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Inleiding
LANGER THUIS WONEN

Zelfstandigheid, eigen regie, de emotionele band met het huis… Zomaar een 
greep uit de voordelen die worden genoemd als het gaat om langer thuis 
wonen. Is langer thuis wonen ook jouw wens? Dan is het belangrijk om op tijd 
voor te sorteren op de toekomst. Het start al op vroege leeftijd rond de 55 jaar: 
alle kinderen zijn het huis uit en je gaat nadenken over je verdere toekomst. Wil 
je in hetzelfde huis blijven wonen? Zo ja, is je huis toekomstbestendig? Hoeveel 
onderhoud vergt het? Moeten er misschien aanpassingen gedaan worden om er 
veilig en comfortabel te blijven wonen als je ouder bent? Kortom, veel om over na 
te denken. Welke denkrichtingen en oplossingen zijn er? 

In dit themaboek geven we je informatie en inspiratie over het vraagstuk “Langer 
thuis wonen”. Informatie bijvoorbeeld over als je meer hulp en ondersteuning 
nodig hebt. Wat is er dan mogelijk? En hoe regel je deze hulp en ondersteuning? 
Het kan lastig zijn om je daar iets bij voor te stellen. Daarom doen Wmo consulent 
Tom en cliëntondersteuner Marlie hun verhaal: wat houdt hun beroep in? Wat 
kunnen zij betekenen? En welke situaties komen vaak voorbij? Maar we geven ook 
inzicht in de financiële mogelijkheden, om bijvoorbeeld je huis aan te passen, in 
het interview met Arnout en Ruud. 

Inspiratie vind je daarnaast in de verhalen van senioren. Welke keuzes maakten zij 
om prettig zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Maar ook in het artikel over 
de slimme woonoplossingen. Verder vind je handige checklists, een stappenplan 
en tips rondom het gesprek aangaan met je familie. Het is namelijk ook handig als 
je naasten op de hoogte zijn van jouw toekomstige woonwensen. 

We wensen je veel handige en bruikbare inzichten toe. Veel leesplezier!

Het team van Woonz.nl
Maart 2023
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HET FAMILIEGESPREK
Om je te helpen bij een goed gesprek 
over langer thuis wonen, hebben wij 
een tool ontwikkeld: het Familiegesprek. 
Aan de hand van negen stellingen 
word je samen langs belangrijke 
thema’s geleid die meer inzicht geven 
in je woon- en verzorgingswensen. Op 
de achterkant van het boekje staan 
nog enkele tips die het gesprek mogelijk 
nog wat eenvoudiger maken.

Op deze manier bereid jij jezelf en 
je familie voor op een toekomst met 
passende oplossingen. Je kunt het 
Familiegesprek gratis downloaden 
of een fysiek exemplaar per post 
aanvragen. 

Het Familiegesprek is overigens speciaal 
ontwikkeld als toevoeging op onze 
website Woonz.nl. Hier vind je allerlei 
diensten die het langer zelfstandig 
thuis wonen mogelijk maken. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanpassen van 
de woning of het inkopen van 
(mantel)zorg. Neem dus gerust een 
kijkje op onze website en ontdek wat 
deze voor jou kan betekenen.

Praat binnen de familie 
over langer thuis wonen 
Weet jij al hoe je wilt wonen in de toekomst? Wat is daarvoor nodig? Hoe 
kijken je kinderen hier tegenaan? Soms is het fijn om je wensen te bespreken 
met je familie. Maar dat kan ook best lastig zijn.  

https://www.woonz.nl/familiegesprek?utm_source=offline&utm_medium=artikelfamiliegesprek&utm_campaign=themaboekltw
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LAAT JE INSPIREREN DOOR HET 
VERHAAL VAN HANNA EN LINDA
Een partner verliezen brengt verdriet 
en veranderingen met zich mee. 
Voor Hanna betekende dit dat al het 
onderhoud aan haar woning teveel 
werd. “Mijn man zorgde voor het 
onderhoud van de woning, de tuin en 
het technische gedeelte. Het continu 
inhuren van mensen zou mij op den 
duur opbreken”, vertelt Hanna. Ze 
besloot daarom te verhuizen. 

OPEN GESPREKKEN
Hanna beseft wel dat ze niet voor altijd 
in haar nieuwe woning kan blijven 
wonen. “Adviezen kun je opvolgen, 
maar kun je ook naast je neer leggen. 
Linda en ik hebben hier gelukkig open 
gesprekken over.”

STAPJE VOOR STAPJE
Dochter Linda had zelf een andere 
woning in gedachten voor haar 
moeder, maar ze ziet ook dat 
veranderingen soms stapje voor stapje 
gaan. “Het is moeilijk als je altijd op 
een bepaalde manier hebt geleefd, 
om het roer helemaal om te gooien”, 
aldus Linda. “Het gaat niet alleen om 
het verhuizen, maar ook het feit dat je 
je partner kwijt bent, degene die alles 
voor jou deed. Nu moet je dat allemaal 
zelf regelen, terwijl je daar vroeger niet 
eens over hoefde na te denken.”

Hanna en Linda

MEER INSPIRATIE VERHALEN?
Wonen is voor iedereen persoonlijk
Natasja ziet het liefste dat haar ouders 
dichterbij komen wonen, maar Annie 
moet er niet aan denken om de 
vertrouwde omgeving op te geven.
> Ontdek het verhaal van Annie en 
Natasja

Ouder worden kan confronterend zijn
Het moment dat de ouder-kindrelatie 
omdraait, kan confronterend zijn. Zo 
vindt Henk nog dat hij veel kan, maar 
maakt dochter Esther zich toch zorgen.
> Ontdek het verhaal van Henk en 
Esther

https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/actueel-cat/video-annie-natasja?utm_source=themaboek&utm_medium=artikelfamiliegesprek&utm_campaign=themaboekltw
https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/actueel-cat/video-annie-natasja?utm_source=themaboek&utm_medium=artikelfamiliegesprek&utm_campaign=themaboekltw
https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/actueel-cat/video-henk-esther?utm_source=themaboek&utm_medium=artikelfamiliegesprek&utm_campaign=themaboekltw
https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/actueel-cat/video-henk-esther?utm_source=themaboek&utm_medium=artikelfamiliegesprek&utm_campaign=themaboekltw
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DOMOTICA: COMFORTABEL WONEN
Domotica is een verzamelnaam voor 
slimme apparaten die ervoor zorgen 
dat je comfortabeler woont of energie 
bespaart. Voorbeelden hiervan zijn 
verlichtingen die automatisch aan 
gaan als je midden in de nacht naar 
het toilet gaat, een robotstofzuiger en 
een slimme thermostaat die jouw huis 
automatisch op de juiste temperatuur 
verwarmt. 

Meer lezen over een slimme woning? 
ANBO maakte het boekje Slim Wonen. 
Hierin worden diverse slimme apparaten 
uitgelicht. 

LEEFSTIJLMONITORING: INZICHT IN 
LEEFPATRONEN
Met leefstijlmonitoring krijg je inzicht 
in het leefpatroon van iemand. Denk 
hierbij aan een slim horloge. Deze kan 
stappen tellen, afwijkingen constateren 
in de hartslag en metingen doen van 
het slaappatroon. Tegenwoordig is de 
technologie zo ver gevorderd dat ook 
valdetectie een optie is.

Langer thuis wonen dankzij 
slimme oplossingen
Met de trend langer thuis wonen, komen er steeds meer slimme 
technologische toepassingen die de kwaliteit van leven en wonen verbeteren.  
Denk bijvoorbeeld aan verlichtingen die je via je mobiel kunt aanpassen. 
De technologie staat niet stil. In dit artikel lees je meer over diverse 
toepassingen. 

https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/actueel-cat/slim-wonen-boekje?utm_source=themaboek&utm_medium=artikel&utm_campaign=themaboekltw
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Leefstijlmonitoring wordt ook veel 
toegepast bij alleenwonende mensen 
met bijvoorbeeld dementie. Er worden 
sensoren geplaatst in onder andere 
de keuken, slaapkamer en badkamer. 
Mantelzorgers en andere hulpverleners 
kunnen hiermee veranderingen in 
het activiteitenpatroon ontdekken, 
bijvoorbeeld als iemand ´s nachts gaat 
dwalen.

  

DIGITALE HULPMIDDELEN: 
MEDICIJNDISPENSER
Diverse digitale hulpmiddelen 
ondersteunen bij het ouder worden. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
elektronische medicijndispenser: 
een automatische herinnering 
op het juiste tijdstip voor het juiste 
medicijn. De dispenser houdt ook het 
medicijngebruik bij en waarschuwt 
verplegend personeel of mantelzorgers 
als de medicatie niet wordt ingenomen. 
Het is een win-winsituatie: thuiszorg hoeft 
niet meerdere malen per dag langs 
te komen voor controle en voor de 
persoon in kwestie betekent dit eigen 
regie. 

