
 
 Toekomstig wonen begint nu

 Tweede bijeenkomst: Hoe ziet toekomstig wonen eruit?
 
Ik blijf in mijn eigen huis wonen

 Hoe kan ik mijn woning zo aanpassen dat deze levensloop 
bestendig is?

 Huistest KBO-Brabant: Mijn huis op Maat. Hier zijn twee 
folders bij KBO-Brabant beschikbaar 
Huistest - KBO-Brabant
Homepage - Mijn huis op maat

 Woonadvies zelfstandig thuis van Thebe Extra
Woonadvies | Thebe Extra (thebe-extra.nl) 

 Ikwoonleefzorg (Rabo Bank)  
Inzicht in jouw woon- en leefsituatie nu en later - Rabobank 
Veilig wonen | IkWoonLeefZorg

 Technologie
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/videoreeks-slimme-
technologie/  

 Subsidie en financieringsmogelijkheden voor woningaanpassingen 
 Blijverslening   

Gemeente Goirle: Blijverslening
 Rabo

Zelfstandig wonen | IkWoonLeefZorg

1. Verhuizen naar een andere woning
 Wil ik een huur- of koopwoning?   
 Beschikbaarheid  van  geschikte  woningen  voor  ouderen.

Woningvisie van de gemeente  
 Inschakelen makelaar met een specifieke zoekopdracht

50Plusmakelaar, seniorenmakelaar Tilburg, Oisterwijk en 
omgeving     

 Huis verkopen en er in blijven wonen 
Wij kopen uw huis - Direct uw huis verkopen - FVZ Vastgoed

 Kies ik voor een huurwoning? Wat kan Leijstromen betekenen?
Home | Website (leystromen.nl)
Home - Het Laar

 Inschrijven voor een zorgwoning?    
Wonen bij thebe
Home - Het Laar

 Levensloopbestendige woning
 LOOF woning (living on one floor) met eventueel een 

verdieping
 Nultreden woning alles gelijkvloers
 Patiowoning
 Appartement/flat 

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/videoreeks-slimme-technologie/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/videoreeks-slimme-technologie/
https://www.50plusmakelaar.nl/
https://www.50plusmakelaar.nl/
https://www.thebe.nl/wonen-bij-thebe/
https://www.leystromen.nl/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen
https://www.goirle.nl/verhuizen-en-verbouwen/blijverslening.html
https://www.ikwoonleefzorg.nl/dossier/veilig-wonen
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/langer-zelfstandig-wonen/50plus-woontest
https://www.thebe-extra.nl/ledenvoordeel/woonadvies
https://mijnhuisopmaat.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/huistest/


 Serviceflat of aanleunwoning 
serviceflat tilburg (50plusmakelaar.nl)
Residentie Molenwijck - Serviceflat Tilburg, serviceflats 
Tilburg, serviceflat in Tilburg
Tilburg (leyhoeve.nl)

 Kleinschalige woonzorgcomplexen
Villa Maria - Stepping Stones

 Bijzondere woonvormen  
 Kangoeroewoning

Alles wat u wilt weten over de kangoeroewoning 
(langerthuisinhuis.nl)

 Gestippeld wonen
Zo is het om 'gestippeld' te wonen | ZorgSaamWonen

 Harmonica wonen
SEV Gestippeld Wonen (ouderenwegwijs.nl)

 Mantelzorgwoning
Stappenplan mantelzorg en wonen - MantelzorgNL

 Meergeneratiewoning
 Gemeenschappelijk wonen (toelichten m.b.v. filmpjes)

 LVGO Landelijke Vereniging voor Gemeenschappelijk wonen 
Gemeenschappelijk wonen 50-plus - LVGO

 Kilimanjaro 
wij kilimanjarowonen • KilimanjaroWonen
Nieuws - Land van Anna - Nieuwbouw in Goirle

 CPO (Collectief Privaat Opdrachtgeversschap projecten) 
Bijvoorbeeld : 
Bouwen in eigen Beheer 
Bouwen in Eigen beheer | Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO)
Droomwonen 
www.droomwonen.com 

 Knarrenhofjes 
Knarrenhof® - Hét alternatief voor mantelzorg - 
Knarrenhof.nl

 Hofjes woning 
Home | Hofjes Wonen

 Erfdelen

 Tegenlicht documentaire VPRO Tegenlicht Gemist? Bekijk hier de 
uitzending van 10 Oktober 2022 | Samen grijs worden (herhalingen.nl)

 Filmpje: Zó kan het zijn! CPO Lindehoeve bij Eenvandaag | Bouwen in 
Eigen beheer     

 Krasse Knarrenhof Zwolle - bouw gestart - Bing video  

https://www.bing.com/videos/search?q=knarrenhof+zwolle&&view=detail&mid=795411E92C27F0DE6726795411E92C27F0DE6726&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dknarrenhof%2520zwolle%26%26FORM%3DVDVVXX
https://bouwenineigenbeheer.nl/cpo-lindehoeve-bij-eenvandaag/
https://bouwenineigenbeheer.nl/cpo-lindehoeve-bij-eenvandaag/
https://www.herhalingen.nl/uitzending-gemist/600155/vpro_tegenlicht.html
https://www.herhalingen.nl/uitzending-gemist/600155/vpro_tegenlicht.html
https://www.hofjeswonen.nl/
https://knarrenhof.nl/
https://knarrenhof.nl/
http://www.droomwonen.com/
https://www.lvgo.nl/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/stappenplan-mantelzorg-en-wonen/
https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content/uploads/Gestippeld-Wonen_def.pdf
https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zo-het-om-gestippeld-te-wonen
https://langerthuisinhuis.nl/kangoeroewoning/
https://langerthuisinhuis.nl/kangoeroewoning/
https://www.steppingstones.nl/zorgvillas/villa-maria/?gclid=EAIaIQobChMInpmutdqM-wIVKI9oCR2F0wylEAAYASAAEgK8WPD_BwE
https://www.leyhoeve.nl/tilburg/
https://molenwijck.com/serviceflat-tilburg/
https://molenwijck.com/serviceflat-tilburg/
https://www.50plusmakelaar.nl/nieuws/serviceflat-tilburg-oisterwijk-populair/

