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Huizen, 15 juni 2020

Betreft: aangepaste aanvraag maatwerkvoorziening WMO t.b.v. Woongroep Huizer-maatjes

Geachte mevrouw Giezen,

De totale meerkosten die hiervoor aan ons worden berekend, bedragen € 40.632,-.

H
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Op 4 januari 2020 heeft de Stichting Woongroep Huizer-maatjes een aanvraag maatwerkvoorziening 
WMO bij de gemeente Huizen ingediend. Sindsdien zijn de omstandigheden gewijzigd, waardoor 
deze aanvraag niet meer overeenkomt met de realiteit. In overleg met u is daarom besloten een 
aangepaste aanvraag in te dienen. Dat doen wij bij dezen.

Toelichting;
Stichting Woongroep Huizer-maatjes is een initiatief van ouders dat tot doel heeft zelfstandige 
huisvesting met adequate zorg en begeleiding te realiseren voor hun kinderen met een verstandelijke 
beperking. Naast de verstandelijke beperking is er veelal ook een lichamelijke beperking, zoals 
beperkte fysieke kracht of beperkte mobiliteit. Bij drie toekomstige bewoners is er tevens sprake van 
een visuele beperking. Het gaat om een gebouw met 18 zelfstandige wooneenheden, twee 
gemeenschappelijke woonkamers/keukens en een zorgkantoor. Er is sprake van 24/7 zorg en 
begeleiding, waarbij altijd tenminste één zorgverlener fysiek aanwezig is.

het aanleggen van een elektrapunt bij de toiletten;
het aanleggen van oplaadpunten in de fietsenstalling t.b.v. elektrische fietsen en scootmobielen;
het aanleggen van elektrische deurautomaten en sloten op toegangsdeuren; 
het aanleggen van loze leidingen voor domotica.

In de afgelopen jaren is in goede samenwerking met Amerpoort, de Alliantie en de Gemeente Huizen 
hard gewerkt aan het bereiken van dat doel en met succes: er is door de Gemeente bouwgrond 
beschikbaar gesteld, er is een koop- en realiseringsovereenkomst gesloten tussen Gemeente en 
Alliantie, evenals een intentie-overeenkomst huur tussen de Alliantie en Stichting Woongroep 
Huizer-maatjes en een intentie-overeenkomst zorg tussen Stichting Woongroep Huizer-maatjes en 
Stichting Amerpoort. Begin mei is de omgevingsvergunning definitief geworden en er wordt 
inmiddels gebouwd.

Gemeente Huizen
Afdeling Maatschappelijke Zaken
t.a.v. mw. E. Giezen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Wij doen een aanvraag in het kader van de maatwerkvoorziening WMO t.b.v. het realiseren van 
adequate huisvesting voor Woongroep Huizer-maatjes. De aanvraag betreft meerkosten die door de
Woongroep betaald dienen te worden voor:
•

secretar'.aatigiiiuizgr-maanes.nl, postacii ^s: Simone de Beaiivoiriaan 81, 12 / / BG 
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Da'i blijven er echter zaken over waarvoor wij nog geen of onvoldoende financiering hebben en die 
niec door bijv, fondsen gefinancierd worden, terwijl deze zaken wel noodzakelijk zijn om toekomstige 
bevzoners voldoende te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Voor de 
financiering daarvan willen wij een beroep op de Gemeente Huizen doen, omdat deze volgens ons

Stichting Huizer-maatjes is vanaf het begin door de Alliantie betrokken bij het ontwerp van het 
gebouw, om te zorgen dat het optimaal geschikt is voor de doelgroep, niet alleen bij de start van 
bev/onen, maar ook in de toekomst. Er is met andere woorden gestreefd naar een 
levensloopbestendig gebouw. Dat was echter geen vanzelfsprekendheid. Voor de Alliantie was 
uitgangspunt het programma van eisen (PvE) dat geldt voor sociale huur, om de woningen 
betaalbaar te houden voor de doelgroep (de bewoners zijn - naast hun PGB voor zorg en begeleiding 
- afhankelijk van een Wajong-uitkering).
Dit standaard PvE is op wens van Woongroep Huizer-maatjes fors aangepast. Enkele voorbeelden: 