ZORGROBOTS
Zorgrobots zijn slimme robots die spreken 
en luisteren. Ze helpen bij dagelijkse 
activiteiten, zoals het herinneren aan 
een afspraak. Daarnaast bieden robots 
ook gezelschap en geborgenheid. Er 
zijn diverse soorten robots:

 f Huishoudrobots die taken 
overnemen zoals stofzuigen en 
deuren openen;

 f Knuffelrobots leiden de zorgvrager 
af, zodat de mantelzorger even de 
handen vrij heeft;

 f Herinneringsrobots helpen 
herinneren aan zaken als afspraken 
en medicatie;

 f Robots met specifieke 
functies, zoals sta-ophulp en 
bewegingsstimulans.
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DENKPROCES BEGON ROND ONS 
60STE
Nicole vult aan: “We woonden er 
prachtig hoor, maar we hadden 
bijvoorbeeld nog een douche in bad 
en dat is natuurlijk niet handig als je 
ouder wordt. Zo hadden we nog veel 
meer praktische zaken die aangepast 
moesten worden. Uiteindelijk zeiden we 
tegen elkaar, er moet zoveel veranderd 
worden, is dat het wel waard?” Zo is 
Hans toch om zich heen gaan kijken 
naar andere woningen. Ze hadden het 
geluk dat er een nieuwbouwproject 
in de buurt met levensloopbestendige 
woningen op komst was en daar heeft 
hij zich direct ingeschreven. Alhoewel 
Nicole haar eerste gedachte was, ”Zo 
oud zijn we toch nog niet?”, is ze toch 

dolblij dat Hans heeft doorgezet! Want 
vanaf het moment dat ze de plannen 
zag, was ze verkocht. Een huis met een 
tuin was voor haar belangrijk, alsook 
groen in de buurt en duurzaamheid. Dit 
alles zag ze terug in de plannen! 

Hans en Nicole

Verhuizen naar een 
toekomstbestendige woning
We spreken met Hans en Nicole (65 en 67) in hun toekomstbestendige 
woning in nieuwbouwwijk Zeister Enk in Zeist. “Wij kregen de mogelijkheid 
om eerder te stoppen met werken en daar hebben we dankbaar gebruik van 
gemaakt. Maar dan kijk je op een gegeven moment rond in je eigen huis en 
ga je nadenken over je toekomst”, zegt Hans. 
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TOEKOMSTBESTENDIGE WONING
Het huis is volledig toekomstbestendig 
met een slaapkamer en badkamer 
op de begane grond. Op de eerste 
etage hebben ze allebei nog een 
hobbykamer. Deze is wel belangrijk 
voor, maar als de trap haar te 
veel wordt, neemt ze gewoon de 
schilderspulletjes mee naar beneden, 
zegt Nicole. Uiteindelijk kan er ook een 
traplift gemonteerd worden, maar 
daar willen ze nu nog niet dagelijks 
mee geconfronteerd worden. De 
mogelijkheid is er in ieder geval.

LET OOK OP JE OMGEVING
Hans: “Dit is een huis waar we, totdat 
het misschien echt niet meer kan, willen 
blijven wonen. Naast de geschiktheid 
van de woning, vinden wij het ook erg 
belangrijk dat er bijvoorbeeld kunst 
en cultuur bereikbaar is voor ons. Wij 
kunnen alles nu nog op de fiets doen 
of lopend, maar als dat niet meer lukt, 
stopt er ook een bus vlakbij naar het 
centrum van Utrecht. Wij zien soms 
dat mensen juist de rust opzoeken, 
maar uiteindelijk merken dat ze ver 
van sommige voorzieningen afwonen. 
Wij bezoeken graag het theater en 
museum. Naar onze mening vergroot 
dat je woonplezier enorm! Vrienden 
en familie die hier nu zijn komen kijken, 
hebben gezien dat met onze keuze wij 
een prettig woonperspectief hebben. 
Het zet mensen aan tot nadenken en 
soms tot actie.” 

WAAR WORDEN JULLIE HET MEEST BLIJ 
VAN NU JE HIER WOONT?
Nicole: “Allereerst dat ik, doordat we 

nu zelf alle stappen hebben genomen, 
de kinderen later niet te veel hoef te 
belasten. Daarnaast is in de omgeving 
nog zoveel in ontwikkeling, omdat het 
gedeeltelijk nog een braakliggend 
terrein is. Het is een erg gevarieerde 
bouw, van levensbestendige woningen 
tot eengezinswoningen, koop, (sociale) 
huur en villa’s. Het is een afspiegeling 
van de maatschappij en dat maakt dat 
je midden in het leven blijft staan met 
genoeg levendigheid om je heen!” Voor 
Hans geldt dat het hem ontzettend veel 
rust geeft. De basis is er, mooi om verder 
te ontwikkelen en alles om je heen 
te zien gebeuren en te zien groeien. 
Hans: “Je ziet continue verandering, 
het is echt een aanrader om op zoek 
te gaan naar een dergelijke plek. Of 
als je al op zo’n plek woont, je huis op 
tijd toekomstbestendig te maken, zodat 
je daar volop kunt blijven genieten! Ik 
hoop echt dat er meer projecten als 
deze komen, want wij gunnen andere 
mensen dit ook.”

TIP VAN HANS EN NICOLE
Begin vroeg met nadenken over waar 
je oud wilt worden en wat dat voor nu 
betekent. Hans: “Ik ben blij dat ik nu dit 
verhuisproces achter de rug heb, want 
er komt enorm veel bij kijken. Nicole: “Ik 
word erg blij van het feit dat we het nu 
nog allemaal zelf kunnen en er lekker 
druk mee zijn. Ook dit houdt ons jong 
en fit, daarnaast ben ik erg trots op het 
resultaat!” Hans vult nog aan: “Vooral 
dat wij zelf de regie over ons leven en 
wonen hebben gehouden is voor ons 
erg belangrijk”. 
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ONTWIKKELINGEN OUDER WORDENDE 
SAMENLEVING
Ouder worden is steeds minder 
gekoppeld aan een vaste leeftijd. 
Vroeger verkeerde men na de 
pensionering vaak in minder goede 
gezondheid. Tegenwoordig geldt dit 
zeker niet. Naast het feit dat senioren 
langer actiever en vitaler zijn, zijn ze 
gemiddeld ook hoger opgeleid, digitaal 
behendig en (auto)mobiel. Hierdoor 
lopen leefstijlen meer uiteen. (AM, 2021) 

PLANNEN OVERHEID OUDERENZORG
Het langer thuis wonen brengt 
uitdagingen met zich mee. De overheid 

heeft daarom het WOZO programma in 
het leven geroepen. WOZO staat voor 
Wonen, Ondersteuning en Zorg voor 
ouderen. Het programma bestaat uit 
verschillende maatregelen, initiatieven 
en projecten om ervoor te zorgen dat 
de ouderenzorg ook in de toekomst blijft 
passen bij wat senioren willen. En om 
ervoor te zorgen dat de ouderenzorg 
ook in de toekomst goed georganiseerd 
kan worden.  (Rijksoverheid, 2022)

De voor- en nadelen van 
langer thuis wonen
Je leest het in de krant en je ziet het op tv: senioren willen langer thuis wonen. 
De vergrijzing en personeelstekorten in de zorg dragen hier aan bij en het 
wordt gestimuleerd vanuit de overheid. Daarnaast worden we ook ouder 
en blijven we langer gezond. Welke ontwikkelingen zien we in de ouder 
wordende samenleving? En welke voor- en nadelen kleven aan het langer 
thuis wonen?  

Lees hier meer over 
het WOZO programma

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen
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VOORDELEN VAN LANGER THUIS 
WONEN

 f Zelfstandigheid en keuzevrijheid.
 f Wonen in je eigen omgeving: 

vertrouwde spullen, dierbaren 
om je heen en gemakken van de 
huidige buurt.

 f (Bijna) afbetaalde koopwoning: 
lage woonlasten.

 f Emotionele band met het huis.
 f Geen afscheid nemen van 

spullen: als je verhuist naar een 
seniorenwoning, ga je vaak kleiner 
wonen. 

NADELEN VAN LANGER THUIS WONEN
 f Vereenzaming ligt op de loer.
 f Aangewezen op je naasten. 
 f Investeren in de woning: denk aan 

woningaanpassingen.
 f Onderhoud aan de woning.
 f Niet altijd voldoende zorg mogelijk 

in de omgeving, onder andere 
vanwege personeelstekorten.

WOONWENSENONDERZOEK
Meer lezen over woonwensen? 
Vereniging Eigen Huis deed onderzoek 
hoe 55-plussers met een eigen woning 
hun woontoekomst zien. Wat zijn de 
wensen en behoeften?
> Lees er meer over

https://www.eigenhuis.nl/wonen/langer-zelfstandig-wonen/55-plus-woonwensenonderzoek#/
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IS LANGER THUIS WONEN DE JUISTE BESLISSING VOOR MIJ?
Of langer thuis wonen een juiste beslissing is, hangt af van je situatie. Denk hierbij 
aan je woning of je gezondheid. Wil je weten of langer thuis wonen de juiste 
beslissing is voor jou? Houd dan rekening met de volgende vragen:

 f Kan ik zelf het huishouden doen?  
Huishoudelijk werk kan zwaar worden. Bij welke huishoudelijke taken kun je nu 
of in de toekomst hulp vragen? Denk aan huishoudelijke hulp vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maaltijdbezorging aan huis.

 f Is mijn huis veilig en comfortabel? 
Denk hierbij aan losliggende kleedjes, een steile trap en een gladde 
badkamervloer die de kans op vallen vergroten. Verklein het risico door dit op 
tijd aan te passen.  

 f Heeft mijn huis woningaanpassingen nodig? 
Als je bijvoorbeeld een rollator hebt, dan is het fijn als je door heel de woning 
kunt lopen zonder obstakels, zoals drempels en te smalle deuren. 

