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Initiatieven en bijeenkomsten in uw dorp/wijk of gemeente. 

Informatief platform en over wonen en ouder worden. Huistest 

met persoonlijk woningadvies door vrijwilligers. 

Domoticahuisjes en Pop-up stores





BIJEENKOMSTEN

simpele producten –

eerlijk verhaal –

onafhankelijk –

kwetsbaar –

in gesprek –

van elkaar leren –

vooral brengen –

en luisteren …………..



TECHNOLOGIE HUISJES



TOOS – T echnologie voor

O uderen

O m de hoek verkrijgbaar

S lim!



gezamenlijke ontwikkeling - gebruiksvriendelijke 

producten – indicatie van de prijzen - lokaal 

verkrijgbaar – thuiszorg – politie – brandweer -

BROCHURES



Huisbezoek door vrijwilliger of 

student Noorderpoort



WONINGADVIES



BEWUSTWORDING

Over ouder worden en wonen 

hoe doe je dat?



IN DE MAAK……….

• Uitleenpunt voor thuistechnologie

• Opleiding tot wooncoach

• Ouderen langer ondersteunen

• Leads generen en toch neutraal blijven………

• WhatsApp groepen voor senioren

• Rookmelders voor mensen met een traplift



Wij weten wat er nodig om ouderen 

goed te kunnen adviseren? De vraag 

is nu hoe krijgen we ze in actie? 



WAT IS UW DOELGROEP?
Vitale ouderen

Gemiddeld 63 jaar en relatief 

hoog opgeleid. Positief in het 

leven. 60% vind de woning 

geschikt om lang te blijven 

wonen

19% heeft de woning al 

aangepast en gaven daarbij 

gemiddeld meer uit dan 

anderen. Gaan er vanuit dat ze 

zelf moeten betalen

Aanpassen doen ze vanuit 

comfort en onafhankelijkheid. 

Willen niet aangesproken 

voelen als oudere of senior

Geven het meest uit aan 

woningaanpassingen van alle 

groepen. Bovengemiddeld 

bereid tot aanpassen, maar 

schuiven het wel voor zich uit.

Zorgontvangers

“Met gemiddeld 67 jaar 

oudste groep van het 

onderzoek. Deze groep 

woont het vaakst in een 

huurwoning. Acht de 

huidige woning geschikt 

om zelfstandig in te blijven 

wonen. Ze zijn weinig 

bereid die woning zelf aan 

te passen.

Nooit meer hoeven 

verhuizen, dat is hun 

grootste wens. 51% vindt 

de woningcorporatie of 

gemeente verantwoordelijk 

voor het aanpassen. 

Zoeken specialistische 

informatie via een 

betrouwbare afzender. (bv 

WMO)

Traditionele ouderen

Deze groep is vaker met het 

verleden bezig en heeft 

moeite met eenzaamheid en 

ouder worden. Werken over 

het algemeen niet meer. Zijn 

geen levensgenieters. 

Hebben weinig woonlasten 

i.v.m. afbetaalde hypotheek. 

Vinden over het algemeen dat 

ze zelf de aanpassingen 

moeten betalen, 24% 

verwacht wel dat de kosten te 

hoog zullen zijn en stellen het 

daarom uit of doen het hoog 

nodige. Leunen minder op de 

overheid dan wij denken.



• Ouderen moeten het aanpassen van de woning zelf organiseren en 

bekostigen. Daarom hebben ze langere tijd begeleiding nodig.

• Het financieren van een koopwoning is een uitdaging voor ouderen; 

• Er is geen overzicht van levensloopbestendige woningen/appartementen; 

• Ouderen hebben nauwelijks inzicht in de voorhanden zijnde oplossingen 

aan woningaanpassingen en thuistechnologie; 

• Ouderen hebben nauwelijks inzicht in bedrijven die hen daarbij 

behulpzaam kunnen zijn. 

• Start-up’s met die mooie oplossingen hebben het moeilijk

• Langer zelfstandig wonen moet maar niet perse in de huidige woning

• Onze organisatie heeft nauwelijks tijd om invulling te geven aan dit 

thema………..

ONTWIKKELINGEN


