Applicaties
Voor mensen
met een beperking
Overige apps & Cloudina

Voorwoord
Beste cliënt,
Voor je ligt een overzicht van apps waarvan verschillende mensen een inschatting maakten dat
het van meerwaarde kan zijn voor onze doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking. De
apps zijn door ’s Heeren Loo ingedeeld in verschillende categorieën.
Er staat informatie in over betaalde apps en gratis apps, Android-apps en iOS-apps en er staan
ook tips in over functionaliteiten van de iPhone en iPad en een paar websites.
In dit appboek staan heel veel apps, en ook een paar websites waar je op in kunt loggen. Elke
dag komen er talloze apps bij. Het is dus onmogelijk om alle apps te beoordelen op veiligheid.
Hoe veilig een app moet zijn hangt ook af van wat je er mee wilt doen. Bijvoorbeeld: als je
medische gegevens van jou of iemand anders in de app registreert, wil je waarschijnlijk meer
eisen stellen aan de veiligheid van de app.
Op https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/app-check/ staat een voorbeeld van een checklist, die
je kunt gebruiken om de beveiliging van een app te beoordelen.
Een paar dingen waar je in ieder geval zelf op kunt letten, voordat je een app gaat installeren en
gebruiken.
-

Wie heeft de app gemaakt? Hoe verdient de maker geld? Voor apps van commerciële
bedrijven geldt: Gratis bestaat niet. De maker kan bijvoorbeeld advertenties willen
verkopen, gegevens over jou willen gebruiken/verkopen enz.
Heeft de app toegang nodig tot je contactpersonen, foto’s of locatiegegevens?
Waarschijnlijk staat in een privacyreglement wat de maker vervolgens met die gegevens
mag doen. Wil je dat echt?
Wat voor gegevens kun je bewaren in de app? Hoe vertrouwelijk zijn die en is het helder
wat de maker van de app met deze gegevens mag doen. Wil je dat echt?

Door dit uit te zoeken en hierover na te denken kun je bewust(er) kiezen of je de app wilt
installeren. Voor het gebruik van websites geldt bovendien dat adressen van sites die beginnen
met http (dus zonder s) niet goed beveiligd zijn. Als je gegevens invult op dergelijke sites is het
voor derden makkelijk om mee te kijken, zonder dat je dat merkt. Let op dus! Weet dat sommige
apps vragen om persoonsgegevens van jou of van je cliënt. Maak daarin een bewuste keuze en zet
je instellingen in apps indien mogelijk op privé. Twijfels? Stel je vraag een begeleider en zij
kunnen de vraag stellen aan de regionale contactpersoon Privacy.
Mis je apps? Of verdwijnt een app na het verschijnen van dit boek? Laat het ons weten via
innovatie@sheerenloo.nl, dan verwerken we de gegevens weer in een nieuwe versie. Dit boekje en
de andere boeken zijn te vinden op de website https://www.sheerenloo.nl/innovatie en op het
kennisplein op de portal: https://mp.sheerenloo.nl/web/innovatie/app-boeken
Ook zijn ze te downloaden door medewerkers van ’s Heeren Loo op de portal. Bij interesse, vraag
het je begeleider. Je begeleider kan het vinden op de portal, zie
https://mp.sheerenloo.nl/web/innovatie/publicaties-en-links
Hier vinden ze in de rechterbalk een link met ‘boekjes apps en producten’.
Namens ’s Heeren Loo,
Team innovatie
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Alarmdroid
Wekkerfunctie

Inhoud en doel
Alarmdroid is een wekker voor op de smartphone of tablet.
Je kunt de tijd instellen wanneer je gewekt wilt worden of
wanneer het tijd is om naar een afspraak te gaan.
Er zijn verschillende deuntjes die je naar eigen smaak kan
instellen. Er zit een herhalingsfunctie op, wanneer je er nogmaals
aan herinnert wilt worden. Het is mogelijk om het vast in te stellen,
dat je door de weeks op een vast tijdstip gewekt wilt worden en in het weekend of door de weeks
kan je dit weer op een andere tijd instellen.

Doelgroep
Alarmdroid is geschikt voor mensen met een licht/matige verstandelijke beperking.

Bijzonderheden
Voordelen van Alarmdroid zijn:

De cliënt kan zelfstandig opstaan, de app is vast in te stellen en gaat dan automatisch af.

De wekker hoeft niet elke avond opnieuw gezet te worden.