 f Is mijn huis te groot? 
Als je in een eengezinswoning woont met grote tuin, dan kan het onderhoud 
en schoonmaken ervan een hoop werk en kosten opleveren. 

 f Past de buurt nog bij mij? 
Zijn de huisarts, apotheek en supermarkt op loopafstand? Of zijn deze 
voorzieningen niet in de buurt te vinden? 

 f Heb ik sociale contacten? 
Wonen familie en vrienden in de buurt? Heb ik goed contact met buren? 

 f Heb ik lichamelijke klachten? 
Lichamelijke klachten kunnen het thuis wonen moeilijker maken. Als je 
bijvoorbeeld minder mobiel bent, dan wordt het traplopen lastiger en kan er 
ondersteuning nodig zijn bij douchen of aankleden.

 f Zijn er culturele voorzieningen in de omgeving te vinden? 
Bezoek je regelmatig culturele voorzieningen, zoals een theater, bibliotheek 
of musea? Dan is het fijn als deze voorzieningen in de nabije omgeving te 
vinden zijn. 

 f Zijn er buurt- of wijkcentra voor senioren in de omgeving? 
In deze centra worden vaak activiteiten georganiseerd. Het is een plek waar 
je nieuwe mensen kunt leren kennen of contacten kunt onderhouden.
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Bedenk al vroeg welke 
acties nodig zijn
We spreken hierover met Bert Veurink en Jacqueline Bakker. Bert is eigenaar 
van TotaalSupport. Dit is een netwerkorganisatie die zich specifiek richt op 
de zorg en het welzijn van mensen binnen hun (woon)omgeving. Dit betekent 
onder andere dat zij een goed advies kunnen geven omtrent langer thuis 
wonen. Wat is hiervoor nodig en wat komt daar allemaal bij kijken? 

WE WORDEN ALLEMAAL OUDER
Voor het ergonomische gedeelte 
schakelen zij Jacqueline, 
ergotherapeut, in. En dit is hard nodig, 
want we worden allemaal ouder, 
maar vaak niet zonder lichamelijke, 
zintuigelijke of mentale beperkingen. 
Daarom kunnen we daar maar beter 
op tijd rekening mee houden! En een 
ergotherapeut kan daar een goed 
advies over geven om het daarna ook 
bouwkundig goed en vertrouwd uit te 
laten voeren.  

MENSEN HELPEN EN ONDERSTEUNEN IN 
HUN MOGELIJKHEDEN 
Zowel Bert als Jacqueline zijn erg 

maatschappelijk betrokken. Op de 
vraag wat hun drijfveer is, vertelt 
Jacqueline: “Iedereen zo zelfredzaam 
mogelijk maken. In zijn totaliteit, 
dus daarin neem ik alles mee, 
voorzieningen, anders handelen, anders 
kijken, mogelijkheden creëren”. 

Bert en Jacqueline
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“Daar sluit ik me graag bij aan”, zegt 
Bert. “Ik wil gewoon heel graag mensen 
helpen. En dat doe ik regelmatig 
samen met Jacqueline, door een 
zo goed mogelijk advies te geven 
over eventuele (bouwkundige) 
aanpassingen in en rondom het huis. 
Dusdanig dat mensen er zo fijn en 
gelukkig mogelijk kunnen (blijven) 
wonen.”
 

“Eigenlijk gaat het om mensen 
perspectief bieden en ze zo lang 
mogelijk mee te laten meedoen 
in de maatschappij”, vullen zij 
beiden aan.  

WELKE BEPERKINGEN KOMEN VAAK 
VOOR? 
In 2040 hebben we een miljoen 65+’ers 
met een beperking. Waaraan moeten 
we dan denken? “Je ziet een duidelijke 
verandering van de beperkingen in 
de afgelopen jaren”, zegt Jacqueline. 
“Zo neemt COPD, reuma en artrose 
steeds meer af door de verandering 
in werk- en levensstijl. Daarnaast zijn 
er meer behandelmogelijkheden. 
Daarentegen rukt obesitas op alsook 
suikerziekte, alzheimer, ALS en parkinson. 
Dit zijn allemaal aandoeningen waar 
een verandering/aanpassing in huis 
waarschijnlijk wenselijk is.”

WAT IS DE MEEST VOORKOMENDE 
MISVATTING OVER LANGER THUIS 
WONEN? 
“Dat het alleen maar mooi is om lang in 
je eigen huis te blijven wonen. Mensen 
idealiseren dit nog weleens, maar wat 
vergeten wordt, is dat vereenzaming 
op de loer ligt. Daarom is het belangrijk 

om goed te kijken welke mensen 
je dichtbij wilt hebben en wat voor 
voorzieningen er in de buurt zijn. Of om 
eventueel al vroegtijdig (particuliere) 
hulp in te schakelen om vereenzaming 
te voorkomen. Onze ervaring is dat 
mensen vrijwel altijd te laat hulp 
inschakelen en dat is erg jammer!”

MOET JE ALS 55+’ER AL DINGEN 
REGELEN OM LANGER THUIS TE 
WONEN? 
Veelal zijn mensen op deze leeftijd 
toe aan verandering. De eventuele 
kinderen zijn de deur uit en er is meer 
tijd om na te denken over ‘wie ben 
ik en wat wil ik?’. Op dat moment 
gaan mensen ook nadenken over 
hun woonsituatie. En dan is het heel 
belangrijk om goed na te denken of 
het huidige huis wel geschikt is voor de 
lange termijn. En mocht je gelijk aan 
verhuizen denken, bedenk dan of dat 
andere huis voor een aantal jaar is of 
dat je er echt oud in wilt worden. Als 
het dat laatste is, kijk dan serieus naar 
de levensloopbestendigheid maar 
ook bijvoorbeeld naar de staat van 
het huis. Zie dit niet te optimistisch qua 
veranderingen die ‘nog even’ gedaan 
moeten worden. Handjes om dit te 
doen zijn er steeds minder. En neem ook 
zeker de omgeving van de woning mee 
in je overwegingen. 

Een tip van Jacqueline: “Visualiseer 
jezelf in een rondgang door de woning 
in een rolstoel. En kijk dan wat je voor 
obstakels tegenkomt”. Kortom, genoeg 
om als 55+’er over na te denken. En is 
het niet voor jezelf, dan wellicht voor je 
ouders. 
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FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN 
“Onze ervaring is dat de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) sober en doelmatig is”, zegt 
Jacqueline. De Wmo regelt hulp 
en ondersteuning voor burgers. Dit 
betekent dat er voor echt prettig langer 
thuis wonen wel andere financiële 
middelen moeten worden aangewend. 
Houd hier rekening mee en voer 
hierover eventueel het gesprek met 
een financieel adviseur. Alles wat je nu 
al kunt veranderen en betalen, doe 
dat gelijk. “Val niet in mijn valkuil”, vult 
Jacqueline aan. “Uit duurzaamheid wil 
ik nog steeds mijn 30 jaar oude keuken 
niet vervangen, maar voor de lange 
termijn is dit voor mezelf niet duurzaam. 
Want op oudere leeftijd functioneert 
deze keuken niet meer voor mij”.  

TROTS 
Jacqueline is er trots op dat ze in de 
gelegenheid is om haar kennis en 
kunde te delen. Hierdoor zijn ze in staat 
om steeds een stap verder te komen 
om iedereen zo lang mogelijk te laten 
deelnemen aan de maatschappij. 
Ze zet zich graag in voor de eerlijke 
verdeling van -financiële- middelen 
die de overheid  beschikbaar heeft 
gesteld om burgers zelfstandig te 
laten wonen en deel te laten nemen 
in de samenleving. Bert vult hierop 
aan dat hij het van groot belang vindt 
dat mensen zich realiseren dat de 
overheid weliswaar ‘in natura’ of in 
persoonsgebonden budget (pgb) bij 
kan dragen, maar dat dit budget meer 
en meer beperkingen kent. Een pgb is 
een bedrag waarmee iemand zelf zorg 

of ondersteuning inkoopt. “Jacqueline 
en ik zijn zeer betrokken burgers, waarbij 
wij ook nog eens in de gelukkige 
omstandigheid zijn om mensen 
perspectief te bieden. Zo kunnen we 
hen, al dan niet met steun van de 
overheid, langer laten meedoen”. En zo 
zijn we weer bij het begin, hun drijfveer 
voor dit werk! 

Meer informatie over de Wmo en het 
pgb vind je in het volgende hoofdstuk. 

SAMENVATTEND 
Begin al als 55+’er met voorsorteren. 
Denk erover na, schakel eventueel een 
professioneel (financieel) adviseur in. 
En na dit alles, handel direct. Regel de 
zaken die nu geregeld kunnen worden 
en plan de zaken die je later kunt 
regelen. Zo houd je zo lang mogelijk de 
regie en maak je langer thuis wonen 
voor jezelf mogelijk en leuk!

