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1. Voorbereiding:
 Zoek de woning op in streetview van Google Maps zodat je een beeld hebt van de woning
en de omgeving.
 Check of de test levensloopbestendig wonen is ingevuld.
 Vraag een bouwtekening aan de bewoners ter ondersteuning bij het opstellen van de
rapportage en eventuele offerte. De bouwtekening kan eventueel toegevoegd worden
aan het adviesrapport.
Vul onderstaande gegevens in voordat het huisbezoek plaatsvindt.
Gegevens van de cliënt
Naam:
Straat en huisnummer:
PC en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
o

Gegevens contactpersoon (indien gewenst)
Naam:
Relatie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

o

Soort woning (huur/eigendom)
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o

Staat van de woning
observeer de onderhoudsstaat van de woning. Is de woning gedateerd? Zijn er lekkages of is
er sprake van achterstallig onderhoud zoals verfwerk? Vraag aan de klant hoe hij de staat van
de woning ervaart. Beschrijf beide bevindingen.)

o

Buurt
Staat de woning in een omgeving die geschikt is om ook op latere leeftijd te wonen. Zijn er
voldoende voorzieningen in de omgeving (winkels, arts, buurthuis). Is de buurt veilig? Ligt de
woning afgelegen? Is de omgeving moeilijk begaanbaar (bijvoorbeeld heuvelachtig)?

2. Aandachtspunten voor aanvang van het gesprek








Ga indien mogelijk aan de eettafel zitten, zodat je makkelijk notities kunt maken en
voorbeelden kunt laten zien.
Kies een zitplaats zodat je de klant goed kunt aan kijken. Bij voorkeur tegenover elkaar.
Vraag of radio/tv uitgezet kan worden.
Neem een actieve luisterhouding aan.
Begin met een open vraag.
Vraag verduidelijking als je iets niet begrijpt.
Vat tussentijds samen om overzicht te houden en te controleren of je de klant goed
begrijpt.

3. Kennismaken





Begroet de klant en stel jezelf voor.
Leg uit wie je bent en wat je doet.
Zorg voor een goede sfeer en uitgangshouding.
Bespreek wat de klant kan verwachten van dit adviesgesprek en de werkwijze/kosten.
Conform de afspraken van het samenwerkingsverband zullen tijdens dit gesprek de
doelen m.b.t. levensloopbestendig wonen en knelpunten in de woning besproken worden.
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De adviseur zal hiervoor oplossingsrichtingen voorstellen die passen bij het beschikbare
budget.





Het uitwerken van de oplossingsrichtingen tot een uitgebreid advies of offerte behoort
niet tot de uitkomsten van dit gesprek. Energie duurzame maatregelen worden vaak
samen met levensloopbestendige maatregelen gerealiseerd. Daarom checken of er
doelen op dit gebied zijn. Indien dit van toepassing is, is een nadere analyse van de
woning noodzakelijk. Dit maakt geen onderdeel uit van dit adviesgesprek. Het
samenwerkingsverband heeft wel experts op dit gebied die ingezet kunnen worden.
Toets of dit overeenkomt met de verwachtingen van de cliënt.
Schat in hoe de klant is voorbereid en steek in op zijn/haar niveau. Bijvoorbeeld: 'heeft u
zelf al informatie gezocht over levensloopbestendig wonen?
Heeft u de test levensloopbestendig wonen ingevuld? Wat is de uitkomst?

