
Agenda
• Even voorstellen
• Aanbod corona & participatie Roads
• Karify
• Thuisbuis in het kort
• Thuisbuis reviews
• Aanbod Activiteiten Roads.nl
• Roads Radio 
• Q&A Makers
• Einde

Waar zien jullie kansen op het gebied van 
participatie? 
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Even voorstellen

02



Aanbod Corona & 
participatie Roads
• Karify
• Thuisbuis
• Roads activiteiten-corona website
• Roads Radio
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04Karify
• E-health platform en cliëntenportaal voor de GGZ
• Deelnemers krijgen in Karify beschikken over hun

eigen werkprofiel
• Modules voor dagindeling
• Mindfulness, wonen, gezondheid, arbeid en scholing, 

sociaal leven en zingeving



Online aanbod in beeld
https://www.youtube.com/watch?v=ncTwKh3aGrA

&t=110s
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https://www.youtube.com/watch?v=ncTwKh3aGrA&t=110s


Dagbesteding en werk werd door de crisis bijna teruggebracht 
naar nul, in een poging dat gat te vullen is Thuisbuis ontstaan. Het 

YouTube kanaal van Arkin in samenwerking met Roads. 
Thuisbuis biedt video’s met activiteiten, zoals koken, maken, leren 

en daarnaast is er ook mentale ondersteuning in de vorm van 
meditatie, zelfhulp en hulp bij dagstructuur

Thuisbuis 

bestaat sinds 

26 maart 2020

Dagelijks kijken er 

rond de 120 unieke 

kijkers met een 
record op 15 juni 
met 348 unieke 

kijkers per dag.

Het kanaal heeft op dit moment 150 video’s en er komen wekelijks nieuwe video’s bij!

Thuisbuis heeft 

inmiddels 17.468 

views gehad. 

Het kanaal telt 

195 abonnees.
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“Wat doet 

Marie Claire 

het leuk”

“Wat een leuke 
filmpjes, zalig recept, 
echt een aanrader”

“Superleuk weer! Ga ik 

morgen denk ik (laten) 

maken :D”

“Leuk, ik ga meteen 

aan de slag”

“Gisteren het kruimeltoetje 
met een mix van appel en 

rabarber. Was heerlijk! Ga nu 
dit deeg zetten :D”

“Mooie oefening 
Daan! Ik denk dat het 

heel nuttig kan zijn 
voor velen in deze 

tijd.”

“Hey Daan top dit. Ik doe nog 
steeds de oefeningen die je me 
hebt voorgedaan nog bedankt 

daarvoor”
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Roads 
Radio
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• Doel
• Huidige situatie
• Roads Radio in de toekomst 



Aanbod Activiteiten Roads.nl
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• Online aanbod Roads waar cliënten tijdens corona-periode gebruik van 
kunnen maken

• Initiatieven en activiteiten binnen én buiten Roads
• Aanbod bestaat o.a. uit beweeglessen, meditatie, muziek en cultuur 

initiatieven, cursussen, creatieve opdrachten en nog veel meer! 
• Contact/Luisterend Oor 

2.510

1481

1431

958

Creativiteit Ontspanning Beweging Arbeidsmatig



Peiling ondersteuning coronatijd
Aantal respondenten: 210
Onderzoeksbureau: Meetellen Amsterdam
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51%
30%

18% 1%

Vind je dat online contact moet blijven, ook als 
het weer anders kan? 

Ja Nee Weet niet Heb nu geen contact

75%

11%
14%

Heb je voldoende ondersteuning gehad tijdens 
corona-periode?

Ja Nee Niet van toepassing



11
Q&A Makers

• Wat is de meerwaarde voor de cliënten? 
• Wat is de meerwaarde voor de medewerker?
• Wat is de meerwaarde voor de organisatie? 
• Hoe maken jullie de koppeling tussen het bestaande aanbod en het online aanbod?
• Andere vragen?
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Dank jullie wel!


