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Doelstellingen

• Nadere kennismaking met 
woningaanpassingen

• Inzicht in het proces van aanvragen t/m 
realisatie & nazorg



Welzorg in relatie tot vergoedingen (Wmo)



Welzorg in relatie tot vergoedingen (Wmo)

Waar Kenmerk Vergoeding

Thuis, vervoer/transport “Grote wielen” Gemeente, Wmo

Thuis maar loop- sta-. zit-, 
ligvoorziening

“Kleine wielen” Ziektekostenverzekeraar

School, dagbesteding “Grote + kleine wielen” Divers

Anders, bijv. logeeradres of 
extra werkzaamheden

ZKV (2de voorziening) of 
particulier



Proces van aanvragen/goedkeuren

Wmo 2015

• Sinds 01-01-2015 hebben gemeenten  een grotere 
verantwoordelijkheid voor specialistische hulp 
voor jeugd met een beperking.

• 2015 is een overgangsjaar. 

• Proces is 2015:
1. Melden
2. Gesprek met gemeente

‒ Algemene voorzieningen
‒ Huisvesting, werk&inkomen en jeugdzorg

3. Voorstel
4. Besluit van de gemeente
5. Uitvoering van het besluit

• Omgevingsvergunning & doorlooptijden



Voorbeelden van woningaanpassingen

1. Drempelhulp/-oploop

2. Dorpelvervanger

3. Aanpassing badkamer/toilet
1. Op onderdelen
2. Volledige aanpassing/uitbreiding

4. Keuken (onderrijdbaar & hoog/laag)

5. Liftinstallatie
1. Traplift
2. Plateaulift (rolstoel)
3. Cabinelift (hoger, evt. bu.) of Home lift
4. Platformlift (< 1,2 m1)

6. Zorgunit



Praktijkvoorbeeld aanpassingen I

Drempelhulpen & deuropeners

Voor: Na:



Praktijkvoorbeeld aanpassingen II

Verbouwing garage:
• Als kinderen groter en zwaarder worden
• Entree i.r.t. algemeen gebruik van de woning
• Ruimte groot genoeg, nu en later

• Alles gelijkvloers
• Plafondlift vanuit bed direct naar badkamer

• Beschikbare ruimte vs. goedkoop adequaat

• Hoog-laag bed vergemakkelijkt de verzorging



Praktijkvoorbeeld van aanpassingen II-vervolg

• Algemeen gebruik van badkamer
‒ Opklabare douchestretcher
‒ In hoogte verstelbare wastafel

• Camerabewakingsysteem



Praktijkvoorbeeld aanpassingen III

Home lift (Through Floor):
• Toepassing

‒ Onvoldoende rompstabiliteit
‒ Indien moeilijk/geen transfer gemaakt kan

worden
‒ Geheel met rolstoel

Geen put/machinekamer (cabinelift)
Veilig (bediening, sensoren)
Met rolstoel omhoog/omlaag
 Extra spullen meenemen

• Principe
‒ Beweging van de lift langs 2 rails aan muur
‒ Lift naar ruimte waar je niet bent
‒ Diverse plaatsen mogelijk



Praktijkvoorbeeld aanpassingen III - vervolg

Home lift (through floor ligt):

• Kenmerken uitvoeringen
‒ Hefhoogte (max. 3,5 m1)
‒ Deur aut./handbediend (li/re)
‒ Meerdere afmetingen
‒ Back up systeem bij stroomuitval



Praktijkvoorbeeld aanpassingen IV

Zorgunit: 3 basisvarianten:

1. 6 x 3 m1

2. 3 x 3 m1

3. 8 x 3,5 m1



Praktijkvoorbeeld aanpassingen IV - vervolg



Ontwikkelingen

• Bredere inzet van dienstverlening WoM
‒ Samenwerkingen
‒ Combinatie van financieringstromen

• Retail/online

• Interactief WebPortal
‒ Real time inzien
‒ Depotfunctie voor verhuur

• Domotica

• Verhuur van voorzieningen



Onderscheidend vermogen

• Veel kennis en ervaring

• Naam van WoM

• Landelijke dekking, lokale binding
‒ Samenwerkingsovereenkomst

• Meedenken met de klant:
‒ Gemeente
‒ Gebruiker
‒ Instelling

• Merkonafhankelijk

• Innovatief



Vragen/opmerkingen


