Gemeente Westland
Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft:

Advies tablet ‘de Compaan’

Naaldwijk, 20 mei 2020

Geacht College,
Op 13 mei jl. kreeg de kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg van de Adviesraad Sociaal
Domein Westland (ASDW) via een Skypeverbinding van Alidia Bosma een heldere
uiteenzetting en presentatie betreffende E-health en de invoering van de
gebruiksvriendelijke tablet 'de Compaan’ in gemeente Westland.
Onze dank hiervoor aan Alidia Bosma.
Hierbij de reactie van de zijde van de ASDW.
De ASDW juicht de initiatieven van Gemeente Westland met betrekking tot E-health en het
ter beschikking stellen van een gebruiksvriendelijke tablet aan hiervoor in aanmerking
komende inwoners in Westland, van harte toe, mede gezien de nu bekende positieve
resultaten van onderzoek gedaan in het recente verleden.
In het advies van de ASDW willen wij graag nog enige additionele punten vermelden, welke
u in overweging kunt nemen voordat de daadwerkelijke terbeschikkingstelling plaats zal
vinden.
• Wij zien graag dat er een servicecontract komt voor de gebruikers van de tablet de
Compaan. Daarbij gaan we ervan uit dat deze betaalbaar is voor iedereen. Wanneer
dit niet zo is, gaan we er vanuit dat de gemeente een regeling treft om hierin
tegemoet te komen.
• Gezien de recente ontwikkelingen in thuiszorg en zorg voor kwetsbare mensen,
waarin veel gebruik gemaakt is van zorg op afstand, verwachten wij dat de
ontwikkeling van de Compaan achterhaald is als het uitgerold is in maart 2021. Ons
advies is dan ook om de Compaan versneld, vóór november 2020 uit gerold te
hebben.
• Wij gaan er vanuit dat de prijs die nu geldt voor de aanschaf van de Compaan voor
de komende 5 jaar is gewaarborgd.
• Zijn er ook mogelijkheden om de tablet als maatwerk te leveren in plaats van de
algemene samenstelling?
• Wij zien graag dat er een introductie komt, bijvoorbeeld van de werking van het
apparaat voor de in aanmerking komende personen.
• Hoe wordt bepaald wie uiteindelijk in aanmerking komt?
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De beantwoording van de hierboven gestelde vragen/opmerkingen zien wij gaarne
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,

Nico van der Knaap
Voorzitter ASDW
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