Er komen 21 wooneenheden: 18 voor individuele bewoners, 1 (kantoor)ruimte voor de zorg en 2 
gemeenschappelijke woonkamers/keukens.
De gang die de wooneenheden verbindt wordt geen open galerij, maar wordt dicht gemaakt en 
ingericht als een binnenruimte.
Er komt een lift in het gebouw, hoewel dat gezien het aantal verdiepingen niet verplicht is. 
Er komt een grote berging met oplaadpunten voor elektrische fietsen en/of scootmobielen. 
De deuren die toegang geven tot het gebouw worden voorzien van elektrische deurautomaten 
en de toegangsdeuren tot de wooneenheden krijgen elektronische sloten.
Er komen aanpassingen in de badkamers van de appartementen: hangende in plaats van staande 
toiletten (standaard in sociale huurwoningen) en een andere plaats voor de mengkranen bij de 
douches.
Er komen elektrapunten bij de toiletten in de appartementen zodat er een douchetoilet(bril) 
gemonteerd kan worden.
Er wordt een brandmeldinstallatie (BMI) geplaatst.
Er komt een systeem van domotica t.b v. zorg en begeleiding. Dit omvat o.a. een 
verpleegoproepsysteem, een toegangscontrolesysteem en een multifunctioneel 
informatiesysteem. Het wordt gekoppeld aan de BMI.

De Alliantie is bereid geweest wat betreft de bouwkundige zaken een belangrijk deel van het 
meerwerk voor haar rekening te nemen. Dat geldt volledig voor de punten 2, 3, 6 en 8 en ten dele 
voer punt 5. Voor rekening van Stichting Huizer-maatjes komen de meerkosten van de overige 
aanpassingen en de kosten van het geschikt maken en inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes. 
Bovendien wordt er (extra) geld besteed aan het inrichten van de tuin en overige buitenruimte. In 
het totaal ramen wij de investeringskosten voor de Stichting op dit moment op ongeveer € 325.000,-. 
Wij zijn in de afgelopen periode druk geweest om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen door 
allerlei (sponsor)acties, door het werven van donateurs en door het aanschrijven van fondsen. Dat 
heeft tot nu toe ongeveer € 185.000,- opgeleverd. Daarnaast betalen de ouders van elke bewoner 
eer bijdrage van € 3.000,- (buiten de inrichtingskosten van het appartement van hun dochter/zoon). 
In bet totaal hebben we dan bijna € 240.000,-. Verder overwegen we de toeslag wooninitiatieven 
(T\A/I) behorend bij het PGB van de bewoners, te benutten om sommige zaken voor te financieren. 
Met dat laatste willen we echter terughoudend zijn, omdat we datzelfde budget moeten gebruiken 
voer de jaarlijkse exploitatie- en afschrijvingskosten van de gemeenschappelijke voorzieningen.
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Dit resulteert in een totaalbedrag van:

5.800,-

€ 40.632,-

H

Totaal
Alle bedragen zijn inclusief BTW.

€ 
€
€ 
€ 26.520,-

secr€>tar(aatSlhtnzer;fna8tjesjii,_.postadfes; Simor» dé Beauvoirlaan 81. 1277 BG Hi.irzen 
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elektrische aansluiting t.b.v. douchetoilet 
elektrische oplaadpunten fietsenberging 
elektrische deurautomaten en sloten 
leidingen domotica

naar redelijkheid en billijkheid vallen onder het begrip maatwerkvoorziening zoals omschreven in 
artikel 7.1.1. WMO. Het gaat dan om de volgende voorzieningen:

Dit is beduidend meer dan de oorspronkelijke aanvraag van € 26.446,-, waarover u positief berichtte. 
Achteraf gezien bleken de toen gepresenteerde bedragen niet definitief en is er sindsdien nog het 
nodige veranderd, zowel in financieel positieve ais negatieve zin, maar 'onder de streep' bleken er 
voor de Huizer-maatjes fors hogere meerkosten.

