
	  

Aan de slag als 

vrijwilliger 

voor uw (oudere) 

dorps-

stadsgenoot? 
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Welcom via de Welzijnslijn: 

0316-29 2828
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

Contactpersoon: Elize Rigter
Email: tm@welcommail.nl



Aan de slag als vrijwilliger voor uw (oudere) dorps-stadsgenoot? 

Binnen Thuis in Montferland gaan in oktober 2012 twee projecten van start: 

Opplussen en Woontechniek
Deze projecten hebben tot doel om inwoners te verleiden hun woning te 
optimaliseren qua gemak, comfort en veiligheid.  En dat begint met hen 
bewust te maken van de mogelijkheden om met eenvoudige aanpassingen 
prettiger en veiliger te wonen. 

Denk bij Opplussen aan kleine en slimme woningaanpassingen zoals een 
tweede trapleuning voor meer houvast, gebruiksvriendelijke kranen in 
keuken en badkamer of lage drempels voor een gemakkelijke toegang tot de 
woning. 

Bij Woontechniek gaat het om allerlei technieken in de woning 
waardoor men:
•	 veiliger woont (o.a. inbraakalarm, automatische verlichting, videofoon);
•	 prettiger woont (bijv. dat een gordijn of de voordeur automatisch open 

kan);
•	 in de woning kan blijven ook als men meer zorg nodig heeft                      

(bijvoorbeeld personenalarmering);
•	 contact kan maken met familie via beeld (zodat men elkaar ziet);
•	 mantelzorgers kan ontlasten…

Plezierig wonen wil iedereen, jong en oud. 
Dat begint met een comfortabel huis in een fijne 

buurt. Waar mensen er voor elkaar zijn als dat 
nodig is. Maar waar je ook jezelf kunt zijn. 

Gewoon thuis in Montferland, 
nu én in de toekomst.

Thuis in Montferland laat zien wat u kunt doen 
voor uw thuis en buurt. Zelf en met hulp van 

anderen. Zodat plezierig wonen plezierig blijft.

Welkom bij Thuis in Montferland!



Aanmelden als vrijwilliger?

Vrijwilligers krijgen voor de start van het project in september 2012 
inhoudelijke trainingen over Opplussen en Woontechniek waarin antwoord 
gegeven wordt op de volgende vragen: Wat is het? Wat is het nut? 
Wat is er al mogelijk om in de woning aan te passen? Wat biedt Thuis in 
Montferland? Welke ondersteuning is beschikbaar voor de vrijwilligers?

Ook wordt een bijeenkomst gewijd aan het maken van concrete 
werkafspraken, wat u moet doen met andere signalen over problemen/
knelpunten die u tijdens uw huisbezoek aantreft. 

Een huisbezoek duurt ongeveer één uur, voor het opstellen van het advies is 
daarna ook nog één uur nodig. 

Contact

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Welcom via de Welzijnslijn: 
0316-29 2828
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
Contactpersoon: Elize Rigter
Email: tm@welcommail.nl

Vrijwilliger informeert en adviseert

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op huisbezoek te 
gaan bij inwoners om hen te informeren over woningaanpassingen en/of 
woontechniek. Er zijn hiervoor vragenlijsten beschikbaar vanuit de 
Domoticatoets en de Gelderse Huistest.  Aan de hand van deze lijsten kunt u 
samen met de bewoner de woning 
doorlopen, en adviseren over het 
optimaliseren van de woning, passend 
bij de wensen en situatie van de 
bewoner. De uitkomst van het huisb-
ezoek kan via een digitaal programma 
worden verwerkt tot een woningadvies. 
Daarnaast vindt u het plezierig om met 
mensen om te gaan en is het vanzelf-
sprekend dat u privacy van 
inwoners belangrijk vindt.

Subsidie

Een nieuwe subsidieregeling van de gemeente Montferland stimuleert 
bewoners te kiezen voor woningaanpassingen en/of woontechniek. 
De regeling is eenvoudig, zodat aanvragen makkelijk is. 
De gemeente handelt de aanvragen af.

Met de digitale Gelderse              
Huistest en de Domoticatoets kan 

een bewoner zelf een persoon-
lijk advies samenstellen voor zijn 
eigen woon- en leefsituatie. In de 
Gelderse Huistest gaat het met 

name om fysieke aanpassingen in 
de woning; in de Domoticatoets 

gaat het om technische 
toepassingen (woontechniek). 

Het doel van beide toetsen is om 
ouderen bewust te maken dat met 
kleine  aanpassingen in de woning 
veiliger en prettiger gewoond kan 

worden. Goed voor nu en later.


