
Een veilig en comfortabel huis: 
u regelt het zelf! 
Uw eigen huis is een plek waar u zich prettig 
wilt voelen. Nu, maar ook in de toekomst. 
Om dit te realiseren kunt u vele maatregelen 
treffen. Slimme technologische handigheid-
jes of verdergaande aanpassingen bieden u 
veiligheid en extra comfort. Voorheen werden 
aanpassingen in woningen vergoed door de 
gemeente. Maar met de komst van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning is dit niet 
langer vanzelfsprekend.

In deze folder leest u meer over de mogelijkhe-
den die u zelf kunt toepassen om van uw huis 
een nog fijner thuis te maken, waar u nog lang 
kunt wonen.

OP EIGEN 
KRACHT

THUIS IN
RAALTE Prettig en veilig wonen? Krijg advies op

maat van een woonadviseur!

Vraag een vrijblijvend 
advies op maat aan 
voor uw woonsituatie! 
Stuur de antwoord-
kaart op naar de 

gemeente Raalte. 
Een vrijwillige woon-
adviseur neemt dan 
contact op om een 
afspraak te maken. 
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 De Kr8 van Raalte is een 
campagne waarin de gemeente 
Raalte samenwerkt met diverse 
organisaties om u te helpen zo 

lang mogelijk en op eigen kracht 
zelfstandig te zijn. De veran-

derende maatschappij vraagt dat 
van u en van de gemeente. U leest 

meer hierover in deze folder.



De campagne 
‘Op eigen kracht 
thuis in Raalte’ is 
een project van o.a. 
Gemeente Raalte, 
Zorggroep Raalte, 
Carinova, 

SallandWonen 
Landstede en wordt 
ondersteund door 
de provincie 
Overijssel.
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Wij gaan ons huis 
verbouwen. Wat is 
handig met het oog 
op de toekomst?
Denk aan auto-
matische bediening 
van verlichting, 
gordijnen/zonwering 
en eenvoudige 
bediening van kranen. 

Voorkom niveau-
verschillen (drempels, 
opstapjes) en gladde 
vloeren en zorg voor 
voldoende houvast.

Als er wordt aange-
beld, wil ik de deur 
niet zomaar openen.
Met een deurcamera 
kunt u zien wie er 
voor de deur staat. Zo 
weet u zeker dat u de 
deur opent voor een 
vertrouwd iemand. 

Ik heb wel eens 
gehoord over scherm-
zorg, wat is dat? 
Uw verzorgende of 

verpleegkundige 
maakt dan beeld-
contact met u thuis. 
Via uw computer of 
televisie kunt u elkaar 
zien en met elkaar 
praten.  

Ik zie niet zo goed 
in het donker en 
kan de lichtknoppen 
moeilijk vinden. 
Kan ik daar wat aan 
doen? Met lampen die 
automatisch aangaan 
wanneer u een 
donkere ruimte in 
gaat, ziet u precies 
waar u loopt. Bijvoor-
beeld bij uw voor- en 

achterdeur, in donkere 
ruimten in uw woning 
of ‘op de route’ naar 
het toilet. 

Tijdens het wassen 
van mijn voeten 
onder de douche, wil 
ik mij vasthouden. 
Waaraan kan dat?
Het veiligst is om een 
handgreep (beugel) 
te plaatsen. Die zijn 
er in alle soorten en 
maten. Dit is veiliger 
dan het vasthouden 
aan een zeepbakje of 
douchestang!

Niet alleen senioren en minder-
valide mensen hebben baat bij 

woningaanpassingen. Ook ouders 
met kleine kinderen profiteren er 

van, net als mantelzorgers, 
familie, vrienden en buren.

Herkenbaar?
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Op   www.domoticatoets.nl   kunt u toetsen 
welke thuistechnologie bij u past. Na het 
beantwoorden van een aantal eenvoudige 
vragen krijgt u een antwoord. U krijgt daar 
direct een indicatie van de kosten bij.

Waar kan ik terecht voor aanpassingen?
U kunt terecht bij aannemers, installateurs, 
doe-het-zelfzaken/bouwmarkten. De vrijwil-
lige woonadviseurs hebben een lijst van 
gespecialiseerde bedrijven, die actief betrok-
ken zijn bij de campagne.

ANTWOORDKAART

 Ja, ik krijg graag advies op maat van een vrijwillige woonadviseur. 

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres 

(Uw e-mailadres gebruiken wij alleen als we u telefonisch niet kunnen bereiken)

HuisbezoekKleine aanpassingen kunnen 
veel extra wooncomfort opleveren. 

Veel mensen zeggen: dat doe ik 
wel als het nodig is. Maar waarom 
uitstellen als je nu al gemak kunt 

hebben van praktische maatregelen 
en plezierig en veilig kunt wonen?

Persoonlijk advies door een woonadviseur 

Wilt u een persoonlijk advies over uw woon-
situatie? Dat kan! Er komt dan een vrijwillige 
woonadviseur bij u thuis. Deze loopt met u, 
aan de hand van een checklist, uw woning 
door en geeft u een advies op maat, inclusief 
prijsindicatie. Het huisbezoek is kosteloos en 
geheel vrijblijvend. U bepaalt zelf wat u met 
het advies doet.

Thuistechnologie

Er bestaan ook technische mogelijkheden om 
het wonen aangenamer en veiliger te maken. 
In Raalte proberen we komend jaar verschil-
lende toepassingen uit. Van sensoren die 

alarm slaan als iemand ’s nachts in huis loopt 
te dwalen tot een iPad waarmee u contact 
houdt met uw arts.
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