Het aanleggen van een elektrische aansluiting bij de toiletten. Sommige bewoners hebben 
zodanige fysieke beperkingen dat wij verwachten dat de montage van een zgn. douchetoilet 
noodzakelijk is. Zo'n toilet (of toiletbril) heeft een elektrische aansluiting nodig. Het achteraf 
aanleggen van zo'n elektrische aansluiting vereist het nodige hak- en breekwerk en is erg 
kostbaar. Daarom willen wij bij de bouw bij elk toilet een elektrisch aansluitpunt laten aanleggen. 
De meerkosten hiervan bedragen in het totaal € 1.917,-.
Het aanleggen van elektrische oplaadpunten in de fietsenstalling t.b.v. elektrische fietsen en 
scootmobielen. Wij verwachten dat dit soort vervoermiddelen, gezien de (met de leeftijd 
toenemende) fysieke beperkingen van de doelgroep noodzakelijk zijn. De meerkosten daarvan 
bedragen in het totaal € 6.395,-.
Het aanbrengen van elektrische deurautomaten op de twee toegangsdeuren van het gebouw. 
Deze zijn kostbaarder dan eerder verwacht, omdat ze volgens de meest recente regelgeving als 
'machines' worden gezien. Daarnaast worden alle toegangsdeuren, ook die van de 
appartementen, voorzien van elektronische sloten, die o.a. individueel programmeerbaar zijn (zie 
ook punt 4 hieronder, het toegangscontrolesysteem). Dit is vanuit de oogpunt van 
bereikbaarheid en veiligheid belangrijk, gelet op de lichamelijke en verstandelijke beperkingen 
van de bewoners. De Alliantie neemt een belangrijk deel van de meerkosten voor haar rekening. 
Onze bijdrage is vastgesteld op € 5.800,-
De bouwkundige voorzieningen t.b.v. de domotica. Zoals hierboven reeds gemeld, zal er gezien 
de zorgbehoeften van de bewoners en de beperkte beschikbaarheid van zorgverleners de 
nodige domotica worden geïnstalleerd: een verpleegoproepsysteem, een multifunctioneel 
informatiesysteem en een toegangscontrolesysteem. De domotica zelf - waarvan wij de totale 
kosten ramen op ruim € 95.000,- aan investeringen en € 9.000,- aan jaarlijkse onderhoudskosten 
- hopen wij te bekostigen uit donaties van fondsen en de toeslag wooninitiatieven behorende bij 
het PGB. Voor de domotica is het noodzakelijk dat bij de bouw de nodige loze leidingen 
aangelegd worden. Aan Woongroep Huizer-maatjes wordt hiervoor € 26.520,- in rekening 
gebracht aan meerkosten.

1.917,-
6.395,-
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Tot zover onze aanvraag. Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

N.B. Deze aanvraag betreft de collectieve voorzieningen. Het is aan de (vertegenwoordigers van de) 
individuele bewoners om eventueel aanvullend aanvragen voor individuele voorzieningen 
(bijvoorbeeld een 'douchetoiletbril') in te dienen, die door u conform de geldende regels beoordeeld 
zullen worden.

Swze Haenen, 
perningmeester.

