
TANTE  CO

WIE IS TANTE CO?

TANTE CO GEEFT BEWONERS REGIE TERUG OVER HUN LEVEN

WAAROM IS DEZE TOOL VOOR BESTUURDERS BELANGRIJK

kle in  ge luk  met  gro te  impact  

Tante Co is een nieuwe interactieve innovatie voor de intramurale zorg. Het is een uniek 
concept, eenvoudig te plaatsen in iedere sociale ruimte, waarbij we cliëntenfeedback 
en cognitief vermaak op een zeer laagdrempelige en visuele manier combineren. Het 
uiteindelijke doel van Tante Co is om bewoners op korte termijn gelukkiger te maken, zonder 
dat dit meer inspanning vraagt van medewerkers. De vragen die gesteld worden via Tante Co 
kunnen over van alles gaan, vaak locatie specifieke dingen die voor alle bewoners belangrijk 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse dingen zoals welzijn, eten & drinken, activiteiten of 
de lokale leefomgeving. Juist hierdoor blijft Tante Co het hele jaar door actueel en 
aantrekkelijk voor alle gebruikers, cliënten, medewerkers en management.

“Als bestuurder in de ouderenzorg vind ik meten van tevredenheid en welzijn erg belangrijk. Deze tool houdt ons 
dagelijks alert, waardoor bijsturing snel mogelijk is. Bovendien is het een leuke alternatieve activiteit voor 
bewoners. Tante Co heeft een hoge aantrekkingskracht, doordat bewoners regelmatig langs kunnen om hun mening 
te geven en vervolgens spelletjes te spelen.” 

Bestuurder Anke Huppertz, Woonzorgcentrum de Beyart in Maastricht:

1 2 3
Stel samen met ons locatie specifieke vragen 

op, vervolgens nemen wij alles uit handen
Bewoners geven dagelijks feedback, met 

spellen als beloning

•    Fun én Feedback; Tante Co nodigt de bewoners uit om regelmatig terug te komen, door de afwisseling van feedback met vermaak als beloning
•    Simpel en makkelijk te gebruiken door bewoners, medewerkers en bestuurders (ook door bewoners zelfstandig te gebruiken)
•    Zeer laagdrempelig en visueel
•    Vraagstelling is altijd locatie specifiek en op afstand aan te passen
•    Antwoorden worden gebundeld en overzichtelijk gepresenteerd
•    Tante Co zorgt voor gespreksonderwerpen tussen bewoners onderling en met medewerkers

Wij leveren elke week een overzichtelijk rapport 
aan met hierin de resultaten

Participatiecoach Nina van Rheenen, Woonzorgcentrum Cordaan de Buitenhof in Amsterdam:

“Via Tante Co geven we bewoners een stukje keuzevrijheid terug. We leren op een makkelijke, snelle en speelse 
manier hoe bewoners denken over bepaalde onderwerpen die op dat moment voor onze locatie relevant zijn. Dit 
bespaart ons veel tijd.”

Contact 
info@tanteco.nl
085 – 3033477 
www.tanteco.nl
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WAT BLIJKT UIT DE PRAKTIJK
•    Tante Co is de plek waar je altijd mee mag beslissen, gehoord wordt en inspraak hebt en wordt door de bewoners zeer gewaardeerd
•    Inzichten uit Tante Co worden breed in de organisatie gebruikt:
        •    De welzijnsmedewerker weet wat voor activiteiten de bewoners graag doen
        •    De kok krijgt inspiratie voor het menu
        •    De tuinman weet wat de bewoners graag in de tuin zien
        •    De bestuurder leert welke kunst bewoners aan de muur willen zien
•    Door de combinatie van feedback met vermaak als beloning, ontstaat er een intrinsieke motivatie bij de bewoners om regelmatig terug te komen naar Tante Co
•    De bekende spellen op Tante Co stimuleren de hersenactiviteit
•    Het hele jaar door in spelen op gebeurtenissen (bijv. vader-, moeder, Koningsdag, jaargetijden, Kerst en of Sinterklaas), blijft Tante Co relevant en interessant

•    Bewoners weten intuïtief hoe het scherm werkt en kunnen zonder begeleiding aan de slag
•    Bewoners kunnen ook samen met familie, vrienden en mantelzorgers gebruik maken van Tante Co 
•    Het kost geen extra tijd voor medewerkers, wij ontzorgen hen juist, waardoor dit tijd bespaard
•    Na het overleggen van de vragen nemen wij alles uit handen
•    Je betaalt een alles in 1 prijs bij Tante Co, van nog geen €15 per dag
•    Tante Co heeft een grote aantrekkingskracht, het gebruik blijft na maanden continu toenemen

WAT VINDEN BEWONERS VAN TANTE CO?

Hettie, 84

Gerard, 82

“Elke dag ga ik even kijken wat 
Tante Co te bieden heeft!”

“Het is fijn dat onze mening telt en 
we ook meteen zien dat er iets mee 

gedaan wordt.”

OOK UW EIGEN TANTE CO?
•    Stuur een mail naar: info@tanteco.nl
•    Tante Co heeft alleen stroom en internet nodig op locatie

Tante Co is onderdeel van TSM BV, KvK 70685959

Contact 
info@tanteco.nl
085 – 3033477 
www.tanteco.nl