Het kan ook gebruikt worden als geheugensteuntje, bijvoorbeeld wanneer een cliënt een
afspraak heeft en moeite heeft om op tijd op een afspraak te komen.
Er zijn veel verschillende wekker apps op de markt. Door naar de Playstore of de Appstore te
gaan en het woord ‘wekker’ in te toetsen vind je allemaal varianten en kan de meest passende
worden gekozen.
Inmiddels hebben de nieuwere smartphones dezelfde mogelijkheden op het gebied van
wekkerfuncties.
Alarmdroid is alleen beschikbaar voor Android apparaten.

Meer informatie
Website: http://bit.ly/2hWAhHk
Download: http://bit.ly/2ij5wv1
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BiiSafe Buddy

Nooit meer iets kwijtraken
Inhoud en doel
Met de BiiSafe Buddy app kun je je BiiSafe Buddy apparaatje
volgen. Dit apparaatje maak je vast aan bijvoorbeeld je
sleutelbos, tas, fiets of jas. Door het GPS systeem dat in het
apparaatje zit kun je je kwijtgeraakte spullen weer terug vinden.
In de app kun je je Buddy’s een naam geven. Als je er een kwijt
bent klik je in de app op het plaatje van die Buddy. Nu laat de app
zien waar je Buddy zich bevindt door middel van een kaart. Je app geeft ook direct een
routebeschrijving hoe je bij de Buddy kunt komen. Je kunt de locatie van je Buddy ook delen met
vrienden en familie. Ook kun je met de BiiSafe Buddy je telefoon weer terug vinden. Je drukt op
een knopje op de Buddy en je telefoon begint geluid te maken. Hierdoor kun je altijd je telefoon
terug vinden. Daarnaast kun je ook een Buddy aan een persoon geven. Zo kan de persoon jou
altijd vinden maar jij die persoon ook.

Doelgroep
Geschikt voor iedereen die wel eens iets kwijt raakt.

Bijzonderheden
De BiiSafe Buddy is tevens een stappenteller en een thermometer. Op de applicatie kun je dus
ook zien hoe veel je hebt gelopen en hoe warm het is. Je kunt tot twintig Buddy’s op één
applicatie hebben. Hierdoor kun je dus meerdere voorwerpen tegelijk volgen. Bij deze applicatie
hoort een product. BiiSafe Buddy is enkel in het Engels in te stellen. Voor het gebruik van de app
zou dit geen hinder moeten opleveren.

Meer informatie
iOS: http://apple.co/2ij4Ea7
Android: http://bit.ly/2ieZSOO
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Boefproof

Beveilig je smartphone/ tablet tegen
diefstal
Inhoud en doel
Smartphones, tablets en laptops zijn een makkelijke doelwit voor
dieven. Bij diefstal bestaat het risico dat persoonlijke en gevoelige
informatie bij een ander terecht komt. Een wachtwoord of touch ID
is dan niet altijd genoeg. Activeer daarom ook de blokkeerfunctie. Met één instelling kun je jouw
smartphone niet meer terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Hierdoor wordt hij
onverkoopbaar. Je voorkomt hiermee ook dat een dief bij jouw foto’s, mail of documenten kan.

Doelgroep
Deze instelling is geschikt voor iedereen met een smartphone.

Bijzonderheden
Het ‘boefproof’ maken van je smartphone is heel eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is het
activeren van de blokkeerfunctie. Dit kan op elke smartphone, tablet of laptop. Hierdoor wordt je
apparaat onbruikbaar voor de dief. Door de blokkeerfunctie in te stellen kun je jouw apparaat
altijd op afstand terug vinden. Ook kun je van een afstand al je belangrijke gegevens wissen.
Daarnaast kunnen de meeste smartphones ook nog op afstand geblokkeerd worden.
Deze beveiliging is alleen geschikt voor privé toestellen.
Alle smartphone’s, tablets en laptops hebben een eigen manier om het apparaat te blokkeren.
Hoe dat werkt voor jouw apparaat? Kijk op:
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/boefproof
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Buienradar

Actuele weersvoorspellingen
Inhoud en doel
Buienradar helpt je met actuele weersinformatie en
betrouwbare verwachtingen om je dagelijkse activiteiten
beter te plannen. Op deze manier hoef je nooit nat te worden!
Je kunt de app naar eigen voorkeur inrichten zodat je jouw
gewenste weersinformatie direct beschikbaar hebt. De buienradar
en de regengrafiek staan centraal. In één oogopslag zie je of het de
komende twee uur gaat regenen op jouw locatie, zelfs tot op straatniveau met de inzoomfunctie.
Daarnaast bevat de app een nieuwe widget en vele andere uitgebreide weersinformatie zoals de
14-daagse, weeralerts, weerkaarten en weervideo's.

Doelgroep
Buienradar is geschikt voor iedereen met een smartphone.

Kosten
Gratis. Er zijn wel in-app aankopen die tussen de € 0,61 en € 2,79 per item kosten. De app is
prima te gebruiken zonder in-app aankopen.