DE LANGER THUIS WONEN CHECK
Wil je langer thuis wonen en wil je weten 
hoe je jouw woning levensbestendig 
kan maken en welke hulp je kunt 
inschakelen? Dan kun je de Langer 
Thuis Check doorlopen. De volgende 
categorieën komen aan bod: 
woningaanpassing- en onderhoud, 
zorg & veiligheid, comfort & gemak 
en financiën. Is een categorie niet 
van toepassing? Dan kun je simpel 
doorklikken naar de volgende stap. Aan 
het einde ontvang je een rapport met 
daarin de toelichting en kostenindicatie.

https://www.woonz.nl/langerthuis?utm_source=themaboek&utm_medium=artikel&utm_campaign=themaboekltw
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MAATWERKVOORZIENINGEN
Maatwerkvoorzieningen zijn afgestemd 
op de leefsituatie en gezondheid van 
de persoon. Voorbeelden zijn: 

 f  Huishoudelijke hulp
 f  Woningaanpassingen
 f  Dagbesteding
 f  Rolstoelen
 f Vervoersvoorzieningen, zoals de 

regiotaxi, scootmobiel en duofiets.
Een maatwerk- of vervoersvoorziening 
wordt alleen na onderzoek door je 
gemeente aangeboden. 

Tip: Naast maatwerkvoorzieningen biedt 
de overheid algemene voorzieningen. 
Elke gemeente organiseert activiteiten 
voor senioren in buurt- en wijkcentra. 

WANNEER KOM JE IN AANMERKING?
Om voor een Wmo-voorziening in 
aanmerking te komen, moet je voldoen 
aan bepaalde voorwaarden:

 f Je verblijft rechtmatig in 
Nederland;

 f Je bent Nederlander, je hebt een 
verblijfsvergunning op asielgronden 
of je hebt een reguliere 
verblijfsvergunning;

 f Je woont in de gemeente waarin 
je de aanvraag doet.

Verder wordt een Wmo-indicatie alleen 
toegekend als de verwachting is dat 
de voorziening voor langere periode 
noodzakelijk is. 

Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft de 
gemeente ondersteuning.
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FINANCIERINGSVORMEN 
Bij het aanvragen van hulp en 
ondersteuning is er meestal de keuze 
tussen een persoonsgebonden budget 
(pgb) of zorg in natura.

 f Bij zorg in natura krijg je 
begeleiding en ondersteuning via 
instellingen en leveranciers waar 
de gemeente afspraken mee heeft 
gemaakt. Je kunt dus kiezen uit 
dit aanbod. Daarnaast zorgt de 
gemeente of het zorgkantoor voor 
de administratie. 

 f Met een pgb ontvang je een 
bepaald budget waarmee je zelf 
hulp en/of zorg kan inkopen. Je 
bepaalt zelf waar, wanneer en van 
wie je hulp en/of zorg ontvangt. 
Je sluit zelf contracten af met 
zorgverleners, maakt een planning 
en stuurt de zorgverleners aan. Ook 
houd je zelf de administratie bij en 
regel je zelf de betalingen. 

EIGEN BIJDRAGE WMO
Gemeenten mogen een eigen bijdrage 
vragen voor Wmo ondersteuning. Vanaf 
2020 gaat het om een eigen bijdrage 
van € 19,00 per maand. Gemeenten 
kunnen wel een lagere eigen 
bijdrage vaststellen, bijvoorbeeld voor 
huishoudens met een minimuminkomen. 
Alleen voor rolstoelen betaal je geen 
eigen bijdrage, voor alle andere 
voorzieningen wel. 

WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)
De Wlz is bedoeld voor mensen die 
voortdurend intensieve zorg nodig 
hebben. Met een Wlz-indicatie kun 
je kiezen voor zorg in een instelling of 
zorg thuis. Aan dat laatste zitten wel 
voorwaarden verbonden.
> Lees hier meer over de Wlz

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
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MENSELIJK CONTACT
Toen hij onderzoek deed naar 
verschillende hulpmiddelen, kwam 
hij in contact met de Wmo. Je komt 
bij de mensen thuis, dus met het 
menselijk contact zit het wel goed. Zo 
is hij begonnen als Wmo consultant 
bij Yer, een organisatie die tijdelijke 
vacatures invult bij gemeentes. Het 
grote voordeel hiervan is dat Tom al bij 
verschillende gemeentes heeft gewerkt. 
Hierdoor heeft hij een goed inzicht in 
verschillende werkwijzen en leert hij het 
vak in al zijn facetten goed kennen. 

VERSCHILLEN PER GEMEENTE
Merk je nog veel verschil per gemeente 
in het aanbod of de werkwijze? Tom: 

“Elke gemeente heeft zijn eigen 
grenzen qua beleid, dus bepaalde 
regels kunnen anders zijn. Uiteindelijk 
werk je natuurlijk wel vanuit dezelfde 
wetgeving. Je ziet vooral verschil in de 
algemene voorzieningen voor ouderen.

Tom 

Tom, Wmo consulent, aan het 
woord
Tom Zwaan was eerst student commerciële economie aan de Hogeschool 
InHolland. Hij kreeg toch al snel het gevoel liever iets te gaan studeren, 
waarbij je meer in contact bent met mensen. Dus is hij overgestapt naar de 
studie Sportkunde met als afstudeerrichting aangepast sporten. 
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Elke gemeente heeft daarin een eigen 
aanbod, eigen vrijwilligers en
initiatieven. Daar verwijs ik in mijn 
gesprekken ook vaak naar. Maar 
dat is niet iets dat via de Wmo 
loopt. Vanuit Wmo gaat het alleen 
om maatwerkvoorzieningen, zoals 
huishoudelijke hulp, een rollator/
scootmobiel of een indicatie voor de 
regiotaxi.” 

WANNEER EN HOE SCHAKEL JE EEN 
WMO CONSULENT IN?
 “Je kunt het beste naar het Wmo-
loket gaan op het moment dat er 
een probleem is. Met te verwachten 
problemen kunnen we niet zoveel. 
Hooguit noteren we dat voor een 
later moment. Binnen elke gemeente 
is er een Wmo-loket dat telefonisch 
bereikbaar is, maar je kunt ook gewoon 
naar het gemeentehuis gaan en daar 
de melding doen aan de balie. Deze 
melding wordt binnen 6 weken in 
behandeling genomen. Dit betekent 
dat ik binnen 6 weken op de stoep sta. 
Ik heb vervolgens een adviserende 
en beoordelende rol. Ik maak een 
verslag en verstrek binnen 2 weken 
een indicatie of niet. Daarna moet het 
uiteraard nog uitgevoerd worden. Dit 
kan lang duren en daarom adviseer ik 
om de ‘simpele’ aanpassingen altijd zelf 
te regelen. Vaak is dit niet al te duur en 
in ieder geval veel sneller te realiseren. 
Dan heb ik het bijvoorbeeld over een 
drempelhulp of handgrepen. Daarnaast 
worden deze ingrepen ook lang niet 
allemaal vergoed.”

HOUD ER MAAR REKENING MEE DAT JE 
HOE DAN OOK BEPERKINGEN KRIJGT 
“Bijna iedereen van circa 75+ heeft 
wel beperkingen zoals slijtageklachten, 
artrose, stijfheid, minder kracht, sneller 
moe, minder energie en dan moet 
er toch vaak hulp (of hulpmiddelen) 
ingeschakeld worden. Vanuit de Wmo 
kan er het een en ander geregeld en 
vergoed worden maar dat is wel alleen 
de basis, houd daar rekening mee”, 
aldus Tom. 

MOOIE EN MINDER MOOIE 
GESPREKKEN
De meeste mensen zijn blij met het 
gesprek geeft Tom aan. “Ik ben 
natuurlijk nog jong, ze vinden dat leuk 
en je merkt dat mensen het sowieso 
fijn vinden dat je een luisterend oor 
biedt. Soms is alleen dat al voldoende 
en zijn ze met een aantal adviezen al 
geholpen. Maar uiteraard zie en hoor 
je ook veel ellende, dat is soms lastig. 
Zeker als je niet voor alles een oplossing 
kunt aandragen. Daarom zijn sommige 
mensen ook weleens teleurgesteld in 
wat we kunnen bieden.” 
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN JOU EN 
EEN CLIËNTONDERSTEUNER
“De cliëntondersteuner is onafhankelijk 
en heeft een ondersteunende en 
adviserende rol. Deze kan verder 
niet de oplossing in gang zetten 
behalve de melding maken. Een 
Wmo consulent is verbonden aan 
de gemeente en te houden aan de 
vaste afspraken. Deze beoordeelt 
de melding en geeft uiteindelijk de 
indicatie af om iets te regelen of aan te 
schaffen. Je kunt natuurlijk een officiële 
cliëntondersteuner inschakelen voor de 
advisering en begeleiding. Maar je ziet 
ook vaak dat de kinderen de rol van 
een cliëntondersteuner op zich nemen.”

WAAR GEEF JE HET VAAKST EEN 
INDICATIE VOOR AF?
“Ik denk voor huishoudelijke hulp 
en de regiotaxi pas. Veel ouderen 
wonen in een huurwoning. Via de 
woningcorporatie is er dan ook veel 
te regelen qua kleine ingrepen. Als 
dit niet het geval is, beoordeel ik wat 
er vanuit de Wmo kan en moet. Vaak 
kan ik zelf snel een indicatie afgeven, 
maar heel soms moet er nog een 
medisch deskundige uit het team naar 
kijken. Dan duurt het iets langer. Het 
vervelende tegenwoordig is wel, dat 
als er dan een indicatie is, de mensen 
vervolgens op een wachtlijst komen 
omdat er geen mankracht is.”