Met vriendelijke groet, 
et bestuur,

Wij voelen ons - uiteraard - bezwaard dat wij nu met een hogere aanvraag komen. In een 
telefoongesprek dat wij voerden, gaf u aan dat u een gemeentelijke bijdrage van € 30.000,- haalbaar 
acht. Dat betekent dat wij op zoek moeten naar ruim € 10.500,- extra financiering of bezuiniging. Dat 
zullen wij doen. In die zin kunt u deze aanvraag beschouwen als een verzoek om een bijdrage van € 
30.000,- van de gemeente Huizen voor het project Huizer-maatjes.

secietci'iaatfeinuizerrrnaatjesjjL.postadres. Simone de Beauvoiriaan 81, 1277 BG Huizen 
A>viy.h!!izer_:iiigat'ejLni - facebook.com/hu-zermaatjes



Giezen, Elsemieke

Beste Elsemieke,

Met vriendelijke groet.

Sytze Haenen.

Dank voor de snelle reactie. Ik beantwoord de vragen zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet.

Sytze Haenen.

Op di 16 jun. 2020 om 13:47 schreef Giezen, Elsemieke <e.giezen(5)huizen.nl>:

Geachte heer Haenen/Beste Sytze,

Bedankt voor de definitieve aanvraag. Kunt u deze aanvraag s.v.p. aanvullen met de volgende gegevens:

1

Op di 16 jun. 2020 om 16:45 schreef Sytze Haenen <sihaenen@gmail.com>: 
Beste Elsemieke,

• Werkelijke kosten aanbrengen elektrische deurautomaten: dit zijn namelijk kosten die wij vanuit de Wmo
zouden vergoeden. Het maakt niet uit dat de Huizer-maatjes deze kosten deels niet zelf hoeven te 
betalen, de kosten worden namelijk wel gemaakt.

• Werkelijke kosten mengkranen douche op andere plaats dan standaard: dit zijn namelijk kosten, die wij
vanuit de Wmo zouden vergoeden. Het maakt niet uit dat de Huizer-maatjes deze kosten niet zelf hoeven 
te betalen, de kosten worden namelijk wel gemaakt. Kan ik hier het eerder vermeldde bedrag voor 
aanhouden of is dat bedrag anders geworden.

• De noodzaak/voordelen van het aanbrengen van domotica voor hetzij welzijn/zelfstandigheid van de
toekomstige bewoners, hetzij een vermindering van de hoeveelheid begeleiding voor de toekomstige 
bewoners (en dus een kostenbesparing vanuit de Wmo).

Sytze Haenen <sjhaenen@gmail.com>
woensdag 17 juni 2020 12:46 
Giezen, Elsemieke
Re: huizer-maatjes
1. 2020-05-02 Overzicht punten financiële bijdrage versie 9.1.docx

Op de eerste twee vragen kan ik al antwoord geven: de meerprijs van de deurautomaten is € 7.246,- en van het 
verplaatsen van de douchemengkranen € 1.264,-, het oude bedrag. Wat betreft de domotica heb ik de hulp 
ingeroepen van de meest gespecialiseerde ouder, Roland Nooyens. Hij is o.a. op bezoek geweest bij een aantal 
instellingen/woongroepen om de domotica te bekijken en vooral ook te kijken wat men achteraf heeft aangeschaft, 
omdat de oorspronkelijke installatie toch niet voldeed. Ik verwacht zijn reactie dit weekend te hebben. 
Ik stuur hierbij nog een document mee dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst die wij met de Alliantie gaan 
sluiten. Dit document geeft een aardig overzicht van de bouwkundige aanpassingen die wij zijn overeengekomen. 
De aanvraag WMO is op een deel van die aanpassingen gebaseerd. In het totaal zullen wij dus ruim € 122.000,- aan 
de Alliantie en/of de aannemer betalen voor de bouwkundige voorzieningen. Dat is dus buiten de kosten domotica, 
inrichting, aankleding, inventaris e.d. In feite vragen wij de gemeente Huizen dus om € 40.632 resp. € 30.000,- van 
de € 122.000,- te financieren.

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:
Bijlagen:
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Met vriendelijke groet,

Elsemieke Giezen

Gemeente Huizen

2

Dit helpt mij om een goed voorstel te schrijven met een bedrag dat recht doet aan wat wij vanuit de Wmo zouden 
vergoeden.