Bijzonderheden
Altijd weten of het gaat regenen en wat de weersvoorspellingen zijn. Daar draait buienradar om.
Zo kun je de dag plannen zonder in de kou te staan. Ook weet je of je een paraplu mee moet
nemen, of misschien wel je zonnebril. Je kunt handmatig instellen waar je je bevindt of je kunt
gebruik maken van de GPS functie.

Meer informatie
Website & download: http://www.buienradar.nl/
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EBB
Beeldbank
Inhoud
Deze app helpt je om te praten over wat jij belangrijk vindt in
het leven. Dit doe je op basis van beelden die bij jou passen of
die je zelf hebt gemaakt. Je kan belangrijke thema´s en diepere
betekenissen in beelden uitdrukken. De app heeft aandacht voor
talent en zorgt ervoor dat iemand zijn kwaliteiten kan laten zien.

Doelgroep
Deze app is ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
Gratis

Systeem
De app vereist voor iOS versie 8.0 of hoger en voor Android versie 4.0.3

Bijzonderheden
EBB bevat een verzameling van beelden: een beeldenbank. Je kiest de beelden die best bij jou
passen. Je plaatst ze per thema. De thema’s kan je zelf kiezen. Je kan de beeldenbank aanvullen
met persoonlijk beeldmateriaal. De app beschermt wat privé is: alle informatie komt op jouw
telefoon of tablet en jij toont wat je wil laten zien. Mensen met een beperking worden zelf meer
en meer aangesproken op hun mogelijkheden om te participeren in de samenleving. Hierdoor
komen ze ook vaak zelf voor keuzes en beslissingen te staan. Daarom wordt het belangrijker om
met hen te praten over alle levensthema´s.

Meer informatie
iOS download: https://apple.co/2swXEQy
Android download: https://bit.ly/2I7hDbU
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Google Earth

Kaarten en afbeeldingen over de hele
wereld
Inhoud en doel
Google Earth is een app die een 3D-kaart laat zien van de
wereld. Vlieg met één veegbeweging de wereld rond met
Google Earth. Ontdek verafgelegen landen of ga eens langs bij
je huis. Zoek naar steden, plaatsen en bedrijven. Loop langs
wegen, grenzen, plaatsen, foto's en veel meer. Bekijk de wereld
op straatniveau met de geïntegreerde Street View-functie. Zo kun je
bijvoorbeeld een wandeling maken door Disneyland!

Doelgroep
Google Earth is leuk voor iedereen, maar is zeker geschikt voor mensen die weinig buiten komen.

Bijzonderheden
Gebruik de gids om gemakkelijk nieuwe interessante plaatsen te vinden die je kunt verkennen.
Met één snelle veegbeweging op het tabblad onder aan het scherm geef je een lijst met virtuele
trips over de hele wereld weer.
Dankzij 3D-beelden kun je nu door volledige 3D-creaties van bepaalde steden (waaronder San
Francisco, Boston, Rome en andere steden) vliegen. Met gebouwen die allemaal in 3D zijn
gemodelleerd, krijg je echt het gevoel dat je over de stad vliegt.

Meer informatie
Website: https://www.google.com/earth/
iOS: http://apple.co/2hWANVH
Android: http://bit.ly/1bxb2U9
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Hartenberg VR

Virtuele tour door Hartenberg
Inhoud en doel
Hartenberg VR is een virtuele tour door het gebouw
‘De Hartenberg’. De Hartenberg in Wekerom is een locatie
van ‘s Heeren Loo. Je loopt met de Vr-bril virtueel door de
Nieuwbouwlocaties en ziet hoe het gebouw er straks uit gaat
zien. Exclusief voor ’s Heeren Loo-medewerkers!

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die interesse heeft in locatie De Hartenberg.

Bijzonderheden
Beleef nu De Hartenberg in Virtual Reality: met bijvoorbeeld een Google Cardboard staat u echt in
de gezamenlijke woonkamer en kan via hotspots een kijkje genomen worden in de tuin en via de
gang naar de keuken of een van de slaapkamers.

Meer informatie
Website: http://dehartenberg.nl/
iOS: http://apple.co/2i52riT
Android: http://bit.ly/2hKSsBK
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JIP

Veilig protaal/ website
Inhoud en doel
JIP is een website waarmee cliënten op een veilige
manier gebruik kunnen maken van het internet.
Met JIP kunnen mensen met een verstandelijke beperking naar
eigen wensen en mogelijkheden deelnemen aan de digitale
samenleving. Door middel van speciale computerapplicaties kunnen
cliënten het volgende:

Fotolinks uploaden.