Verwachtingen van de cliënt
Verwachtingen cliënt:
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Uitkomsten test levensloopbestendig wonen
Uitkomsten test levensloopbestendig wonen:
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4. Vraagverheldering
Gespreksonderwerpen:
o Begin met een open, algemene vraag om de klant uit te nodigen zijn verhaal te vertellen.
Voorbeeld: “Wat heeft er toe geleid om mij uit te nodigen?”
Aanleiding gesprek:

o

Wat is de gezinssituatie? Zijn er veranderingen te verwachten op korte termijn?
Gezinssituatie:

o

Vaak zijn aandoeningen en beperkingen van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij
het levensloopbestendig maken van een woning. Heeft u of uw partner een chronische
aandoening? Wat zijn de consequenties? Welke beperkingen kunnen er op termijn
ontstaan? Wat kunt u nog wel?
Chronische aandoening:

TIP: Observeer ook hoe de klant handelingen uitvoert omdat dit waardevolle informatie kan
opleveren. Bijvoorbeeld: loopt de klant met steun aan meubilair, hoe gaat het inschenken
van koffie, hoe snel en/of soepel verloopt het pakken van de klink van de deur, hoeveel
moeite kost het? Schat op basis van deze aanvullende informatie in of de antwoorden van de
cliënt reëel zijn. Vraag klant of hij het op prijs stelt als ergotherapeut nog even meekijkt.
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o

Zijn er andere factoren waar we rekening mee moeten houden?
Denk dan bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan, bijzonderheden van de woning, wel of geen
grote verbouwing.
Belemmerende factoren:

o

Welk budget heeft u in gedachte?
Budget:

o

Heeft u al ideeën wat u wilt gaan aanpakken?
Vul de antwoorden in onderstaande tabel in.
Doelen van client voorafgaand aan gesprek:
Comfort

Veiligheid

Zelfstandigheid

Hulp ontvangen Duurzame
/bieden
energie
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Oplossingen:

o

Ik ben benieuwd wat uw beeld is bij de term levensloopbestendig wonen.
Levensloopbestendig wonen volgens de cliënt:

Om ervoor te zorgen dat we beiden hetzelfde beeld hebben over een levensloopbestendige
woning geef ik graag informatie hoe wij als samenwerkingsverband aankijken tegen de term
levensloopbestendig wonen. ( Laat volgende bladzijde achter bij de cliënt)
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Informatie Levensloopbestendig wonen
Het toegankelijk, comfortabel en veilig maken van een woning noemen we ook wel het
levensloopbestendig maken van een woning. Een levensloopbestendige woning is bedoeld voor
iedereen, van jong tot oud, voor elke levensfase. In feite (ver)bouw je een huis op zo’n manier dat dit
zich aan kan passen aan veranderende levensomstandigheden. Dit kan bij nieuwbouw, maar zeker ook
bij bestaande bouw.
Denk hierbij aan:
 De breedte en hoogte van doorgangen en deuren
 Doorlopende vloeren zonder drempels
 Mogelijkheden om de functie van een ruimte te veranderen zonder dat er een grote verbouwing
nodig is. Bijvoorbeeld van speelkamer via studeerkamer tot uiteindelijk slaapkamer met inloopdouche
 De inzet van domotica om de functies van je huis automatisch en op afstand te besturen,
bijvoorbeeld verlichting, gordijnen, thermostaat of deuren
 Via de deurbel kunnen zien wie er voor de deur staat
 Brandalarmering met verlichte vluchtroutes
Slim verbouwen door het huis levensloopbestendig te maken geeft meer comfort en veiligheid op
korte termijn en bespaart extra verbouwkosten op lange termijn als zelfstandig wonen niet meer
vanzelfsprekend is. Vaak wordt het levensloopbestendig maken van een woning gecombineerd met
duurzaamheidsmaatregelen zoals alternatieve energiebronnen en energiebesparing.
Levensloopbestendig wonen kent in principe 4 doelen; te weten Veilig wonen, Comfortabel wonen,
Zelfstandig wonen en Hulp kunnen bieden/ontvangen. Doelen met betrekking tot duurzame energie
worden vaak samen gerealiseerd met de doelen van levensloopbestendig wonen.

