
ondersteunend begeleider. Echter het ministerie van
VWS moet ca. € 5 miljard bezuinigen op de uitgaven
in de zorg. Uitgangspunt is de eigen
verantwoordelijkheid van de burgers en mensen met
een beperking moeten zelfstandiger worden,
waardoor het voor mensen met een beperking bijna
onmogelijk wordt om begeleid vervoer te krijgen naar
hun werkplek.

Hoe werkt de Mobility Coach?
Door gebruik te maken van innovatieve digitale
oplossingen bieden deze veranderingen de
mogelijkheid om een deel van de huidige vormen van
begeleiding te migreren naar een begeleiding in de
vorm van Coaching op Afstand. Door middel van een
Smartphone met specifieke applicaties voor
dagstructurering en reizen met Openbaar Vervoer zou
het mogelijk moeten zijn dat mensen met een
(verstandelijke) beperking meer taken en activiteiten
zelfstandig kunnen gaan uitvoeren. Dit zou de
mobiliteit, zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van
mensen met een beperking kunnen vergroten.
Bovendien is de verwachting dat Coaching op Afstand
minder tijdsinvestering kost van de professionele
begeleiding.

Wat levert het op?
In een pilotproject worden door Link4All i.s.m. vier
participerende zorgorganisaties bestaande en nieuw te
ontwikkelen applicaties in de praktijk op functionaliteit,
effectiviteit
acceptatie,
betrouwbaarheid
en
beheersbaarheid getoetst. Daartoe zijn gedurende de
looptijd van het project op gezette tijden meetmomenten
ingebouwd om de effectiviteit en acceptatie van de Mobility
Coach te evalueren. Op basis van de resultaten van het
onderzoek en de pilot worden aanbevelingen gedaan voor
de inzet op grote schaal van de Mobility Coach binnen de
zorgorganisaties.

Wie zijn wij?
Link4All ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking bij deelname aan de digitale maatschappij.
In het project Mobility Coach participeren vier zorgorganisaties (Amerpoort, Middin, Pameijer en Tragel zorg).
Het project wordt mogelijk gemaakt door Stichting BACH en Fonds Nuts Ohra.
Medio 2014 worden de resultaten van het project met aanbevelingen opgeleverd.
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Wilt u meer weten over Link4All of in contact komen met een van de deelnemende organisaties neem dan contact op via e-mail:
info@link4all.nl