Filmpjes opzoeken en bekijken.

Kiezen voor een van de vijf radiozenders en daar naar luisteren.

Websites bekijken.

Doelgroep
JIP is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
JIP is beschikbaar voor alle cliënten van ’s Heeren Loo.

Bijzonderheden
Een cliënt kan de interface zelf inrichten en toegankelijk maken. Elke nieuwe gebruiker krijgt
standaardinhoud aangeboden, die hij kan aanpassen naar eigen wensen, zoals een inlogcode met
letters of plaatjes (pictopin). Ook kan een cliënt zelf beslissen (met behulp van verwant en/of
begeleider) tot hoeveel apps en items hij toegang krijgt. Via internet kan hij foto’s en filmpjes
uploaden. De radiostations staan al voor hem klaar. Via de internet-app is het mogelijk om
spelletjes te spelen.
JIP is gratis beschikbaar voor alle cliënten die wonen of werken bij ’s Heeren Loo. Zij kunnen een
account aanvragen bij hun begeleider. Deze krijgt een activatiemail. De cliënt kan samen met zijn
begeleider een account aanmaken. Het is ook mogelijk om daarnaast een verwant te kiezen die
JIP (evt. in samenwerking met de begeleider) met materiaal kan vullen.
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JIP - vervolg
Binnen JIP is een handleiding beschikbaar waar stap-voor-stap staat beschreven hoe JIP kan
worden ingericht. Deze is voor begeleiders en verwanten beschikbaar.
Ook voor cliënten is er een uitleg over het gebruik van JIP.
Het doel van JIP is:

Mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te geven om op een veilige en
toegankelijke manier gebruik te maken van het internet.

Verhogen van de computervaardigheden.

Bevorderen van de digitale integratie, en dus de zelfstandigheid.

Vergroten van de eigenwaarde van de gebruiker.

Ontspanning en plezier voor de gebruiker.

Meer informatie
Websites: http://bit.ly/2hg9SaB & http://bit.ly/2huPYVk
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Magic Window
Bewegende beelden
Inhoud en doel
Magic Window Living Pictures verandert jouw iPhone of iPad in
een raam met een bijzonder uitzicht. Geniet van de prachtige
beelden met daarbij ontspannende geluiden. Deze app is perfect
als je even tot rust wil komen. De beelden die je ziet, staan niet stil.
De afbeeldingen zijn gemaakt met time-lapse technologie waardoor
het lijkt alsof de tijd verstrijkt in de foto.

Doelgroep
Magic Window Living Pictures is geschikt voor mensen die willen ontspannen door middel van
beelden en geluiden.

Kosten
€ 2,99

Bijzonderheden
Laat de 22 verschillende scènes in je huiskamer tot leven komen door middel van je iPhone of
iPad. Je kunt heerlijk ontspannen bij de zonsondergang. Je kunt het zo instellen dat in 20
seconden de zon onder is, of in 20 minuten. Zo kun je zelf bepalen hoe lang je wilt ontspannen.
Je kunt de afbeeldingen ook instellen als achtergrond op je smartphone. Dit kan zowel bewegend
als stilstaand. Er zijn veel verschillende afbeeldingen om uit te kiezen. Van steden tot stranden,
er is altijd iets wat bij je past. Mocht dat toch niet genoeg zijn, dan zijn er meer dan 100 extra
scènes die je kunt kopen in de app.
Deze app is alleen beschikbaar voor iOS apparaten.

Meer informatie

Download: http://apple.co/2nk27BN
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PickaPerson

Kies een persoon voor een klusje
Inhoud en doel
PickaPerson zorgt ervoor dat je nooit meer ruzie hoeft te
maken over wie zijn beurt het is om iets te doen. In de app
maak je een groep aan voor een onderwerp. Dit kan het halen
van een kopje thee zijn of bijvoorbeeld afwassen.
De mogelijkheden zijn eindeloos! Vervolgens maak je in de groep
alle personen aan die mee doen. Klik op de knop ‘spin’ en de app kiest wie er aan de beurt is.

Doelgroep
PickaPerson is geschikt voor iedereen die op een leuke manier taken wil verdelen.

Bijzonderheden
Naast het kiezen tussen mensen in een groep heeft PickaPerson nog een andere leuke optie. Er is
ook een keuzewiel tussen ‘you or me’, oftewel jij of ik. Je klikt op het scherm en de wijzer begint
te draaien. Klik je weer dan stopt de wijzer. Komt hij op you, dan is de ander aan de beurt. Komt
de wijzer op me, dan is het jouw beurt om af te wassen!
De app is niet in het Nederlands verkrijgbaar maar wel in het Engels. Kennis van de Engelse taal
is echter niet nodig.