TOM ZIJN ADVIES: "NEEM ZELF DE 
REGIE"

 f Kijk bij de gemeente op de website 
naar het (vrijwilligers)aanbod voor 
ouderen. 

 f Regel sommige kleine dingen zelf, 
zoals drempelhulp, monteren van 
handgrepen en inkoop van kleine 
hulpmiddelen.

 f De vergoeding voor grote zaken, 
zoals een aanpassing van de 
badkamer, wordt altijd vanuit 
bruikbaarheid bekeken. Niet vanuit 
luxe en comfort. Dus ook daar zie ik 
vaak dat mensen ervoor kiezen om 
dit zelf te laten uitvoeren.

 f Maar schroom vooral niet om een 
melding te doen van ongemak of 
onkunde bij het Wmo-loket, want 
we kunnen mensen echt ontlasten 
en doen dat heel graag. 
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VOLDOENING
Marlie werkt met veel enthousiasme 
als cliëntondersteuner. “Het is mooi om 
te zien hoe je van meerwaarde kunt 
zijn. Je wijst cliënten en hun naasten 
de weg door de ingewikkelde wereld 
van de zorg en helpt hen bij het vinden 
van passende oplossingen. Ik haal echt 
voldoening uit mijn werk.” De meeste 
mensen zijn namelijk onvoldoende op 
de hoogte van alle mogelijkheden die 
er zijn en dat zorgt voor veel onnodige 
stress. Marlie hoort dan ook vaak ‘had ik 
jou maar eerder gevonden.’ 

          Marlie, werkzaam bij

Wat kan een 
cliëntondersteuner als Marlie 
betekenen?
Marlie op den Camp was jarenlang fysiotherapeut, waarvan de laatste 
jaren veelal in de ouderenzorg. Toch was ze op zoek naar iets anders. Vanuit 
eigen ervaringen wist ze hoe moeilijk het was om de juiste zorg te vinden 
en dat de wereld van zorg complex is. Ze verdiepte zich in de opleiding tot 
cliëntondersteuner en kwam tot de conclusie: ´Dit past bij me als persoon´. 
Na de opleiding is ze aan de slag gegaan. Nu werkt ze bij MEE Zuid-Limburg.  
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WAT DOET EEN CLIËNTONDERSTEUNER? 
Een cliëntondersteuner denkt mee en 
helpt bij vraagstukken over de volgende 
levensgebieden:

 f  Zorg
 f  Welzijn
 f  Wonen
 f  Werk 
 f  Onderwijs
 f  Inkomen
 f  Financiën
 f  Wet- en regelgeving

Allereerst helpt een cliëntondersteuner 
om de vragen en wensen duidelijk 
te krijgen. Het gaat om diverse 
vraagstukken: van ik heb hulp nodig bij 
het douchen tot ik kan geen trappen 
meer lopen en van een dochter die 
zich zorgen maakt over een zelfstandig 
wonende moeder met beginnende 
dementie tot welke financiële 
consequenties zijn er als mijn vader 
verhuist naar een verpleeghuis? 
“Een cliëntondersteuner ondersteunt 
ook bij bezwaarprocedures en kan 
helpen bij gesprekken met instanties. 
Verder weet een cliëntondersteuner 
welke voorzieningen er in de omgeving 
zijn en kan daardoor ook naar de 
juiste partijen doorverwijzen.” Cliënten 
en naasten houden zelf altijd de 
regie en maken zelf de keuzes. 
Cliëntondersteuning is een tijdelijke 
dienstverlening. “We helpen onze 
cliënten en naasten op weg, zodat zij 
op eigen kracht verder kunnen”, vertelt 
Marlie.

WANNEER SCHAKEL JE EEN 
CLIËNTONDERSTEUNER IN? 
“Eigenlijk op het moment dat er 
vragen of problemen zijn op de eerder 
genoemde levensgebieden. Dit 
kan zijn wanneer voor het eerst hulp 
nodig is of als er iets in de hulp moet 
worden veranderd, omdat het niet 
meer passend is.” Volgens Marlie wordt 
een cliëntondersteuner vaak te laat 
betrokken bij het proces. “In bepaalde 
situaties zie je dat je eerder een rol 
had kunnen spelen en bijvoorbeeld 
onnodige procedures, stress en 
overbelaste mantelzorgers had kunnen 
voorkomen.”

WAAR VIND IK EEN 
CLIËNTONDERSTEUNER?
Heb je langdurige zorg nodig en 
een Wlz-indicatie? Dan regel je een 
cliëntondersteuner via het zorgkantoor. 
Zo niet, dan kun je bij de gemeente 
terecht. Het is geheel kosteloos en 
zonder doorverwijzing. Overzichten 
bekijken van cliëntondersteuners via de 
gemeente en het zorgkantoor? Klik op 
de linkjes hieronder.
> Bekijk het overzicht per gemeente 
> Bekijk het overzicht per zorgkantoor 

WIE NEEMT ER IN WELKE SITUATIES 
CONTACT OP?
“Dat ligt per situatie verschillend. Als 
het bijvoorbeeld gaat om een ouder 
met dementie, dan leggen vaak de 
kinderen van de ouder het contact. 
Maar er zijn nog genoeg mondige 
senioren met eigen regie, die zelf 
zaken kunnen regelen en contact 
opnemen. Ook leggen regelmatig 

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/overzicht-per-gemeente
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/overzicht-per-zorgkantoor
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zorgprofessionals het eerste contact 
met ons namens de cliënt.”
“Een veelvoorkomende situatie is een 
thuiswonend echtpaar, waarvan één 
of beide partners zorg nodig hebben. 
Een recent voorbeeld: De vrouw is 
de zorgvrager, ontvangt regelmatig 
zorg van een thuiszorgorganisatie 
en haar man doet de rest. Meneer 
geeft aan bij de zorgorganisatie dat 
hij overbelast raakt en vraagt of zij 
meer kunnen betekenen voor hem. 
Dat gaat niet. Meneer is niet verder 
geïnformeerd. Ik ben toen in gesprek 
gegaan met het echtpaar en op basis 
daarvan is het echtpaar geïnformeerd 
over de mogelijkheden. Ze hebben 
toen een keuze gemaakt voor een 
andere zorgaanbieder en vanuit een 
andere financiering, namelijk het 
persoonsgebonden budget. Dat heeft 
voor rust gezorgd: mevrouw wordt 
goed verzorgd, meneer heeft meer tijd 
voor zichzelf en kan het zorgen voor zijn 
vrouw beter volhouden.” 

VERSCHIL TUSSEN CLIËNT-
ONDERSTEUNER EN WMO CONSULENT 

 f Cliëntondersteuner: hij/zij werkt in 
het belang van de cliënt senior 
en naasten en helpt hen om voor 
hun belangen op te komen bij 
bijvoorbeeld een zorgaanvraag. 
Daarnaast adviseren ze breder 
dan de Wmo consulent.

 f Wmo consulent: hij/zij informeert 
over welke voorzieningen er binnen 
de gemeente mogelijk zijn en geeft 
een indicatie af voor eventuele 
maatwerkvoorzieningen. Hij/zij is 
verbonden aan de gemeente en 
dus niet onafhankelijk.  
Beide diensten zijn kosteloos.

ZIE JE NOG VERSCHILLEN IN CULTUREN 
EN GENERATIES?
“Ja zeker. Als je kijkt naar bijvoorbeeld 
80-plussers, zij willen hulp niet altijd 
toelaten of om hulp vragen. Dat zie je al 
minder bij de jongere generaties. Verder 
zie je in bepaalde culturen dat het 
normaal is voor kinderen om te zorgen 
voor hun ouders. Een ouder wil ook niet 
door iemand anders verzorgd worden, 
dus kinderen vinden het lastig om nee 
te zeggen of om hulp te vragen, terwijl 
ze er zelf wel onder lijden.”

TIP VAN MARLIE
“Zijn er problemen of heb je vragen? 
Wees niet bang om hulp te vragen. 
Lukt het niet om het met je eigen 
netwerk op te lossen? Schakel dan een 
cliëntondersteuner in, zodat deze je 
verder kan helpen. Verder wil ik de tip 
meegeven aan mantelzorgers: zorg 
ook goed voor jezelf. Dat wordt vaak 
vergeten.”
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MEER ALS SENIORENWONING
Nadat Jean op zijn 49ste zijn eerste 
hartinfarct kreeg, zijn ze anders naar 
hun huis gaan kijken. Dat moest meer 
als seniorenwoning ingericht worden: 
met gelijkvloerse functies en zo praktisch 
mogelijk. Na zijn derde hartinfarct 
besloten Jean en José te stoppen met 
werken, het rustig aan te doen en de 
resterende tijd samen door te brengen. 
Het grote huis in America werd te 
koop gezet. Ze zochten er een klein 
huis voor in de plaats en dat werd een 
huurwoning in Griendtsveen. “Huur 
betekent geen eigendom en dus ook 
geen ballast, maar dat betekent niet 

dat we er niet in investeren”, aldus 
Jean. “Wij wonen hier en daarom 
richten wij het in naar onze eigen 
behoeftes en smaak. We zorgen goed 
voor het huis, maar niet met het oog op 
waardevermeerdering.”

