
Laag-
drempelig
inloophuis



Ypkje Hoekstra (Consulent

Zelfstandig Wonen) en Piet

Selen (Vorkmeer) heten u

van harte welkom in het Huis

van Morgen Peel en Maas.

HUIS VAN MORGEN
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MODELWONING

Het Huis van
Morgen
De bevolking vergrijst en steeds meer mensen willen en moeten
langer thuis blijven wonen. Maar hoe? Het Huis van Morgen in
Panningen laat zien hoe dat kan.  
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S
taatssecretaris Martin van Rijn wil
de zorg in hoog tempo veranderen.
Verzorgingshuizen moeten dicht
omdat de ouderenzorg veel te duur
wordt. Bovendien willen ouderen
zelf ook liever zelfstandig blijven

wonen.
Weliswaar woont niet meer dan 5% van de

ouderen in een verzorgingshuis, maar als die
plaatsen verdwijnen, komt er een grote vraag
naar geschikte woonruimte. 

 
BOUWEN EN AANPASSEN  "In het

verleden is er vooral gebouwd voor jonge
gezinnen en te weinig voor ouderen", zegt Paul
de Vries, woningmarkteconoom bij de
Rabobank. "Daardoor sluiten vraag en aanbod
niet op elkaar aan. En wat er aan senioren-
woningen is, voldoet nauwelijks aan de wensen
van ouderen van nu."

 

Daarnaast moeten bestaande woningen worden
aangepast, zodat senioren daar kunnen blijven
wonen als ze meer zorg nodig hebben. "Er zal
meer verantwoordelijkheid bij ons als burger
komen te liggen", voorspelt Michel van Schaik,
directeur gezondheidszorg bij de Rabobank. "De
tijd dat de staat het regelde als we zorg nodig
hadden, ligt achter ons. We moeten ons afvragen
hoe onze toekomst eruitziet als we meer zorg
nodig hebben, en stappen ondernemen."

 
HUIS VAN MORGEN IN PEEL EN

MAAS Ook in Peel en Maas wordt op deze
ontwikkelingen ingespeeld, door onder andere
de realisatie van Het Huis van Morgen. Dit is een
modelwoning waar bezoekers kunnen zien en
ervaren wat er bouwkundig en technologisch
mogelijk is om zo lang mogelijk zelfstandig en
veilig te blijven wonen in hun eigen huis. Piet
Selen (Vorkmeer) en Ypkje Hoekstra (Consulent
Zelfstandig Wonen), kartrekkers van het Huis12
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Met handige hulpmiddelen

kunt u een raam gemakkelijk

en veilig openen en sluiten.   

24 PEEL, MAAS EN LEUDAL

‘Een grote verbouwing hoeft
niet altijd. Denk niet te groot,

begin klein.' 

van Morgen, vertellen: “Er is bewust niet
gekozen voor een mooie nieuwbouwwoning,
maar voor een bestaande eengezinswoning uit
de jaren zestig aan de Bernhardstraat in
Panningen. Een herkenbaar type woning dat
toen overal gebouwd werd en nog veelvuldig in
het straatbeeld te zien is. Bezoekers kunnen
praktische hulpmiddelen uitproberen,
informatie opvragen en met elkaar in gesprek
raken. Niet alleen grote aanpassingen zijn in het
Huis van Morgen te bekijken, maar ook slimme,
kleine oplossingen. Van domotica tot
bouwkundige toepassingen. Enkele
voorbeelden: drempelvrije ruimtes, een breed
en vlak toegangspad, een comfortslot, een
automatische deuropener, leefstijlmonitoring,
beeldbellen, traplift, automatische verlichting,
enzovoorts. Je hoeft niet meteen grote
verbouwingen te gaan doen. Denk niet te groot,
begin klein. Met het fysiek laten zien wat er
allemaal mogelijk is, proberen we de gedachte 
“oh nee, ik word oud” bij mensen om te buigen
naar “hé, dat is handig!”” 

 
LAAGDREMPELIG INLOOPHUIS Op

dit moment wordt er druk verbouwd en
gewerkt aan de inrichting van het ‘inloophuis’.
In september gaan de deuren voor het publiek
al open, maar de of�iciële opening zal in oktober
of november plaatsvinden. Het huis is niet
alleen bedoeld voor inwoners van Peel en Maas,
maar ook voor professionals en mantelzorgers.
Denk maar eens aan medewerkers in de
thuiszorg die in het huis workshops kunnen
volgen over allerlei toepassingen. Verder werkt
men samen met het onderwijs door
bijvoorbeeld stageplekken aan te bieden en
scholieren het huis te laten bezoeken. “Letterlijk
en �iguurlijk een laagdrempelig huis”, lacht Piet.

 
SAMENWERKEN EN VERBINDEN Het

Huis van Morgen is ontstaan door een unieke
samenwerking tussen gemeente Peel en Maas,
maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.
Ook Rabobank Peel, Maas en Leudal voelt zich
betrokken bij het project. Yvonne Nelissen,



VRIJWILLIGERS
GEZOCHT
Vrijwilligers vervullen een
belangrijke rol bij de
uitvoering van het Huis
van Morgen. De
initiatiefnemers zijn nog
op zoek naar mensen die
hun maatschappelijke
steentje willen bijdragen
aan dit bijzondere
project. Dat kan op
verschillende manieren:
als bestuurder van de
(nog op te richten)
stichting, als rondleider
in het huis of door
diverse hand- en
spandiensten te
verrichten. Wilt u als
vrijwilliger meehelpen
om het Huis van Morgen
te realiseren? Neem dan
contact op met Piet Selen
(Vorkmeer):
p.selen@vorkmeer.nl
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adviseur Coöperatie legt uit: “Bij Rabobank Peel,
Maas en Leudal stellen we het gezamenlijk
belang van mensen en de maatschappij voorop.
Initiatieven die passen bij duurzame
ontwikkeling van welvaart en welzijn
ondersteunen wij dan ook graag. Niet alleen met
�inanciële middelen, ook met kennis en mensen.
Zo kunnen onze seniorenadviseurs allerlei
�inanciële vragen beantwoorden, zoals vragen
over de overwaarde van de woning, �inanciering
en spaarmiddelen. Waar nodig leggen we
verbinding met de juiste instanties. Zo helpen
we elkaar verder. We hebben ook nog het idee
om een koppeling te maken met onze 55plus
community, die op dit moment bezig is met het
organiseren van een bijeenkomst voor ‘jonge
ouderen’. Wellicht kunnen we daar een mooie
link maken met het Huis van Morgen.”

 
 
BEZOEKERS VERDER HELPEN Ypkje

vervolgt: “Daar staan we ook voor open. Door

met de juiste partijen samen te werken, kunnen
we bezoekers straks het beste verder helpen.
Niet alleen door fysiek dingen te laten zien,
maar ook door vragen te beantwoorden over
kosten, subsidies, Wmo en �inanciering. Verder
zijn we ook in gesprek met de coöperatie Gloei,
omdat we duurzaamheid en milieubewustzijn
erg belangrijk vinden.”

 
HET HUIS ONTWIKKELT MEE “Het huis

is nooit af” vertelt Piet. “De technologie blijft
zich in rap tempo ontwikkelen. Het huis
ontwikkelt mee. In eerste instantie gaat het huis
open op afspraak. En wellicht nog op een vast
tijdstip. Dat moeten we afstemmen met de
vrijwilligers die de rondleidingen gaan geven en
is uiteraard ook a�hankelijk van de behoefte van
de mensen die het huis willen bezoeken.”
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