Meer informatie
iOS download: http://apple.co/2nzsl0Y
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ROVA

Afvalkalender
Inhoud
Met de ROVA-app heb je altijd de actuele inzameldagen van
het vuilnis in jouw wijk bij de hand. Je kunt herinneringen
instellen voor speciale inzameldagen en je kunt zelf de speciale
ROVA-plastic zakken bestellen. Daarnaast is er een breed bestand
aan informatie over het inzamelen en scheiden van afval.

Doelgroep
De ROVA-app is geschikt voor mensen die in de volgende gemeenten wonen: Aalten, Amersfoort,
Bunschoten, Dalfsen, Harderberg, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe, Ommen, Oost Gelre, Raalte,
Staphorst, Steenwijkerland, Twenterland, Urk, Westerveld, Winterswijk, Woudenberg,
Zwartewaterlan en Zwolle.

Kosten
Gratis

Systeem
De app vereist een iOS versie van 8.0 of hoger en een Android versie van 4.0 of hoger. De app is
volledig Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Wanneer je de ROVA-app opstart moet je eerst je postcode en huisnummer invoeren zodat de
app weet in welke wijk je informatie nodig hebt over het afval. Vervolgens krijg je direct je adres
en de aankomende ophaal data te zien. Al je op het menu klikt krijg je een aantal opties. Zo kun
je verder kijken in de kalender, speciale zakken bestellen (afhankelijk van de gemeente),
storingen melden over containers, scheidingsinformatie vinden en de algemene contactgegevens
van de ROVA ophalen. Alles bij elkaar is de ROVA-app een compleet platform waarbij je alles kunt
vinden over het afval verzamelen in jouw gemeente!

Meer informatie
Android download: http://bit.ly/2rxYuMv
iOS download: https://apple.co/2n4C9AH
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SeeColors
Tv kijken
Inhoud
SeeColors is een door Samsung ontwikkelde app die ervoor
zorgt dat mensen die kleurenblind zijn kunnen meegenieten
van alle kleuren die de wereld te bieden heeft op het
televisiescherm. Door op de app vragen te beantwoorden over
jouw waarneming van kleuren zal de app testen of jij kleurenblind bent.
Wanneer jij kleurenblind bent krijg je een schermadvies van de app. Dit schermadvies kun je
instellen op je Samsung QLED tv. Nu kun je alle kleuren die de wereld om je heen te bieden heeft
zien via het scherm.

Doelgroep
SeeColors is ontwikkeld voor mensen die kleurenblind zijn.

Kosten
Gratis

Systeem
SeeColors is geschikt voor Samsung apparaten vanaf Android versie 5.1 of hoger. De app werkt
alleen samen met Samsung Qled televisies.

Meer informatie
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.seecolors&hl=nl
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Singing Fingers

Geluidsfragmenten met tekeningen
Inhoud en doel
Singing Fingers is een creatieve app waarmee je met je
vinger tekent en tegelijkertijd praat en of geluid maakt.
Dat neemt de app op. Vervolgens kan je het geluid, de stem
of het woord terugluisteren door met je vinger over de tekening
te vegen.

Doelgroep
Singing Fingers is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
€ 1,09

Bijzonderheden
Singing Fingers is een grappige app die twee creatieve werelden samen brengt. Door op de iPad
te tekenen en tegelijk een geluid te maken, maak jij een uniek kunstwerk. Door vervolgens op
jouw getekende lijnen te klikken komt het eerder gemaakte geluid tot leven. Het is als of je
vingerverft met geluid. Je kunt uit bestaande sjablonen kiezen of jouw eigen werk opslaan.
Je kunt dus altijd jouw creaties terugluisteren.
Singing Fingers is alleen verkrijgbaar op de iPad

Meer informatie
Download: http://apple.co/2if1LuS
Video: http://bit.ly/2h5fn6M
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Virtual Reality - uitleg
Apps voor bij de VR bril
Inhoud en doel
Inmiddels zijn er vele virtual reality-brillen (VR-brillen) te
koop. Dankzij de VR-bril (ook wel 3D-bril of VR-headset
genoemd) krijg je de getoonde beelden vrijwel direct op je
netvlies. Ook ontvang je geen visuele informatie meer van de
echte omgeving omdat de bril je ogen volledig omsluit. Zo lijkt
het alsof je echt in een andere realiteit bent beland. Daardoor kijk
je niet alleen naar iets maar je bent erbij, je ervaart het.

Systeem
VR-brillen zijn er in vele soorten. De prijzen verschillen per bril. Die van karton zijn het
goedkoopst. Een voorbeeld van de kartonnen VR-bril is de Google Cardboard. Een Cardboard
maakt virtual reality mogelijk op je smartphone. Het is een overweldigende ervaring voor
iedereen.

