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Mensen blijven zo lang mogelijk in het eigen huis wonen. Hoe kan dit 
zo praktisch en veilig mogelijk? We gaan naar Het Huis van Morgen in 
Panningen, waar consulent zelfstandig wonen, Ypkje Hoekstra en 
bestuurslid Huis van Morgen, Ger Timmermans ons hier alles over 
kunnen vertellen. 

Ypkje wil jij je eerst voorstellen aan onze lezers?
“Graag! Ik ben dus Ypkje Hoekstra, geboren en getogen in Friesland 
maar ik woon alweer heel wat jaren in Panningen. Na mijn studie Facilitair 
Management heb ik een aantal jaren gewerkt als hoofd huishouding in 
een zorgcentrum. In 2006 heb ik mijn opleiding tot makelaar-taxateur 
afgerond. Nu combineer ik beide kennisvelden als consulent zelfstandig 
wonen. Ik haal veel voldoening uit het informeren, adviseren en 
begeleiden van mensen op het gebied van langer zelfstandig wonen. 
Buiten het adviseren van particulieren werk ik ook met bedrijven op 
het gebied van woningbouw en levensloopbestendigheid. Iedereen die 
advies nodig heeft op het gebied van langer zelfstandig wonen en over 
toegankelijkheid van woningen kan bij mij terecht. Dit kan individueel, 
maar ik geef bijvoorbeeld ook workshops. Verder sta ik altijd open voor 
nieuwe samenwerkingen. Dit werk is echt mijn passie en samen kunnen 
we nog meer bereiken.”

Hoe is Het Huis van Morgen tot stand gekomen? 
“Om te peilen wat mensen belangrijk vinden op het gebied van langer 
zelfstandig wonen, is in de periode tussen 2006 en 2011 in een aantal 
kernen een enquête uitgezet. Deze enquête vond plaats binnen het 
project Blijvend Thuis in Eigen Huis en werd gecoördineerd door 
Vorkmeer. Alle mensen die de enquête hadden ingevuld, ontvingen 
een persoonlijk woonverbeteradvies. We merkten echter dat alleen 
een advies niet voldoende was. Zo is het unieke project Huis van Morgen 
ontstaan. We hebben een samenwerking gevonden tussen het 
bedrijfsleven, gemeentes en maatschappelijk betrokken organisaties en 
in november 2014 zijn de deuren geopend. Van buiten lijkt het een

normale eengezinswoning maar van binnen is het een demonstratie-
woning met technische snufjes en eenvoudige, praktische oplossingen 
om zo lang en zo veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.”

We krijgen een rondleiding en zijn verrast door alle tips en mogelijk-
heden. Ypkje toont bijvoorbeeld de diverse vormen van een persoonlijk 
alarm. Er zijn verlengde deurklinken voor mensen die moeite hebben 
deuren te openen. Uit de medicijndispenser Medido op tafel rolt op 
vaste tijdstippen medicatie. Wordt de medicatie er niet uitgenomen, 
dan ‘piept’ het apparaat om je eraan te herinneren dat je de medica-
tie nog moet innemen. Kortom: het huis is uitgerust met de nieuwste 
domoticatechnieken, maar laat bijvoorbeeld ook zien hoe keukenkastjes 
eenvoudig kunnen worden omgebouwd naar lades die minder belastend 
zijn voor de rug.

Wie bezoekt het Huis van Morgen?
Ger Timmermans: “Het huis wordt veel bezocht door particulieren, 
maar bijvoorbeeld ook door wijkverpleegkundigen, woningcorporaties, 
zorginstanties, studenten ergotherapie en vrouwenorganisaties. Iedereen 
is welkom. We hebben een fijne groep vrijwilligers die dit mede mogelijk 
maakt. Het is zo bijzonder om te zien wat het effect is bij mensen die 
in hun huis aanpassingen doorvoeren. Het is handig en veilig maar het 
allerbelangrijkste is het gevoel van zelfredzaamheid. Dat gevoel van 
zelfstandigheid geeft een betere en langere kwaliteit van leven.”
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