DE APP VOOR
IEDEREEN!

Een nieuwe app dat zelfstandig wonen veiliger, makkelijker, socialer en goedkoper maakt

BAZapp functies
De BAZapp heeft onder andere de volgende functies:

Voor Elkaar (Vraag en aanbod)

BAZ, een nieuwe app dat zelfstandig
wonen veiliger, makkelijker, socialer
en goedkoper maakt.

Voor Elkaar is een marktpleinfunctie waar de burgers elkaar diensten, gebruiks- en hulpmiddelen
kunnen vragen en aanbieden. Deelname kan enkel en alleen
op basis van “Gratis”. Commerciële mogelijkheden zijn volledig uitgesloten!

Diensten

De BAZapp uniek

De BAZapp is uniek omdat belangrijke functies geconcentreerd zijn in een app. Functies die ertoe doen in de zelfredzaamheid. Het concept ondersteunt iedere gebruiker in
het woon- en leef plezier. Zo lang als mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Dat is wat de BAZapp ondersteunt.
Dat is toch wat wij met elkaar willen!

Wirwar apps opgelost

Voor verschillende functies zijn er allerlei apps ontwikkeld.
Allemaal met goede bedoelingen. Door de hoeveelheid zien
mensen door de bomen het bos niet meer.
En wat te denken van de bescherming van privacy bij het gebruik. De BAZapp maakt een einde aan deze wirwar en heeft
de veiligheid van de burger als belangrijkste uitgangs- punt.
Daarmee is het probleem van de wirwar van apps opgelost.
Dat is Voor Elkaar!

vrijwilligers kunnen zich aanbieden om anderen te
helpen. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen.
Gebruiks- en hulpmiddelen: bedoeld is elkaar te helpen met
bijvoorbeeld (gebruiksartikel) het tijdelijk lenen van een
boormachine of (hulpmiddel) een kruk, rollator of rolstoel.
Het functioneren van vraag en aanbod wordt bepaald door de
gebruikers. Omdat vraag en aanbod voor iedereen beschikbaar
moet zijn wordt zijn er verschillende mogelijkheden om met
elkaar de DEAL te sluiten. Een deelnemer kan vanwege privacy
voor kiezen zich te laten bemiddelen! Daarmee “verkeerde
bedoelingen” uitsluitend. De vraag en aanbod functie wordt
beheerd door een vrij- willigersorganisatie. Deze ziet toe op
goed en verantwoord gebruik. Voor Elkaar, met elkaar!

Gids/ Participatiekaart
Basis van de app is de Gids. Hiermee kan men organisaties vinden binnen de gemeente en daarbuiten
die ondersteuning kunnen bieden in het zelfstandig functioneren en wonen. Die organisaties zijn snel en een- voudig
gevonden door de zoekmogelijkheden die de app biedt. Zo
zijn bijvoorbeeld alle huisartsen in een oogopslag te vinden
of de fietswinkel voor de situatie van een lekke band. De App
biedt de mogelijkheid direct met de gezochte organisatie te
bellen of te mailen.

Nieuws
De app biedt nieuwsberichten uit de gemeente en
gemeenschap aan. Belangrijke informatie vanuit de
gemeente wordt hiermee direct toegankelijk.

Wijkbewaking
eiligheid is een belangrijk goed. Sociale controle en
kunnen vertrouwen op een veilige leefomgeving. Wijkbewaking maakt het mogelijk met elkaar te
zorgen voor een veilige buurt, wijk en gemeente. Iedereen uit
de gemeente kan zich aanmelden en deelnemen in de functie
Wijkbewaking. Ook de politie neemt deel in de wijkbewaking.
Veilig kunnen wonen, daar is de gemeen- schap samen verantwoordelijk voor.

Veiligheid
Veiligheid is niet beperkt tot de omgeving maar
start bij jezelf. De app biedt de mogelijkheid om
zelf drie (3) telefoonnummers in te voeren van contact-personen of familie. Zij krijgen direct een SMS bericht met bijvoorbeeld SPOED als op de knop wordt gedrukt. Dat geeft een
veilig gevoel voor de gebruiker en familie.

Activiteiten
Voor de verschillende doelgroepen binnen de
gemeente worden veel activiteiten georganiseerd
waar vaak bewoners geen weet van hebben. Met een druk op
de knop zijn alle activiteiten op datum, activiteit of doelgroep
zoals ouderen snel en overzichtelijk gevonden. Organiseert
iemand of een organisatie ook een activiteit voor specifieke
doelgroepen in de gemeenten dan kan men zelf die activiteiten via de website of app onder Activiteiten plaatsen. Voor
Elkaar!

Burgerinitiatieven
De gemeenschap heeft vaak goede ideeën voor de
buurt of wijk. Dan is het uitdragen van het idee
of vragen om hulp van de omgeving met de app mogelijk.
Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een speeltuintje voor
de kinderen in de buurt. Met de app kunnen dit soort initiatieven geplaatst worden. Voor Elkaar en met Elkaar!

Effe tijd
Een moeilijk moment of even te weinig aandacht of
contacten gehad? Behoefte aan een gesprek?
Effe tijd biedt iedere inwoner de mogelijkheid zijn of haar
verhaal kwijt te kunnen. De keus is aan de gebruiker om met
een ander te mailen, te chatten of te bellen met een vertrouwenspersoon. Wij zijn er Voor Elkaar!
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