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Slim in bestaande bouw

‘Corporaties doen al veel,
maar hebben het er niet over.
Goede initiatieven en best practices
mogen meer worden gedeeld’

Ouderen willen en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Maar hoe maak
je de woning daarvoor geschikt? Om de mogelijkheden in kaart te brengen,
hebben Aedes (woningcorporaties) en ActiZ (zorgondernemers) samen het
programma ‘Slim in de bestaande bouw’ opgezet. Dat is weer onderdeel van de
Vernieuwingsagenda ‘Slimmer en beter voor elkaar’ van Aedes.

Daniëlle Harkes, manager
bij Aedes-Actiz Kenniscentrum
Wonen-Zorg.
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Focus op eengezinswoningen
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Het ‘TOOS Technologie’-huisje van GeneratieThuis.
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Ouderen willen doorgaans niet graag verhuizen,

Partners

zegt Harkes, en daar zit meteen een probleem.

In dit specifieke onderdeel van de Vernieuwings-
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Geen label
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De huislift van
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Natuurlijk is een traplift een oplossing, maar je
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raties werkt, een goede service. “Om mee te
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aangepaste badkamer tot de huis-, tuin- en keu-

denken met ouderen en om te inventariseren

‘de dagelijkse fitness’. Vanuit die optiek kijken

kenaanpassingen in het TOOS Technologie-huisje

wat wel en niet goed gaat in de huidige woning.

we naar oplossingen waardoor ouderen de trap

van GeneratieThuis. En dat werkt. Als ouderen

De ouderen krijgen via deze personen de juiste

langer kunnen gebruiken. Maar dan wel gemak-

aanpassingen kunnen uitproberen en zien dat het

informatie, de opties zijn inzichtelijk en ze zijn

kelijker en veiliger. Dat kan door traptreden te
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daardoor beter in staat om keuzes te maken. Slim

halveren, door een tweede leuning te monteren

Voor ouderen die nadenken over verhuizen of

in de bestaande bouw biedt zo oplossingen die

of door de bestaande trapleuning te verlengen.

hun huis aanpassen biedt de verhuisadviseur of

variëren van fysieke ingrepen tot sociale onder-

Dat laatste idee, de Trapleuningverlenger van
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steuning. Corporaties zijn van alle markten thuis.”

de fysiotherapeuten Jeremy en Joël Blom uit

iZi-ervaarwoning in Den Haag, een woning met allerlei technische snufjes.

Testopstelling van
wde flexibele badkamer.

Zeewolde, won vorig jaar november zelfs de prijs
voor Het Beste Zorgidee.”
Heikele punten zijn ook de toegankelijkheid
voor rollators en rolstoelen en de grootte van de
woning. “Veel eengezinswoningen zijn gewoon
te groot voor bewoning door een of twee
ouderen. In dat geval kan het soms een oplossing
zijn om bijvoorbeeld een bovenverdieping om te
toveren tot appartement voor starters. Het mes
snijdt dan aan twee kanten: starters hebben een
woning en ouderen hebben weer meer contact.
Een fysieke aanpassing wordt zo ook een sociale
aanpassing van de woning. Iets vergelijkbaars
gebeurt in veel verzorgingshuizen, waar jongeren
mogen komen wonen op voorwaarde dat ze iets
voor de andere bewoners willen betekenen. In die
context vallen vaak termen als wederkerigheid en
goed nabuurschap.”

Zorgserre
Een oplossing die de laatste tijd steeds populairder wordt is de zorgserre. “Je klikt dan tijdelijk
een unit, met daarin een slaapkamer en/of badkamer, aan je woning. Wat ook veel gebeurt is de
mantelzorgwoning, een tijdelijk huisje in de tuin.
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