Bijzonderheden
Er zijn heel veel apps op de markt voor de VR-brillen. We lichten er hier een paar uit:
Naam
VR One cinema
Jurrasic virtual Reality
Cmoar Roller Coaster VR
Audi A4 VR Experience
Durovis Dive Roller
Coaster
Google Street View VR
Virtual Reality Showroom
InMind
360 Memory

Korte uitleg
Films kijken in 3D op je Smartphone
Beleef de wereld van de dinosaurussen in 3D.
Een spannende achtbaanrit door een mijn.
Beleef de Audi A4 alsof je er zelf in zit.
Een spannende achtbaanrit door een stad.

prijs
Gratis
Gratis
€ 2,57
Gratis
Gratis

Ga overal ter wereld alsof je er zelf bent.
Loop door de showroom van verschillende bedrijven.
Een kort avonturenspel in 3D.
Het klassieke memory spel maar dan in VR.

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Er zijn zo veel verschillende VR-apps dat er voor iedereen wel wat tussen zit!

Meer informatie

http://www.vr-bril.info/
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WeHelpen.nl

Vind een vrijwilliger/ website
Inhoud en doel
Op wehelpen.nl kan iedereen een account aanmaken
om hulp te bieden of te vragen. Zo kun je elkaar gemakkelijk
zoeken en vinden.

Doelgroep
Geschikt voor iedereen die iemand wil helpen of zelf hulp nodig heeft.

Bijzonderheden
WeHelpen.nl biedt je een besloten, online omgeving met een agenda, een notitieblok en een
logboek zodat je samen iemand kunt helpen. Bijvoorbeeld je moeder die zo lang mogelijk
zelfstandig wil blijven wonen en daarbij wat hulp nodig heeft of iemand die net uit het ziekenhuis
komt en een hond heeft die uitgelaten moet worden. Vul je postcode in en bekijk wie hulp nodig
heeft in jouw omgeving en waarmee of geef aan wat jij leuk vindt om te doen, zodat iemand op
jouw aanbod kan reageren. Het gaat om burenhulp of een vriendendienst, dus je kunt geen
vergoeding vragen.

Meer informatie
https://www.wehelpen.nl/
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Daybook be happy
Online dagboek
Inhoud en doel
Daybook is een online dagboek in de vorm van een app.
Je bepaalt zelf wanneer je de app invult en wat je in de app zet.
De app stimuleert je om na te denken over wat je allemaal op
een dag doet en welke invloed de activiteiten hebben op je
gemoedstoestand of stemming. De app geeft inzicht in de mensen
die voor jou belangrijk zijn op bepaalde momenten of tijdens specifieke gebeurtenissen. Je kunt
een begeleider of een behandelaar toegang geven tot de app. Deze app is handig omdat je zicht
krijgt in de dingen waar je je goed bij voelt en de dingen die ervoor zorgen dat jij je minder goed
voelt. Dit inzicht helpt bij het invullen van je dag.

Doelgroep
Daybook be happy is geschikt voor mensen die meer inzicht willen in hun week en de week op
een eenvoudige manier willen bijhouden. De app is speciaal ontwikkeld voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel.

Kosten
Gratis

Systeem
De app is geschikt voor de iPad met een besturingssysteem van 8.0 of hoger. De app is
Nederlandstalig en Engelstalig in te stellen.

Meer informatie
Website: https://bit.ly/2mpxzgu
iOS download: https://apple.co/2LgGyik
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Nationale hulpgids
Zoek hulp in de buurt
Inhoud en doel
Nationale hulpgids is de plek om jouw hulpvraag te
beantwoorden. Je kunt hulp vinden bij de kinderopvang,
thuiszorg, schoonmaak, hoveniersklussen en voor dagbesteding.
Op Nationale hulpgids kun je gratis jouw hulpvraag plaatsen.
Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een hulp die graag zijn
handen uit de mouwen steekt voor je. Al meer dan 50.000 hulpvragers en hulpen hebben zich
aangemeld en daardoor is er altijd wel iemand in de buurt die jouw hulpvraag kan beantwoorden.
Dit gebeurt allemaal veilig. Berichten tussen hulpvragers en hulpen worden via een beveiligd
systeem verstuurd en ontvangen. Daarbij worden je achternaam, adresgegevens en emailadres
afgeschermd. Hierdoor weet je zeker dat je veilig bent tijdens het vragen van hulp.

Doelgroep
Nationale hulpgids is geschikt voor mensen die een hulpvraag hebben.

