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De last minute opvang voor
hulpbehoevende ouderen en chronisch zieken op wielen



/WAT IS HET PROBLEEM?

Vandaag de dag hebben vele mensen drukke banen, werken vijf tot zes dagen in de week en run-
nen een gezin met meerdere kinderen met verschillende hobby’s. Maar hoe zorgen wij voor onze 
hulpbehoevende familieleden?
 
Thuiswerken is niet altijd een oplossing, stoppen met werken al helemaal niet. Buren zijn vaak 
druk met hun eigen leven en wil je niet meerdere keren in de week lastig vallen. Je werk spontaan 
verlaten omdat er bijgesprongen moet worden thuis, wordt ook niet altijd gewaardeerd. 

Toch voelen wij ons niet altijd prettig als onze verwarde moeder thuis alleen op de bank zit en zou 
het fijn zijn als er op het allerlaatste moment mensen zouden kunnen helpen.

Is er een oplossing dat een groot deel van dit actuele probleem kan oplossen?
 
CAREDRIVE.



/CAREDRIVE

Wat is CAREDRIVE? 
 
CAREDRIVE is letterlijk: verzorging en vermaak op wielen.  
Het is een grote bus “Een klein huis op wielen” waar 
ruimte is voor bordspelletjes, tv kijken, thee drinken en 
basis verzorging voor wie het nodig heeft. Kortom gezel-
ligheid!

Voor wie is CAREDRIVE?

CAREDRIVE is een oplossing voor mensen met een drukke 
baan die op het allerlaatste moment thuis moeten bijsprin-
gen voor hun hulpbehoevende ouder of kind. Ook strijdt 
CAREDRIVE tegen de vereenzaming en afsluiting van deze 
doelgroep. Belt jou moeder verward op of wil je haar niet 
nog een dag alleen laten? CAREDRIVE haalt uw moeder 
op en kan haar een hele middag vermaken.

Heeft CAREDRIVE een bestemming?
 
CAREDRIVE heeft geen bestemming. De bus rijdt rond 
door de stad (of rondom de stad) en pikt mensen op die 
last minute worden gebeld door CAREDRIVE. De locaties 
waar de mensen worden opgepikt kan je als de bestem-
mingen zien. Het idee is dat de familieleden zich in de bus 
volop kunnen vermaken. Soms stopt CAREDRIVE op een 
plek met een mooi uitzicht en zal weer verder rijden wan-
neer CAREDRIVE opgeroepen wordt.

“verzorging en vermaak op 
wielen”

Hoe ziet de bus eruit?

Het is grote bus vol sfeer en gezelligheid. Denk aan kleine 
schilderijtjes, kunst, kleur en warmte. Er is ruimte voor rol-
stoelen of apparatuur. De mensen kunnen aan een vier zit 
tafeltje zitten. Binnen is er weinig te merken dat men zich 
in een bus bevindt. Wel de gordels om want het blijft een 
bus natuurlijk!

WERKUREN 
 
CAREDRIVE brengen de familieleden tussen 17.00 - 18.00 
weer thuis. Wilt u dat uw familielid eerder thuis wordt ge-
bracht dan kan dat worden besproken met CAREDRIVE.

VERZORGING

CAREDRIVE heeft altijd 1 verpleger aanwezig in de bus 
die kan helpen met de basis verzorging en mentale steun.



SPONTANE MEERIJDERS

Als er plek is zijn er ‘vreemden’ ook welkom in de bus om 
een stukje mee te rijden. Samen kunnen ze een spelletje 
doen met de familieleden. Zodra er weer plek gemaakt 
moet worden voor last minutes situaties zal de ‘vreemden’ 
de bus moeten verlaten.

BETALEN 
 
Er  zijn natuurlijk kosten verbonden aan de Last minute 
rijdende dienst. Wel wordt er zoveel mogelijk samen 
gewerkt met vrijwilligers (de buschauffeur en verplegers)
om de kosten zo laag mogelijk te houden.

BUS(SEN) PER STAD/DORP

Er kunnen meerdere bussen per stad worden ingezet. Er 
zal een afspraak komen hoeveel afstand de bus wil af-
leggen om een familielid op te halen.

GROEN GAS

CAREDRIVE moet een hoop rijden, de bus zal tussendoor 
‘rustplekken’ hebben met een leuk uitzicht of om even te 
luchten. De bus zal daarom op groen gas rijden.
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VOORDELEN CAREDRIVE? 
 
CAREDRIVE is een mobiel, realiseerbaar concept met 
veel impact. Het concept heeft niet veel nodig: een bus, 
buschauffeur, verpleger en een gezellige en veilige indel-
ing. 

Veel drukke werknemers hoeven niet meer te stressen in 
‘last minute situaties’ en kunnen rusten bij de gedachten 
dat hun oma, moeder of kind een leuke dag zal hebben. 
 
De bus is veilig en zal rustig rijden, het gaat om de gezel-
ligheid. 

Kortom: een makkelijke haalbare betaalbare optie met 
veel impact voor de drukke mens van vandaag.

WAT VINDEN MENSEN  
VAN HET IDEE? 
 
Kort gesprek met Mevr. Stappers, moeder van een goede 
vriendin.

Mevrouw Stappers woont in Vinkeveen en heeft een 
hulpbehoevende moeder. Zelf heeft ze een eigen antiek 
winkel dat zich naast haar huis bevindt, CAREDRIVE zal ze 
dus niet dagelijks nodig hebben (al zal ze wel begrijpen 
dat voor mensen die een baan buiten de deur hebben 
het vaak een hele handige oplossing zal zijn). Wel zou het 
mevrouw Stappers leuk lijken om af en toe naar Amster-
dam te gaan om daar een dagje door te brengen. Nu doet 
ze dat weinig omdat ze haar moeder niet goed alleen 
durft te laten. ‘In deze gevallen zal ik heel graag hebben 
gewild dat de CAREDRIVE bestond en ik spontaan een 
dagje naar Amsterdam zou kunnen plannen’.

Daarnaast heb ik met verschillende familieleden gespro-
ken over het idee, die enthousiast reageerde.