Jean en José

Noodgedwongen vroeg 
voorgesorteerd op langer thuis 
wonen
Wie in de Peel het kleine Griendtsveen in rijdt, kan het huis van Jean (69) en 
José (67) bijna niet missen: het is een kleurrijk huis. Het echtpaar is gelukkig 
door de ruimte en rust. Voordat ze in Griendtsveen kwamen te wonen, woonde 
het echtpaar in (Horst) America.
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WELKE AANPASSINGEN DEED HET 
ECHTPAAR?
Griendtsveen ligt in een mooie 
groene omgeving. Het kleurrijke huis 
van Jean en José staat aan de rand 
van het dorp. “Het stond te huur als 
seniorenwoning, maar daarvoor was 
het destijds te onpraktisch ingericht. 
Een gang met veel deuren, een kleine 
badkamer, een kleine leefruimte, dat 
hebben we veranderd”, vertelt Jean. 

Door ruimtes samen te voegen, kon er 
een bad komen en werd de indeling 
een stuk logischer. Er is vloerverwarming 
aangelegd. Daarvoor moest de hele 
vloer er wel uit. “We zijn eigenlijk weer 
helemaal opnieuw begonnen”, zegt 
José. Maar dit is nu echt een huis op 
maat. Het echtpaar heeft diverse 
aanpassingen gedaan:

 f Toiletbeugels zijn geïnstalleerd;
 f  Drempels zijn zoveel mogelijk uit 

huis gehaald;
 f In de slaapkamer is een schuifdeur 

gemaakt naar de tuin;
 f In de woonkamer staan sta-op- 

stoelen
 f Onder kasten en tafels zijn kleine 

wieltjes geplaatst, om ze makkelijk 
te verplaatsen;

 f Er is een traplift geïnstalleerd. 

Dit soort preventieve maatregelen kun 
je beter iets te vroeg nemen in plaats 
van alles te moeten regelen als het 
nodig is.

”Want boven is de hobbykamer 
van José, en die is heel belangrijk, 
dus die moet altijd goed 
bereikbaar blijven.”

HULP IN EN OM HET HUIS
“De traplift is gefinancierd met een 
Wmo bijdrage. Een keer in de week is 
er hulp in het huishouden via het Wmo-
loket bij de gemeente. Ook helpt een 
tuinman twee keer per jaar met het 
snoeien van de heg. Het is fijn dat er 
iemand in huis komt helpen, maar het 
blijft wennen dat iemand anders de 
dingen doet dan wij zelf”, aldus Jean. 

OOK IN EEN HUURHUIS JE EIGEN 
SMAAK
Het huis is tot in vrijwel alle details 
aangepast aan de wensen en 
behoeften van Jean en José. “Het 
geeft comfort en rust. We hoeven niet 
ingewikkeld te doen, omdat alles is 
ingericht zoals wij het willen”, zegt 
Jean. Over de woningaanpassingen 
hebben ze steeds goed contact 
met de verhuurder. “Wij mogen die 
aanpassingen doen, want het huis 
behoudt zijn waarde”, zegt José.



W O O N Z . N L  T H E M A  L A N G E R  T H U I S  W O N E N 2 6

EVEN VOORSTELLEN
Arnout is al 30 jaar werkzaam in 
de financiële advieswereld, van 
pensioenen tot verzekeringen en 
hypotheken. Op een gegeven moment 
liep hij tegen het probleem aan dat 
senioren die tegen hun pensioen 
aanzitten, weinig konden lenen. Daar 
had hij een slecht gevoel over en dat 
heeft hem aan het denken gezet. 
Kortom, hij is zich gaan specialiseren 
in het adviseren van senioren. En wel 
op drie vlakken: hypotheek, beleggen 
en testament. Voor Ruud zit er veel 
overlap in het verhaal van Arnout. 
Hij heeft ook een lange staat van 
dienst in de financiële dienstverlening 
en is uiteindelijk terechtgekomen bij 

Onderlinge ’s-Gravenhage. Daar ziet hij 
het als zijn grote missie om senioren een 
fijne(re) oude dag te bezorgen!

Arnout en Ruud

Regel zelf op tijd je 
financiën
We hebben opgemerkt dat senioren meer mogelijkheden hebben dan dat ze 
soms denken. Om mensen hier bewust van te maken, spreken we met Arnout 
Punt van Senior advies en Ruud Eling van Onderlinge ’s-Gravenhage.
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VAN LEZINGEN TOT OP DE THEE BIJ DE 
MENSEN
Arnout geeft ook lezingen over de 
financiële mogelijkheden, waar hij 
veel senioren spreekt die wat minder 
pensioen hebben maar wel een 
prachtig, vaak al afgelost, eigen huis. 
Zo gaat hij bij de mensen op bezoek 
en bespreekt hij wat de mogelijkheden 
zijn om het kapitaal dat in het huis zit 
te verzilveren. “Ik heb mijn roeping 
gevonden, want het is zulk dankbaar 
werk”, aldus Arnout! “Ik wil ze gewoon 
een leuk leven bieden en dat zie ik 
vervolgens gebeuren. Laatst nog met 
de moeder van een vriendin van mij. 
Haar man was overleden, liet haar 
achter met weinig pensioen en geld. 
Maar ze hadden wel een prachtig huis. 
Nadat zij een overwaarde hypotheek 
had afgesloten, kon ze haar (sociale) 
leven weer oppakken als vanouds en ze 
geniet zichtbaar!”

ER IS NOG VEEL ONWETENDHEID
Arnout geeft aan dat de senioren 
niet vanzelf naar hem toekomen voor 
advies, Ruud beaamt dit. Er is nog 
veel onwetendheid over de financiële 
mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook 
misverstanden, zoals dat mensen 
denken dat ze de overwaarde zomaar 
kunnen opnemen. Daarbij vergeten ze 
dat het wel een lening is die je aangaat. 
Daarom is het belangrijk om mensen 
goed te adviseren. Ruud geeft aan dat 
Onderlinge ’s-Gravenhage daarom 
zelfs opleidingen geeft aan financieel 
adviseurs om ze goed mee te nemen 
in de seniorenmarkt. Want hij vindt het 
ook, net als Arnout, belangrijk dat er 

een goed en gedegen advies gegeven 
wordt. “Er is veel wantrouwen, dus 
het is belangrijk om het vertrouwen te 
winnen en te behouden”, volgens Ruud. 
“Daarom organiseer ik ook lezingen en 
ga ik persoonlijk naar de mensen thuis 
om goed inzicht te krijgen en te geven 
in de mogelijkheden”, vult Arnout aan.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?
Je kunt de (over)waarde die in je 
huis zit verzilveren via meerdere 
financieringsmogelijkheden. Het 
vrijgekomen bedrag kun je kortweg 
aanwenden voor 3 doeleinden: 

 f Aanpassingen in en rondom je huis
 f Extra maandelijkse inkomsten
 f Schenking aan (klein)kinderen 

Arnout geeft aan dat de laatste optie 
in opmars is. Mensen zien graag zelf de 
lach op het gezicht van de kinderen 
en/of kleinkinderen als ze iets schenken, 
in plaats van dat ze al overleden zijn en 
daar niets van meekrijgen. 

Daarnaast gebruiken veel mensen 
het vrijgekomen geld voor een fijner 
leven met net wat meer financiële 
mogelijkheden. Zo kunnen ze wat 
vaker uit eten, naar het theater of 
bijvoorbeeld die spullen of kleren 
kopen die ze zich anders niet kunnen 
veroorloven.
Maar last but not least, het geld kan 
ook heel goed gebruikt worden om je 
huis toekomstbestendig te verbouwen. 
Zo heb je nu en later alle comfort die je 
nodig hebt. Dat maakt dat je uiteindelijk 
langer thuis kunt wonen, wat veel 
mensen graag doen!
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KINDEREN VAN SENIOREN
Arnout geeft aan dat hij vooral de 
senioren spreekt en niet hun kinderen. 
Maar uiteraard heeft het invloed op de 
erfenis van de kinderen als de (over)
waarde van het huis ‘opgegeten’ 
wordt. Natuurlijk is het aan de senior zelf 
wat hij en/of zij met het geld doet! “Ik 
kom puur op voor de senior, gelukkig 
kunnen de kinderen van nu zichzelf 
heel goed redden.¨ Maar vult Ruud 
aan, het is wel belangrijk om inzicht te 
geven in wat het betekent voor hun 
kinderen/familie. Zo kunnen ze zelf goed 
nagaan of ze dit willen bespreken met 
hen. “Wij hebben daarvoor een handig 
hulpmiddel ontwikkeld onder de naam 
‘het Familiegesprek’, gratis bij ons te 
bestellen. Doe dat zeker, want dat 
maakt het gesprek net even wat leuker 
en eenvoudiger.” 

ADVIES
Arnout: “Ben je 67+? Ga zeker praten 
met een financieel adviseur, het eerste 
vrijblijvende gesprek is soms gratis. 
Maar ook als 55+´er is het al goed om 
je financiën goed in beeld te krijgen en 
te weten wat de mogelijkheden voor 
nu en later zijn. Kortom, kom in actie 
en praat met een financieel adviseur 
naar wens. Bij mij kun je nog dit hele 
jaar (tot 31-12-2023) gebruik maken 
van mijn aanbod voor een gratis eerste 
gesprek!”
> Klik hier om contact met Arnout op te 
nemen

https://www.woonz.nl/product/266/de-overwaarde-van-uw-woning-verzilveren
https://www.woonz.nl/product/266/de-overwaarde-van-uw-woning-verzilveren
https://www.woonz.nl/familiegesprek?utm_source=offline&utm_medium=artikelfinancien&utm_campaign=themaboekltw


W O O N Z . N L  T H E M A  L A N G E R  T H U I S  W O N E N 2 9

ONTSTAAN ZORGMIES
Nadat ze haar beloofd had dit 
te gaan uitzoeken, zat ze op een 
vrijdagmiddag met Margriet aan een 
wijntje. Margriet werkte op dat moment 
in loondienst en was net ‘boventallig’ 
geworden. Daarvoor was ze altijd 
communicatieadviseur geweest als 
ZZP’er. Jeannette heeft toen gelijk haar 
plannen gedeeld. Ze wilde iets voor 
de eenzame ouderen doen, maar 
niet alleen. Ze was in haar werkzame 
leven ook altijd al bezig geweest met 
het verbinden van mensen. Een vast 
dienstverband had Margriet ook geen 
zekerheid gegeven, dus ook zij wilde 

graag weer iets voor zichzelf doen. Op 
deze manier is ZorgMies ontstaan. 