Kosten
Het plaatsen van een advertentie is gratis. De prijs van de hulpen verschilt per hulp en is met
contact nader te bepalen. Let op! Op Nationale hulpgids staan voornamelijk betaalde
professionals. Als je op zoek bent naar een vrijwilliger kijk dan op www.wijhelpen.nl

Systeem
De app is geschikt voor iOS apparaten met een besturingssysteem van 8.0 of hoger en voor
Android apparaten met een besturingssysteem van 4.0 en hoger. Ook is Nationale hulpgids een
website met dezelfde functies als de app.

Meer informatie
Website: https://www.nationalehulpgids.nl/
iOS download: https://apple.co/2LGQYo8
Android download: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nationalehulpgids.app
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Cloudina
Kwalliteit van leven door meer zelfstandigheid
Inhoud en doel
Cloudina is een verzameling van applicaties, aangestuurd via
een beheerwebsite. Mensen met een verminderde
zelfstandigheid worden door Cloudina ondersteund in hun
dagelijkse leven. Cloudina wordt op maat ingesteld samen met een
mantelzorger of professionele coach door de beheersite. Cloudina
heeft vier verschillende apps ter beschikking. Dit zijn de apps agenda, BlueAssist, telefoon en
fotoalbum.

Doelgroep
Cloudina is geschikt voor cliënten en voor hun begeleiders. De verschillende soorten apps die bij
Cloudina horen zijn geschikt voor een zeer uiteenlopende doelgroep.

Kosten
Alle Cloudina apps zijn 30 dagen gratis te testen. Na deze 30 dagen vervalt het proefabonnement
automatisch. Elke Cloudina app kost daarna € 3,00 per maand.

Bijzonderheden
De gebruiker stelt zijn eigen Cloudina samen en kiest de applicaties die voor hem ondersteunend
zijn. Cloudina groeit mee met zijn gebruiker. Volgens de wensen van de gebruiker kunnen
applicaties toegevoegd of verwijderd worden. Bovendien kan via de beheersite én de instellingen
van elke applicatie het gebruik van Cloudina nog makkelijker gemaakt worden. De apps worden
aangestuurd door Cloudina en bij het instellen van de apps is hulp van een begeleider of coach
aan te raden.
Cloudina apps werken op data verbinding. Een telefoon met WiFi verbinding of met een mobiel
netwerk is dus nodig.

Meer informatie
http://www.cloudina.eu/nl
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Cloudina agenda
Inhoud en doel
Cloudina agenda is een gemakkelijke agenda voor mensen
die ondersteuning nodig hebben bij het plannen van hun
dag. De activiteiten worden eerst ingepland met de computer.
Later worden ze verstuurd naar de smartphone van de
gebruiker. Wanneer er een item op de agenda staat zal de app
een notificatie geven op de telefoon.

Doelgroep
De Cloudina agenda is geschikt voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken met het bijhouden
van een agenda. Ook voor mensen met een autisme spectrumstoornis of een licht verstandelijke
beperking kan deze applicatie uitkomst bieden.

Kosten
€ 3,00 per maand

Bijzonderheden
De Cloudina agenda app is een kalender die zeer eenvoudig is, aangevuld met opties die hem
toegankelijk maken voor een groot aantal gebruikers. De afspraken en de beschrijvingen van de
afspraken verschijnen op het scherm als een lijst waar de gebruiker gemakkelijk door kan
scrollen. Door op de afspraak te klikken wordt deze zichtbaar op een volgend scherm. De datum,
de starttijd en de eindtijd worden nu zichtbaar. De kalender is ook uitgerust met een tijdsindicatie
systeem. Dit geeft aan hoeveel tijd er nog rest tot de volgende afspraak. Vooral voor personen
die niet kunnen klokkijken is deze functie handig.
Belangrijke onderdelen van de app zijn:

Afspraken worden weergegeven met afbeeldingen of symbolen.

Je kunt zoveel details neerzetten als nodig is.

Activiteiten kunnen dagelijks, wekelijks, maandelijks of eenmalig worden weergegeven.

Letter grootte is aanpasbaar.

Meer informatie
http://www.cloudina.eu/nl
iOS: http://apple.co/2h5pzfG
Android: http://bit.ly/2ij2oPV
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Cloudina BlueAssist
Hulp bij zelfstandig op stap gaan
Inhoud en doel
BlueAssist is een manier om hulp te vragen aan anderen.
BlueAssist laat een bericht zien met een hulpvraag en een
Groene hulpknop waarmee een familielid of begeleider gebeld
wordt. BlueAssist vergroot de zelfstandigheid van de gebruiker
en zorgt voor meer tijd voor begeleiders omdat deze niet meer
overal mee naar toe hoeven.