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
VEILIGHEID

COMFORT

ZELFSTANDIG
FUNCTIONEREN

o Brand
o Inbraak
o Vallen

o Temperatuur
o Gemak
o Verlichting

o
o
o
o

Douchen
Toiletgebruik
Traplopen
Koken

HULP BIEDEN/
ONTVANGEN
o Indeling ruimte
o Aanbouw
o Kangaroewoning

DUURZAME
ENERGIE
o Alternatieve
energiebronnen
o Energiebesparing
o Gezond wonen
o Duurzame
materialen
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5. Doelen stellen
Nu u meer informatie heeft over levensloopbestendig wonen, blijven dan de doelen die u
eerder stelt staan? We lopen nogmaals door de tabel.
Vul de eerder genoemde doelen aan op basis van de nieuwe informatie.
Definitieve doelen:
Comfort

Veiligheid

Zelfstandigheid

Hulp ontvangen
/bieden

Duurzame
energie

Oplossingen

Vul de volgende knelpuntenlijst in voor de doelen die de klant eerder geformuleerd heeft. Het
is dus niet altijd nodig om alle woonruimtes te inventariseren. Een rondgang maken door de
woning vergemakkelijkt het invullen van de knelpuntenlijst en brengt soms nieuwe
knelpunten die anders vergeten zouden worden.
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6. Inventarisatielijst mogelijke (toekomstige) knelpunten in de woning.
Woonruimte

Omschrijving

Bereikbaarheid
van de woning

Bereikbaarheid van openbaar vervoer

Huidig
knelpunt

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

Oplossingsrichting(en)

Parkeren nabij de woning
Veiligheid rondom de woning
Verlichting rondom de woning

Toegankelijkheid

Begroeiing in nabijheid van de woning
Pad aan voorzijde
(breedte/helling/oppervlakte)
Trapje
Verlichting bij voordeur
Binnengaan aan voorzijde
(dorpel/slot/handgreep)
Binnen gaan aan achterzijde
(dorpel/slot/handgreep)
Veiligheidsvoorzieningen voordeur
(veiligheidsslot/deurspion/camera)
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Woonruimte

Omschrijving

Algemeen

Aanwezigheid rookmelders

Huidig
knelpunt

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

Oplossingsrichting(en)

Aanwezigheid koolmonoxidemelder
Aanwezigheid Wifi
Aanwezigheid vaste telefoonlijn (i.v.m
alarmeringssysteem)
Aanwezigheid ventilatie

Hal of gang

Deuren gebruiken
(deur openen/post oprapen)
Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Deur openen voor bezoekers
Meterkast gebruiken
Verlichting bedienen
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Woonruimte

Omschrijving

Toiletruimte

Deur gebruiken

Huidig
knelpunt

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

Oplossingsrichting(en)

Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen

Woonkamer

Toilet gebruiken (opstaan en gaan
zitten/reinigen/doorspoelen)
Wastafel gebruiken
(staan/kraangebruik/spiegel)
Veiligheid
(Valgevaar/alarmering)
Hulp bieden/ontvangen
(voldoende ruimte)
Deur gebruiken
Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen
Stopcontact gebruiken
Gordijnen openen en sluiten
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Woonruimte

Omschrijving

Keuken

Deur gebruiken

Huidig
knelpunt

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

Oplossingsrichting(en)

Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen
Kasten en laden gebruiken
Aan het aanrecht werken
Kookplaat gebruiken

Trap

Veiligheid
(Brandalarm/verbranding)
Verlichting bedienen
Verlichting ‘s nachts
Traplopen
Veiligheid
(Valgevaar/alarmering)
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Woonruimte

Omschrijving

Badkamer

Deur gebruiken

Huidig
knelpunt

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

Oplossingsrichting(en)

Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen
Toilet gebruiken (opstaan en gaan
zitten/reinigen/doorspoelen)
Wastafel gebruiken
(staan/kraangebruik/spiegel)
Bad gebruiken (in- en uitstappen/
opstaan uit zit, kraangebruik)
Douche gebruiken (instap/staand
douchen/kraangebruik)
Hulp bieden/ontvangen
(voldoende ruimte)
Veiligheid
(Valgevaar/alarmering)
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Woonruimte