Margriet en Jeannette

Met ZorgMies een mooie 
toekomst tegemoet
Jeannette zat negen jaar geleden op de bank met haar dochter naar het 
programma van Gerard en Gordon te kijken over eenzame ouderen. "Mijn 
dochter was geraakt en zei tegen mij, mam daar moet je wat aan doen." 
Vervolgens zijn ze samen naar het plaatselijke verzorgingshuis gegaan om 
te kijken wat ze konden betekenen. Maar haar dochter zei, "mam dat is niet 
voldoende, want in heel Nederland moet er wat gebeuren."
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Op dit moment zijn er 60 
vestigingen door heel Nederland. 
Ze zijn de grootste organisatie voor 
mantelzorgondersteuning. En dat is 
ontstaan vanuit heel veel passie maar 
zonder ‘zorgachtergrond’. Ze zijn er 
gewoon ingedoken en leren er nog 
steeds elke dag wat bij.

ONDERSTEUNING VAN DE 
MANTELZORGER
“Wij merkten toen, maar zeker ook 
nu, dat er een enorme behoefte 
aan ondersteuning bestaat bij 
mantelzorgers. En dat wordt alleen 
maar meer. Natuurlijk wil je als ouders 
zijnde altijd het liefst je eigen kind om 
je heen. Maar als wij dan eenmaal 
ingeschakeld zijn, ervaren ze hoe fijn het 
is dat hun kinderen weer gewoon hun 
kinderen kunnen zijn. En dat ze gezellig 
samen koffie kunnen drinken en niet 
allerlei lijstjes moeten afwerken en de 
verzorging op zich moeten nemen.” 

WAT DOET EEN ZORGMIES?
“Heel kort gezegd geeft de ZorgMies 
aandacht. Wij komen voor minimaal 2 
uur bij de ouderen thuis. En dan moet 
je denken aan samen koken, een 

praatje maken, licht huishoudelijk werk 
doen. Maar ook eventueel helpen met 
wassen en aankleden en bijvoorbeeld 
meegaan naar de dokter. Daarbij 
hebben we persoonlijk contact met de 
mantelzorger, die houden we op de 
hoogte van wat er is gebeurd en hoe 
het gaat. Bij mensen met dementie 
geven we bijvoorbeeld ook handvaten, 
zodat ze het gevoel hebben dat ze zelf 
nog veel kunnen. Dus we maken het 
leven graag een stukje leuker, van zowel 
de senioren als de mantelzorgers.”

HEBBEN JULLIE VOLDOENDE 
‘ZORGMIESEN’?
“Wij hebben daar gelukkig geen 
enkel probleem mee en krijgen 
dagelijks aanmeldingen om ZorgMies 
te worden. Maar we zijn erg streng in 
het aannamebeleid. Niemand komt 
bij ons in dienst als we niet eerst bij de 
mensen thuis zijn geweest. Mensen die 
je aanneemt zijn superbelangrijk: wij 
koppelen ze aan de ouderen en daar 
moeten we voor de volle 100% achter 
staan.” 

HOE KOM JE AAN EEN ZORGMIES EN 
WIE BETAALT DAT?
“De meeste aanvragen komen binnen 
via de huisarts, verzorgingshuizen, 
buurtzorg of andere begeleiders. 
Wij werken met name vanuit een 
persoonsgebonden budget (pgb). 
Mensen kunnen dit aanvragen vanuit 
de Wet langdurige zorg (Wlz) maar 
ook vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Uiteraard 
kunnen wij ook particulier ingeschakeld 
worden.”
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ZORGMIES MAAKT HET LEVEN LEUKER
Dat is de missie van ZorgMies. Op 
de vraag om eens een uitzonderlijk 
voorbeeld te noemen roepen ze 
beiden in koor; “Ome Cor! Vier jaar 
geleden werden we op vrijdagmiddag 
om half vijf gebeld door de huisarts of 
we eens bij hem wilden gaan kijken. We 
hebben gelijk gebeld en geprobeerd 
een afspraak te maken voor de 
maandag. Meneer zei dat dat prima 
was, maar dat hij er dan niet meer zou 
zijn. Hij had er geen zin meer in, was 
erg eenzaam, zijn vrouw was overleden 
en hij had geen kinderen en ook geen 
contact met familie. Dus zijn we gelijk 
om vijf uur naar hem toegegaan. Zijn 
eerste vraag was of we hem konden 
helpen met euthanasie. Mijn wereld is 
zo klein, ik wil niet meer.” 

“Maar ZorgMies zou ZorgMies 
niet zijn als we dit niet volledig 
zouden hebben omgedraaid met 
veel aandacht, begeleiding en 
verzorging.” 

Inmiddels leveren we 24-uurs zorg 
omdat hij weigerde naar een 
verpleeghuis te gaan. Hij wilde zijn 
vrouw, zijn meisje zoals hij haar noemde, 
niet in de steek laten want de as lag 
in de tuin. Inmiddels hebben we zijn 
jeugdliefde opgespoord en ook zijn 
beste vriend van vroeger. Alles om 
het leven weer een beetje leuker te 
maken en dat is gelukt. De ZorgMies 
is zijn familie geworden en dat gevoel 
is wederzijds. Zo zijn er veel mooie 
verhalen en hebben wij elke dag wel 
een kippenvel momentje.”

WAT IS HET VERSCHIL MET DE 
THUISHULP VANUIT DE OVERHEID?
“De thuishulp heeft over het algemeen 
altijd haast. Zij hebben een strakke taak, 
dagplanning, rapportagestructuur en 
regels om rekening mee te houden. 
Vaak hebben zij helaas geen tijd 
voor dat stukje extra aandacht. Wij 
gaan bijvoorbeeld soms zelfs samen 
videobellen met kinderen of familie. Zo 
brengen we mensen weer dichter bij 
elkaar. Daar is de reguliere zorg niet op 
ingericht.”

HOE ZIET ZORGMIES DE TOEKOMST?
“Wij zien een mooie toekomst! Zeker 
als de overheid ook in gaat zien dat 
de thuiszorg anders kan. ZorgMies is 
goedkoper in te zetten, omdat wij geen 
gekwalificeerd personeel hoeven te 
hebben. Dat is niet nodig voor de meest 
gewenste dingen, zoals aandacht 
en hulp met alledaagse dingen. Zo 
kun je de gekwalificeerde mensen 
inzetten op de echt (medische) zorg 
gerelateerde aanvragen. Vandaar dat 
we ook veelvuldig in gesprek zijn met 
de overheid om deze beweging op 
gang te helpen. Want wij maken graag 
samen het leven voor iedere senior 
leuker!”  
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Bijlage 1: Checklist fijn en veilig 
(blijven) wonen

Is jouw woning geschikt om er zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen? 
Om je inzicht te geven in deze vraag, stelden wij in samenwerking met ANBO 
deze checklist samen. 

ALGEMEEN
 | Installeer slimme knoppen verlichting die met één druk op de knop alle 

verlichtingen in- en uitschakelen binnen een kamer of gang
 | Installeer een rook- en kooldioxidemelder: deze kunnen gevaarlijke 

situaties voorkomen
 | Verwijder drempels en losse kleedjes
 | Zorg ervoor dat snoeren goed zijn weggewerkt met zelfklevende 

kabelclips en kabelgootjes
 | Zorg voor goede verlichting
 | Plaats (wand)beugels als steunpunten
 | Plaats alarmknoppen op vaste plekken in huis: bijvoorbeeld in de wc, 

woon- en badkamer

GANG/TRAP
 | Installeer een traplift, plaats anti slip strips of maak de trappen 

gemakkelijker begaanbaar en veiliger als traplopen moeilijker wordt
 | Installeer een slimme deurbel: het schrikt indringers af, je hoeft niet 

onnodig naar de deur te lopen, je naasten kunnen meekijken en er is 
een terugspreekfunctie dus je kunt op afstand met iemand praten 
> Klik hier en lees meer over een slimme deurbel

WOONKAMER
 | Plaats een verhoogde bank of sta-op-stoel
 | Zorg voor voldoende loopruimte, dus liever een paar grote meubels dan 

allerlei kleine meubels die een obstakel kunnen vormen
 | Plaats eventueel slimme gordijnen

https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/actueel-cat/een-slimme-deurbel?utm_source=themaboekltw&utm_medium=checklist&utm_campaign=themaboekltw
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KEUKEN
 | Installeer een elektrische kookplaat, zoals een inductie kookplaat
 | Verwijder of verlaag de bovenkasten
 | Plaats spullen op plekken waar je gemakkelijk bij kunt
 | Plaats grote, diepe lades in onderkastjes
 | Plaats bij ruimtegebrek een extra lage keukenkast
 | Verplaats de vaatwasser naar een hoogte waarbij bukken en strekken 

niet nodig is
 | Plaats een eengreepsmengkraan

TOILET
 | Plaats steunbeugels
 | Verhoog het toilet of plaats een verhoogde toiletzitting 
 | Zorg voor een lichtspoor van de slaapkamer naar de wc 
 | Maak de toiletruimte groter bij gebruik van een wandelstok of rollator