Doelgroep
BlueAssist is geschikt voor iedereen die graag zelfstandig op stap wil, maar nog niet zo goed weet
hoe hij dat aan kan pakken. Ook is BlueAssist geschikt voor cliënten met spraakproblemen of
voor cliënten die moeilijk contact maken met anderen. Dit kan gaan om mensen met een autisme
spectrum stoornis of een licht verstandelijke beperking.

Kosten
€ 3,00 per maand

Bijzonderheden
BlueAssist is een universeel sociaal icoon voor het vragen van hulp. Door de app aan
voorbijgangers te laten zien zal de voorbijganger zien dat de gebruiker hulp nodig heeft.
Het biedt vertrouwen voor de gebruiker en het geeft de voorbijganger kans om iemand in nood te
helpen. Het inzetten van BlueAssist geeft de gebruiker meer vertrouwen om zelfstandig op stap te
gaan. Belangrijke onderdelen van de app zijn:

Het hulpbericht is ondersteund met een symbool of afbeelding zodat de gebruiker weet
om welke hulpvraag het gaat.

De gebruiker raakt niet in de war van verschillende tabbladen.

Letters kunnen aangepast worden in grootte.
Voorafgaand aan het gebruik van deze app zal een begeleider samen met de gebruiker de
verschillende onderdelen moeten doornemen, zodat het gebruik van de app helemaal helder is.

Meer informatie
Website: http://www.cloudina.eu/nl
iOS: http://apple.co/2if43Km
Android: http://bit.ly/2i58ELY
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Cloudina telefoon
Inhoud en doel
Cloudina telefoon maakt bellen gemakkelijker. Er kan maar
één afbeelding tegelijkertijd op het scherm zijn. De gebruiker
kan scrollen door het telefoonboek. De groene belknop zorgt
ervoor dat de contact-persoon gebeld wordt. De gebruiker kan
zijn GPS-informatie delen met zijn contact-persoon door op de
wereldknop te drukken die te zien is op het scherm. Dit is handig
voor mensen die hulp nodig hebben, maar niet weten waar ze zijn.

Doelgroep
Cloudina telefoon is geschikt voor visueel beperkten, verstandelijk beperkten, mensen met
autisme spectrumstoornis en mensen die vergeetachtig zijn.

Kosten
€ 3,00 per maand

Bijzonderheden
Cloudina telefoon heeft een aantal belangrijke functies waardoor de applicatie zich onderscheid
van het normale bellen. Deze functies zijn:

De naam en een afbeelding van het contact wordt getoond.

De gebruiker wordt niet afgeleid door informatie die niet van toepassing is.

Contacten worden getoond als tegels of als lijst.

De letters zijn aan te passen in grootte.

Meer informatie
Website: http://www.cloudina.eu/nl
iOS: http://apple.co/2hgjC4n
Android: http://bit.ly/2ij7Pi3

25

Cloudina foto album
Inhoud en doel
Cloudina foto album geeft gebruikers de kans om hun eigen
foto’s op een gemakkelijke manier te bekijken. De foto albums
worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld
voor een boodschappenlijst, een familiealbum of voor het
uitvoeren van opeenvolgende handelingen zoals koffie zetten
of koken.

Doelgroep
Cloudina foto album is geschikt voor verstandelijk beperkten en mensen met een autisme
spectrumstoornis.

Kosten
€ 3,00 per maand

Bijzonderheden
De app




onderscheidt zich van de normale galerijfunctie door de volgende onderdelen:
Voor elk album en elke foto kan een naam ingesteld worden.
De naam wordt hardop door het systeem voorgelezen.
De lettergrootte is aanpasbaar.

Meer informatie
Website: http://www.cloudina.eu/nl
iOS: http://apple.co/2hWD4jM
Android: http://bit.ly/2hYH9Xi
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Cloudina Camera
Inhoud en doel
De Cloudina Camera app is een gebruiksvriendelijke app om
foto’s mee te nemen. Open de app en klik op het scherm om
een foto te maken. Een stem en een groene vink op het
scherm bevestigen dat de foto daadwerkelijk genomen is.
De autofocus en de automatische flits zorgen ervoor dat de foto
altijd scherp is.

Doelgroep
Cloudina Camera is geschikt voor visueel beperkten, verstandelijk beperkten en mensen met
autisme spectrumstoornis.

Bijzonderheden
Om de gemaakte foto’s te kunnen bekijken kun je de app combineren met de Cloudina Fotoalbum
app. De genomen foto’s verschijnen dan automatisch in een afzonderlijk album. Cloudina Camera
is alleen beschikbaar voor iOS apparaten.

Meer informatie
Website: http://www.cloudina.eu/nl
iOS: http://apple.co/2quFvx9
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