Omschrijving

Slaapkamer

Deur gebruiken

Huidig
knelpunt

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

Oplossingsrichting(en)

Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen
Ramen openen en sluiten
Gordijnen openen en sluiten
Kasten gebruiken
Bed gebruiken (in- en uitstappen/
liggen/verliggen)
Hulp bieden/ontvangen
(voldoende ruimte)
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Woonruimte

Omschrijving

Garage of berging

Deur gebruiken

Huidig
knelpunt

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

Oplossingsrichting(en)

Garagepoort gebruiken
Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen
Ramen openen en sluiten
Stopcontacten gebruiken
Vervoermiddelen stallen

Tuin

Zich verplaatsen in de tuin
Tuinonderhoud
Verlichting

Overig

Veiligheid
(Valgevaar/alarmering)
Wasmachine/droger gebruiken
Schoonmaken
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Duurzaamheid

Omschrijving

Energie besparen

Isolatie

Huidig
situatie

Gewenste
situatie

MoSCoW
score

Oplossingsrichting(en)

Glas
Verwarmen
Koelen
Verlichting

Energie opwekken

Zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepomp
Pellet kachel
Biomassaketel
Windenergie
Anders: ……
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7. Doelen inzichtelijk maken
Vraag na of de doelen bijgesteld moeten worden na het bespreken van de knelpunten.
Neem de plattegrond op A3 en de fiches. Deze zijn vooraf geprint en uitgeknipt. Door de
fiches in de betreffende ruimten te leggen, wordt duidelijk waar de prioriteiten liggen.
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8. Prioriteren
Bespreek met de klant welk knelpunten de hoogste prioriteit hebben. Gebruik hiervoor de
MoSCoW indeling. Zie onderstaande tabel. Vul de score in, in de “Inventarisatielijst mogelijke
(toekomstige) knelpunten in de woning (paragraaf 6).
M

must haves

S

should haves

C

could haves

W won't haves

Deze knelpunten moeten opgelost worden. Zonder oplossen van deze
knelpunten is de woning niet bruikbaar.
Het oplossen van deze knelpunten is zeer gewenst, maar zonder is de
woning wel bruikbaar.
Het oplossen van deze knelpunten zullen alleen aan bod komen als er
budget genoeg is.
Deze knelpunten zullen in deze verbouwing niet opgelost worden
maar kunnen in de toekomst, bij een volgende verbouwing,
interessant zijn

9. Technologie acceptatie
Ga na of de klant open staat voor toepassing van technologie. Mogelijke vragen zijn:
o

o

o
o
o

Maakt u gebruik van moderne technologie, bv. smartphone of computer? Hoe verloopt
dit? Welke problemen zijn er eventueel? Als u geen gebruik maakt van technologie;
waarom niet?
Wat vinden de mensen in de omgeving van technologie? Stimuleren zij het gebruik of
remmen ze dit juist af? Wordt het gebruik verplicht gesteld door bijvoorbeeld een
zorgorganisatie?
Kent u personen die al succesvol gebruik maken van technologie in de woning?
Wat ziet u als voordelen en nadelen van technologie in de woning? Heeft u twijfels?
Wilt u moeite doen om te leren omgaan met nieuwe technologie?
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10. Afronden
o
o
o
o
o
o
o

Vat de overeengekomen doelen en prioriteiten samen.
Vraag of de klant zich hierin herkent.
Bespreek de mogelijke oplossingsrichtingen.
Vraag of de klant nog vragen heeft.
Vraag of de klant een bouwtekening heeft en maak hier foto’s van.
Bespreek het vervolgtraject en maak dit SMART ( Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch
en Tijdgebonden).
Neem afscheid en laat contactgegevens achter.

Zuyd Hogeschool, oktober 2019
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