BADKAMER
 | Plaats een anti-slipmat of anti-sliptegels/-coating
 | Plaats steunbeugels
 | Haal opstapjes/drempels douche weg
 | Plaats een in hoogte verstelbare douchekop met doucheglijstang
 | Plaats een thermostaatkraan met maximum ingestelde temperatuur
 | Plaats een aangepaste douche: denk aan een inloopdouche, 

instapbad of zitbad
 | Plaats eengreepsmengkranen bij wastafel, douche en/of bad
 | Plaats een douchestoel
 | Plaats een verhoogd toilet of een verhoogde toiletzitting 

> Klik hier en lees meer over een veilige badkamer

SLAAPKAMER
 | Plaats een nachtlampje met bewegingssensor
 | Plaats een verhoogd bed
 | Zorg voor voldoende beweegruimte
 | Verwijder losse vloerkleden
 | Plaats een noodknop naast het bed

https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/actueel-cat/6-tips-veilige-badkamer?utm_source=themaboekltw&utm_medium=checklist&utm_campaign=themaboekltw
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TUIN/BALKON
 | Plaats een lampmet bewegingssensor
 | Plaats tegels waardoor het onderhoud minder wordt en de tuin ook met 

rollator goed bereikbaar blijft
 | Schakel eventueel een tuinman in
 | Plaats sommige dingen op hoogte, zodat je niet hoeft te bukken

ZIJN ALLE VOORZIENINGEN IN DE OMGEVING (OP LOOPAFSTAND) TE VINDEN?
 | Winkels 
 | Supermarkt
 | Apotheek
 | Dokter
 | Ziekenhuis
 | Buurt- en/of wijkcentra
 | Cultuur
 | Musea
 | Sportieve activiteiten
 | Openbaar vervoer
 | Zorg: kan je in de toekomst (thuis)zorg organiseren?

WONEN DE VOOR JOU BELANGRIJKE MENSEN VOLDOENDE IN DE BUURT?
 |  Kinderen
 |  Familie
 |  Vrienden
 | Kennissen

DE LANGER THUIS WONEN CHECK
Weten aan welke zaken jij moet denken om fijn en veilg te kunnen blijven wonen?
Met de Langer Thuis Wonen check krijg je inzicht in waar je aan moet denken. De 
volgende onderwerpen komen aan bod:

 f woningaanpassing & -onderhoud
 f zorg & veiligheid
 f comfort & gemak
 f financiën

Na het invullen van de check ontvang je een compleet rapport. De Langer Thuis 
Wonen check is geheel gratis.

https://www.woonz.nl/langerthuis?utm_source=themaboek&utm_medium=checklist&utm_campaign=themaboekltw
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Woordenlijst
Clientondersteuner Een clientondersteuner helpt bij het regelen van 

zorg en ondersteuning. Deze dienst is kosteloos en 
onafhankelijk. Een clientondersteuner is te vinden via 
de gemeente en het zorgkantoor. 

Domotica Domotica is een verzamelnaam voor slimme 
apparaten die ervoor zorgen dat je comfortabeler 
woont of energie bespaart. 

Eigen bijdrage Niet alle zorgkosten worden volledig vergoed. Je 
betaalt dan een deel van de kosten zelf. 

Leefstijlmonitoring Leefstijlmonitoring geeft inzicht in het leefpatroon 
en volgt wat alleenwonende mensen met 
bijvoorbeeld dementie doen. Naasten en 
zorgmedewerkers kunnen hiermee veranderingen in 
het activiteitenpatroon ontdekken. 

Levensloopbestendige 
woning

Een levensloopbestendige woning is zo gebouwd 
dat bewoners erin kunnen blijven wonen als hun 
levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld 
door ouderdom of ziekte. Er zijn vaak voorzieningen 
aangebracht, zoals beugels en een aangepaste 
badkamer. 

Personenalarmering Personenalarmering is een alarmsysteem waarmee 
je in staat bent om hulp van buitenaf in te roepen 
op het moment dat het nodig is. Met één druk op 
de knop gaat er een signaal naar een professionele 
meldkamer die 24 uur stand-by staat. 

Persoonsgebonden 
budget (pgb)

Met een pgb bepaal je zelf waar, wanneer en van 
welke organisatie je zorg ontvangt. Een pgb is een 
bedrag waarmee je zelf zorg en ondersteuning 
inkoopt. Je sluit zelf contracten af, houdt de 
administratie bij en regelt de betalingen. 
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Sociale wijkteams Sociale wijkteams zorgen, namens de gemeente, 
voor ondersteuning, zorg en welzijn van de inwoners 
van een wijk. 

Wet langdurige zorg 
(Wlz)

De Wlz is voor mensen met een chronische ziekte 
of beperking die 24 uur per dag toezicht of zorg 
nodig hebben. De zorg wordt in een zorginstelling 
gegeven, maar is soms ook thuis mogelijk. Voor zorg 
vanuit de Wlz is een indicatie nodig vanuit het CIZ. 

Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)

De Wmo heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen en dat zij mee 
kunnen blijven doen in de samenleving, ongeacht 
beperkingen. De ondersteuning komt vanuit de 
gemeente. 

Wmo consulent Een Wmo consulent is werkzaam bij de gemeente 
en handelt zorgvragen af van burgers voor Wmo-
voorzieningen. De dienst wordt volledig vergoed.

Wmo-loket Gemeenten organiseren toegang tot de Wmo op 
hun eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor 
het Wmo-loket en andere gemeenten kiezen sociale 
wijkteams waar je terecht kunt met je hulpvraag.

Zorg in natura Bij zorg in natura maakt de gemeente, het 
zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken met 
zorgorganisaties. Je kiest uit deze zorgorganisaties 
en maakt afspraken met hen. De gemeente, 
het zorgkantoor of de zorgverzekeraar regelt de 
administratie. 

Zorgrobot Zorgrobots zijn slimme robots die spreken en luisteren. 
Ze kunnen helpen bij dagelijkse activiteiten en 
bieden gezelschap en geborgenheid. 
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Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen 
(ANBO)
www.anbo.nl 

ANBO is een vereniging van, voor en door 
leden. Leden helpen elkaar, delen informatie en 
ervaringen. 

MEE Zuid-Limburg
www.meezuidlimburg.nl 

MEE maakt meedoen mogelijk. Hun ideaal is een 
samenleving waarin iedereen meedoet. 

Regelhulp
www.regelhulp.nl 

Via regelhulp vind je informatie van het ministerie 
van VWS over langdurige zorg en ondersteuning. 

Senior Advies
www.senior-advies.nl

Senior Advies is een financieel adviesburo 
gespecialiseerd in advies voor senioren o.a. op het 
gebied van overwaarde verzilveren. 

TotaalSupport
www.totaalsupport.eu 

TotaalSupport is een organisatie die zich onder 
andere richt op het welzijn van mensen in hun leef- 
en woonomgeving.

Woonz.nl
www.woonz.nl

Op Woonz.nl vind je een overzicht aan 
seniorenwoningen en diensten die het langer thuis 
wonen ondersteunen. 

ZorgMies Nederland
www.zorgmies.nl 

ZorgMies wil eenzaamheid verkleinen en passende, 
persoonlijke ondersteuning bieden aan mensen die 
hulp nodig hebben. 

 

Handige linkjes

https://www.anbo.nl/
https://meezuidlimburg.nl/
https://www.regelhulp.nl/
https://senior-advies.nl/
https://profinance.nl/
https://totaalsupport.eu/
https://www.woonz.nl/?utm_source=themaboekltw&utm_medium=woordenlijst&utm_campaign=themaboekltw
https://zorgmies.nl/
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Bronnenlijst
ABN AMRO, Tekort woningen voor ouderen ook problemen voor de zorg, 2022

CBS, 55-plussers over hun toekomstige woning, 2020 

AM, Blijven of een volgende stap?, 2021

MantelzorgNL, Zorgrobots 

IkWoonLeefZorg, Checklist zelfstandig blijven wonen, juli 2021 

Langer thuis in huis, Langer thuis wonen, waarom, hoe en wat kost het?, december 
2021 

Rijksoverheid, Nieuwe programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer 
eigen regie, 2022 

Rijksoverheid, Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en 
zorg in natura? 

Rijksoverheid, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Vattenval, Wat is domotica?

Vereniging Eigen Huis, Rapport je huis een thuis, nu en later, mei 2022

Vilans, Leefstijlmonitoring 

Vilans, Zorgrobot 

Zorg voor beter, Slimme medicijndispenser voor thuiszorg, 2022 

Zorgwijzer, Wat is de Wmo? 

Disclaimer maart 2023

De informatie in dit themaboek is tot stand gekomen met als doel om je inzicht te geven in de 

mogelijkheden rondom langer thuis wonen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 

ontleend. Heb je vragen? Mail dan naar info@woonz.nl. 
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