
WAARDIG OUD 
WORDEN BIJ DELA

De afgelopen jaren hebben we u regelmatig vragen gesteld over nieuwe producten en 
diensten rondom langer thuis wonen en waardig oud worden. In deze update leest u 
welke diensten en producten we de afgelopen tijd in deze categorie ontwikkeld hebben. 
Hiervoor was uw mening erg waardevol. 

Coöperatie DELA ontstond in 1937 omdat de oprichters vonden dat iedereen recht had 
op een waardig afscheid. Nu komt al enkele jaren de waardigheid van de oude dag in 
het gedrang. Ouderen op hoge leeftijd moeten steeds vaker langer zelfstandig thuis 
wonen. Dit kan tot gevolg hebben dat men zich onveilig in de thuis-omgeving voelt, 
beperkingen ervaart in het dagelijks handelen of zich eenzaam voelt. Wij willen ouderen 
helpen om zich thuis en veilig te voelen in hun leefomgeving. Daartoe introduceerden we 
vorig jaar de volgende producten en diensten:

• We voegden het thema mantelzorg toe aan de VoorelkaarDesk. De medewerkers
van de VoorelkaarDesk geven leden in begrijpelijke taal antwoord  op hun vragen en
helpen ze echt verder.

• We werken samen met Senior Service. Senior Service levert betaalde aanvullende
mantelzorgdiensten.

• We lanceerden de app Before You Leave. Deze app helpt om naasten van mensen
die ongeneeslijk ziek zijn emotioneel te ondersteunen.

ThuisBest verzekering
Binnenkort lanceert DELA een nieuwe verzekering waarmee u langer thuis kunt blijven 
wonen. Deze verzekering maakt het mogelijk dat u bij ouderdom, ziekte of na een 
ongeval zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Wanneer u niet meer 
voldoende zelfredzaam bent (dit wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde 
‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’), keert de verzekering direct het verzekerde 
bedrag uit. Vervolgens bepaalt u zelf waaraan u het geld besteedt. Bijvoorbeeld aan 
(extra) thuiszorg of een aanpassing van de woning.

ThuisBest is nog in ontwikkeling
We vinden het fijn als mensen die gepassioneerd en betrokken zijn bij het onderwerp, 
mee willen denken. Op www.thuisbestverzekering.nl kunt u door het beantwoorden van 
enkele vragen mee helpen. Als u op de hoogte wilt blijven over de verdere ontwikkeling 
kunt u daar ook uw e-mailadres achterlaten.

Dank u wel
We deden en doen diverse testen en onderzoeken om te leren en zo nieuwe producten 
en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoefte en die van andere 
leden, nu en in toekomst. Uw mening helpt ons hierbij. Dank u wel. 




