
 

Commissie Wonen & Veiligheid 

 

Project “Wonen met Gemak (Woonscan)” 

Op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Seniorenraad is in 2015 en 2016 door een 
aantal leden van de Commissie Wonen & Veiligheid deelgenomen aan de cursus “Langer 
Thuis” die werd gegeven door de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse K.B.O.’s. Tijdens 
deze cursus werden de deelnemers opgeleid om gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties in 
woningen te kunnen beoordelen en eigenaren van een goed advies te kunnen voorzien. 
Daarnaast werden de cursisten getraind om eigenaren of huurders van woningen te 
overtuigen op welke wijze de woningen geschikt gemaakt konden worden tot 
levensloopbestendig 

Dit onderwerp werd door de Commissie zo interessant gevonden dat besloten werd een 
projectgroep op te starten die de senioren van Schijndel hierin kan adviseren.  

Om een indruk te krijgen van de mate van interesse van de Schijndelse ouderen voor dit  
gratis woonadvies werd er via de plaatselijke KBO-afdelingen een uitnodiging verzonden 
naar al hun leden om naar één van de vier presentaties over dit onderwerp te komen. Die 
bijeenkomsten werden georganiseerd in de Sociaal Culturele Centra in de wijk. Daarnaast 
hebben ook de media via krantenartikelen en interviews hun steentje bijgedragen tot een 
verrassend groot aantal bezoekers. De belangstelling was overweldigend. Meer dan 480 
senioren hebben op de uitnodiging gereageerd. 

In de presentatie werd door specialisten ingegaan op mogelijke knelpunten in en rondom 
het huis. De zustervereniging Bres uit Berlicum legde uit op basis van haar ervaringen wat 
een woonscan inhield.  Een ergotherapeut vertelde hoe men simpelweg oplossingen kon 
bedenken om comfortabeler in de eigen omgeving te blijven wonen. Een Zorgdeskundige 
vertelde over de “must” om voor mensen hogere leeftijd, goede voorzieningen te creëren.  
Uitvoerig werd uitgelegd over de mogelijkheid om zich aan te melden voor de uitvoering van 
een zogenaamde “Woonscan”. Een vragenlijst met ongeveer 160 vragen over situaties in en 
rondom het huis. Op basis van de antwoorden op die vragen wordt een woonadvies 
samengesteld met aanpassingen, kleine verbouwingen en het aanbrengen van 
voorzieningen allemaal gericht op het langer kunnen blijven wonen in de vertrouwde 
omgeving op hogere leeftijd.  

Meer dan 130 bewoners van zowel huurwoningen als van eigen woningen hebben zich 
aangemeld als deelnemer aan deze woonscan. Met de hulp van vrijwilligers van Welzijn De 
Meierij samen met een vertegenwoordiger uit de zorg en een uit de bouwwereld, zijn de 
woonscans aangepakt. Een coördinator regelde de afspraken met de betrokkenen.  Van elke 
scan werd na afloop een concept “Woonadvies” opgesteld dat samen met de benodigde 
ondersteuning aan flyers en voorlichtingsmaterialen in een keurige en representatieve 
ringband, met de aanvragers werd besproken. Als de uitkomst van de woonscan uiteindelijk 
definitief was werd in het geval met de huurwoningen contact opgenomen met de 
eigenaren, veelal de woningcorporaties. Samen met de opsteller van het woonadvies werd 
daarna door hun bekeken welke en in welke mate de verbeteradviezen verantwoord konden 
worden uitgevoerd. Uiteindelijk zijn de aanpassingen, de uitbreidingen, de verbeteringen en 
soms zelfs de verhuizingen tot tevredenheid van de betrokkenen uitgevoerd. 



Inmiddels is het project als zodanig afgesloten maar heeft de Commissie Wonen & Veiligheid 
van de Seniorenraad Meierijstad besloten om in ieder geval voorlopig nog de verzoeken die 
bij haar binnenkomen, tot het uitvoeren van een woonscan, te honoreren.   
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