LevensloopGESCHIKTE
woningen
voor
particulieren
… in de modelwoonwijk van
Technologie
Thuis Nu!

De uitdaging
Steeds meer mensen zullen steeds langer
thuis blijven wonen. In veel gevallen zal dat
een bewuste keus zijn. Mensen zijn mondiger
en gezonder dan vroeger en hebben ook meer
te besteden. Maar niet iedereen heeft die keus.
Van de ongeveer 500.000 65-plussers die er
tot 2015 in ons land bij zullen komen, moeten
er straks heel veel een beroep op de zorg doen.
Terwijl ze toch thuis willen blijven wonen.
U bijvoorbeeld.
Hoe bereiken we dat u straks zelfstandig thuis kunt blijven
wonen in de zekerheid dat u optimaal wordt ondersteund en
de noodzakelijke zorg – of dat nu thuiszorg is, medische zorg
of een boodschappenbezorgdienst – op afroep beschikbaar is?
Technologie Thuis Nu! biedt een oplossing die werkt en ook
betaalbaar is: een levensloopgeschikte woning die geheel is
aangepast aan uw individuele behoeften.

Meer kwaliteit van leven is
trouwens ook goed voor
uw gezondheid.

Kan ik eigenlijk wel
thuis blijven wonen?
Bij Technologie Thuis Nu! denken we van wel. Wij denken dat we
samen met u, de zorgsector en domeinexperts kunnen komen
tot de ideale aanpassing van uw woning, geheel volgens uw
wensen en behoeften. Uw woning is dan een plek waar het
prettig, comfortabel en vooral ook veilig wonen is, ondanks een
eventuele beperking. Deze woning groeit daarna met uw situatie
mee. Levensloopgeschikt noemen we dat. We gaan uit van wat
u nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen, zonder
de gebruikersvriendelijkheid en aantrekkelijkheid uit het oog te
verliezen. Meer kwaliteit van leven is trouwens ook goed voor uw
gezondheid.

Wat kan
Technologie Thuis
Nu! voor u doen?
Wat u maar wilt. Op basis van onze gebundelde
kennis en ervaring durven we dat wel te zeggen.
Technisch is er natuurlijk van alles mogelijk en
veel voorzieningen worden ook nog vergoed. Bij
Technologie Thuis Nu! gaat het echter niet om

Technisch is er natuurlijk van
alles mogelijk en veel voorzieningen
worden ook nog vergoed.

maximale winst, maar om de realistische
middenweg. Om duurzame, robuuste en
betaalbare oplossingen die precies aansluiten
bij uw behoeften. In de woningen laten wij
oplossingen zien die wellicht nuttig voor u zijn.
In de afgelopen jaren heeft Technologie
Thuis Nu! hard gewerkt aan verschillende
levensloopgeschikte woningen voor ouderen
en mensen met een beperking. Deze zijn
ontworpen in samenwerking met de zorg en met
bewoners, zoals mensen die slecht ter been zijn,
slechtzienden, mensen in een rolstoel, mensen
met een aandoening aan de luchtwegen, mensen
met (lichte) dementie en gewoon vitale ouderen
die voorbereid willen zijn op de toekomst. Deze
voorbeeldwoningen zijn ook te bezichtigen.

Bezoek de
modelwoonwijk!
In de modelwoonwijk van Technologie Thuis
Nu! in Woerden staan op dit moment vier
woningen voor verschillende doelgroepen.
Daarbij is het belangrijk te bedenken dat
dit voorbeeldwoningen zijn. Deze laten
u zien wat er allemaal mogelijk is. De
uiteindelijke levensloopgeschikte woning is
vanzelfsprekend geheel aan de individuele
situatie van de bewoners aangepast. Dit zijn onze
voorbeeldwoningen:

Comfort & Safety en Low Vision
Mobility & COPD
Dementie
Renovatie

Deze voorbeeldwoningen van Technologie Thuis
Nu! vormen een unieke combinatie van bewezen
technologie, domotica en maatwerkoplossingen
voor ouderen en mensen met een beperking.
In deze woningen laat Technologie Thuis Nu! zien
hoe slimme, bewezen technologie op maat een
belangrijke bijdrage kan leveren aan uw individuele
woonsituatie van morgen. Veilig, comfortabel en
levensloopgeschikt.
Wilt u meer weten over de modelwoningen van
Technologie Thuis Nu!? Vraag dan de folders
aan. Wilt u de modelwoningen bezoeken? Dat
kan! Vraag uw installateur om samen met u een
afspraak bij ons te maken. Onze medewerkers
helpen u graag.

Technologie Thuis Nu! is een project van het Opleidings- en
ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf
(OTIB). TTN heeft een grote ambitie: concrete oplossingen
bieden op het gebied van wonen en zorg. TTN koppelt de
behoeften van ouderen en mensen met een beperking
aan bewezen technologie die mensen in staat stelt langer
zelfstandig thuis te blijven wonen. Op een manier die zowel
comfortabel als veilig is.
Dit unieke project is opgezet als samenwerkingsverband
van OTIB, UNETO-VNI, de Stichting Innovatie Alliantie, het
Lectoraat Vraaggestuurde Zorg van de Hogeschool Utrecht en
de Taskforce Innovatie Regio Utrecht. Inmiddels is het project
door OTIB verder ontwikkeld. Alle kennis die OTIB binnen
het project TTN verzamelt, wordt tevens via een database
– conform TNO model – voor alle doelgroepen beschikbaar
gesteld.
Wilt u een afspraak maken voor een bezoek aan de
modelwoningen of meer informatie over het programma
neem dan contact op met het Loket van Technologie Thuis
Nu!, telefoonnummer 0348 437 380. De miniwoonwijk is
gevestigd in Woerden en is dagelijks op afspraak te bezoeken.
Het bezoekadres is Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden.
Meer informatie op www.technologiethuis.nu

