
Beeldbel project 

“Mentorschap is Meesterschap” 

 

Zoals jullie ook per brief al hebben vernomen hebben we vanuit het ministerie 

van VWS. 

een subsidie gekregen waarmee we het beeldbellen tussen onze mentoren en 

cliënten een stimulans kunnen geven. 

Door de verkregen subsidie kunnen we 50 tablets inkopen en onze 

dienstverlening uitbreiden met deze innovatieve manier van communiceren. 

Ten tijde van het coronavirus is dat een mooi geschenk. Zo kunnen we zelfs op 

afstand contact houden met een grote groep van onze cliënten. Hoe fijn is dat! 

Ook voor de langere termijn, gaan we voor onze cliënten de tablets inzetten. 

Deze service wordt dus een vaste toevoeging op ons werk. Daar zijn we blij 

mee want beeldbellen is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. 

Dankzij deze mogelijkheid kunnen we ook in de toekomst deze innovatie 

aanbieden. Het communiceren met tablets wordt na het Coronavirus echter 

geen vervanging van onze fysieke bezoeken. Het is een aanvulling voor 

situaties waar extra ondersteuning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan 

eenzaamheid of de behoefte aan meer begeleiding. 

De tablets zijn zeer eenvoudig in gebruik. Er staan geen apps op, maar alleen 

de naam van de mentor en maximaal 5 andere contactpersonen. Zodra de 

cliënt één van de namen aantipt, wordt er contact gelegd met de smartphone, 

tablet of computer van de mentor (of één van de contactpersonen. Zo kan de 

cliënt zonder moeilijkheden direct communiceren met mensen die belangrijk 

voor hem/haar zijn.) 

We hebben al zo’n 15 aanmeldingen binnen!! 

Mocht je je, namens jouw cliënt, willen aanmelden voor dit project, mail ons 

dan even om de belangstelling aan te geven. Dat kan via het mailadres 

marianne-quax@mentorschapzeeland.nl 

mailto:marianne-quax@mentorschapzeeland.nl


 

Marianne neemt dan contact met je op en kan je alles vertellen over dit leuke 

project! 

 

 

 

De eerste tablets zijn uitgereikt aan Rinus Struik  

& 

een dag later aan Hennie Kwint. 

De kop is er af!!! 

 


