ZAKBOEKJE
+ 2 TABELLEN

SnelWijzer Zorg
Om advies aan klanten in de zorg
gedegen voor te bereiden

Wat is de SnelWijzer Zorg?
SnelWijzer Zorg is een handig zakboekje met twee
uitneembare tabellen. Het beschrijft mogelijke
installatietechnische voorzieningen in woningen van mensen
met één van de volgende zes profielen:
1. Ouder worden in een levensloopgeschikte woning;
2. Beperkte mobiliteit / rolstoelgebruikers;
3. Copd, ademhalingsproblemen;
4. Visuele beperkingen;
5. Lichte dementie (zelfstandig wonend);
6. Verstandelijke beperkingen (zelfstandig wonend).

Wat is het effect van SnelWijzer Zorg?
U krijgt veel meer inzicht in de wensen en behoeften van
klanten die op zoek zijn naar een woon-zorg voorziening.

Bestelinformatie voor UNETO-VNI-leden
De SnelWijzer Zorg is te bestellen via:
https://ledennet.uneto-vni.nl, menu ‘Webshop’,
art. nr. 47680.

Bestelinformatie voor niet-leden van UNETO-VNI
De SnelWijzer Zorg is te bestellen via de ‘Webshop’ op:
www.uneto-vni.nl, art. nr. 47680.
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Digitaal Stappenplan
Wonen Welzijn Zorg
Voor het stapsgewijs én gebruiksgericht
ontwerpen van woon-zorg oplossingen
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Wat is het Stappenplan Wonen Welzijn Zorg?
Dit is een digitale toepassing waarmee u een gebruiksgerichte
woon-zorg oplossing kunt ontwerpen voor klanten in de
particuliere én zakelijke renovatiemarkt. U wordt stap
voor stap door deze webtoepassing geleid, zodat u in elke
projectfase de juiste afwegingen kunt maken.
Wilt u eerst een training volgen? Zie dan de bijgaande
productkaart: Met gerichte trainingen de zorgmarkt op.

Wat is het effect van het stappenplan?
Met dit stappenplan kunt u veel adequater inspelen op vragen
van klanten die woningen levensloopgeschikt willen maken.

Gebruiksinformatie voor UNETO-VNI-leden
De uitgebreide versie van dit stappenplan staat op:
https://ledennet.uneto-vni.nl, menu ‘Dossiers’,
dossier ‘Wonen Welzijn en Zorg’.

Gebruiksinformatie voor
niet-leden van UNETO-VNI
Voor niet-leden staat een beknopte
versie van het stappenplan op:
www.stappenplanzorgwoning.nl.
Wilt u de uitgebreide versie gebruiken,
dan adviseren wij u lid te worden van
UNETO-VNI.
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Meteen proberen?
Scan met uw smartphone

Met gerichte training
de zorgmarkt op
Om de zorgmarkt snel en effectief te
betreden/bewerken en aan de slag
te gaan met woon-zorg oplossingen.

Welke trainingen kunt u als installateur volgen?
UNETO-VNI en OTIB bieden de volgende trainingen aan:
1. Training ‘Stappenplan Wonen Welzijn Zorg’: om installateurs op weg te helpen met het ontwerpen van woon-zorg
oplossingen voor de renovatiemarkt aan de hand van het
digitale Stappenplan Wonen Welzijn Zorg. Zie bijgaande
productkaart: Stappenplan Wonen Welzijn Zorg;
2. Cursusmodules die ingaan op respectievelijk de woon-zorg
markt, de doelgroepen en de technologie/techniek;
3. OTIB-cursus ‘Van installateur naar woonadviseur’: om
monteurs te leren advies te geven bij aanvragen voor woonzorgaanpassingen;
4. OTIB-cursus ‘Comfort en zorg voor leidinggevenden’: biedt
specialistische kennis voor het aanpassen van een woning
voor mensen met een beperking.

Wat is het effect van deze trainingen?
U bent veel beter voorbereid om de zorgmarkt te betreden.
U krijgt middelen aangereikt om deze markt actief te bewerken. U wordt getraind om deze middelen in de praktijk in te
zetten.

Aanmeldinformatie voor (niet-)leden van
UNETO-VNI:
• Trainingen nr. 1 en 2: UNETO-VNI Cursusloket,
www.cursusloket.nl, T 079 329 10 30;
• Trainingen nr. 3 en 4: OTIB Servicedesk, www.otib.nl,
T 0800 885 58 85.
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Technologie Thuis Nu!
in Woerden
Een bezoek aan diverse
zorg modelwoningen

Wat is Technologie Thuis Nu!?
Technologie Thuis Nu! laat in modelwoningen zien hoe
installatietechniek kan worden ingezet in de zorg. De
nieuwbouwwoningen tonen oplossingen voor senioren
die langer zelfstandig thuis willen wonen en voor mensen
met een beperkt gezichtsvermogen, mobiliteits- en
ademhalingsproblemen en lichte dementie. Daarnaast is
er een modelwoning die toont hoe een galerijflat uit de
jaren zestig kan worden gerenoveerd voor mensen met een
beperking.

Voor wie is een bezoek zinvol?
Voor installateurs om te zien wat de behoeften zijn van hun
klanten. Voor medewerkers uit de woningbouw- en zorgsector
om te tonen hoe bestaande installatietechniek een woonzorg probleem kan oplossen. Voor particulieren die willen
weten hoe zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Voor leerlingen/studenten om te zien waar zorg, comfort en
techniek elkaar ontmoeten.

Wat is het effect?
Na een bezoek kunnen bezoekers veel bewustere keuzes
maken.

Bezoekinformatie
De modelwoningen bevinden zich in het gebouw van OTIB in
Woerden. Bezoek op afspraak. Ga naar www.ttn.otib.nl voor
meer informatie.
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Dossier
Wonen Welzijn en Zorg
Informatie over de zorgmarkt
op 1 plek gebundeld

Waarom een dossier Wonen Welzijn en Zorg?
De komende jaren zal de zorgbehoefte voor de groep
ouderen in ons land groeien, terwijl het aantal zorgverleners
daalt. Installatietechniek kan uitkomst bieden voor dit
maatschappelijk probleem, bijvoorbeeld door meer zorg
op afstand toe te passen en door het levensloopgeschikt
maken van woningen. UNETO-VNI ondersteunt leden die willen
profiteren van de kansen op de groeiende zorgmarkt. Daarom
dit digitale dossier met o.a. achtergrondinformatie, nieuws en
links, praktische adviezen en hulpmiddelen om aan de slag
te gaan en een agenda van interessante bijeenkomsten en
evenementen.

Wat is het effect van dit dossier?
U vindt op 1 plek alle relevante en up-to-date informatie van
UNETO-VNI over de zorgmarkt.

Gebruiksinformatie voor UNETO-VNI-leden
Ga naar https://ledennet.uneto-vni.nl, klik op menu ‘Dossiers’
en onder ‘Dossiers A - Z’ op ‘Wonen Welzijn en Zorg’.

Gebruiksinformatie voor niet-leden van UNETO-VNI
Niet-leden vinden op www.uneto-vni.nl algemene informatie
over de zorgmarkt. Wilt u de gedetailleerde informatie, dan
adviseren wij u lid te worden van UNETO-VNI.
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