Ik verzoek u om deze aanpassingen mee te nemen in de bouw. Desgewenst kan ik u meer informatie sturen over 
dergelijke maatregelen, maar wellicht is deze informatie ook bij Amerpoort/de Alliantie bekend.

Uit uw aanvraag bleek verder nog dat 3 toekomstige bewoners een visuele beperking hebben. Voor hen wordt de 
toegankelijkheid van het gebouw/hun woning verbeterd wanneer o.a. de volgende maatregelen worden 
genomen:

Verder meldt u in de aanvraag dat "het aan de (vertegenwoordigers van de) individuele bewoners is om eventueel 
aanvullend aanvragen voor individuele voorzieningen (bijvoorbeeld een 'douchetoiletbril') in te dienen". 
Wanneer nu al bekend is welke voorzieningen er voor bepaalde bewoners nodig zijn, dan verzoeken wij om dit zo 
spoedig mogelijk aan ons te melden, zodat de voorzieningen zo mogelijk nog tijdens de bouw geplaatst kunnen 
worden.

• Contrasterend kleurgebruik, bv. vloer een contrasterende kleur t.o.v. tafel/stoelen; toiletbril een
contrasterende kleur t.o.v. toilet/tegels wc/badkamer; deurklink een contrasterende kleur t.o.v. de deur.

• Door een andere structuur in de vloerbedekking aan te brengen bij begin en eind van een trap weten
blinden/slechtzienden dat de trap (bijna) begint.

• Bij glazen deuren een contrasterende markeringsstrook op de juiste hoogte aanbrengen.

Van: Sytze Haenen <sihaenen@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 13:11
Aan: Giezen, Elsemieke <e.giezen@huizen.nl>
CC: Jacobien Middelkoop <iacobien@huizer-maaties.nl>
Onderwerp: huizer-maatjes

Elsemieke Giezen I Beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning I Gemeente Huizen I Postbus 5 - 1270 AA Huizen I tel. 035- 

5281268 I e-mail: e.giezen@huizen.nl I werktijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 15:30 uur

I

i



Geachte mevrouw Giezen,

Met vriendelijke groet,

Sytze Haenen,

penningmeester

3

Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.

Bijgaand ontvangt u de aangepaste aanvraag maatwerkvoorzieing WMO. Een papieren en ondertekende versie is 
vanmorgen bezorgd bij het gemeentehuis.



Overzicht punten financiële bijdrage Huizermaatjes

1.

1. 2020-05-02 Overzicht punten financiële bijdrage versie O.lblad 1 van 3

2.
3.

Daarbij worden drie opmerkingen gemaakt:
Onderstaande lijst geeft, zoveel mogelijk ook 'leesbaar voor een niet-ingewijde', weer welke zaken gerealiseerd worden. Deze zaken zijn nader omschreven in de 
documenten die onderaan dit overzicht vermeld zijn. Deze documenten zijn onlosmakelijk aan dit overzicht verbonden.
Het bij te betalen bedrag kan niet omhoog gaan, tenzij er sprake is van nieuwe extra wensen die redelijkerwijs niet zijn begrepen onder reeds bestaande wensen. 
Het bij te betalen bedrag kan wel omlaag gaan, als onderliggende calculaties/offertes naar beneden bijgesteld worden of als besloten wordt sommige zaken niet of op 
een andere wijze uit te voeren.

€ 48.225,13 
€ 4.822,51 
€ 11.140,00 
€ 64.187,64

€43.731,82 
€ 4.373,18 
€10.102,05 
€ 58.207,05

a.
b.
c.
d.

Inleiding
Dit document bevat een overzicht van bouwkundige zaken die gerealiseerd worden in het gebouw voor de Huizer-maatjes. Aan sommige zaken zijn meerkosten verbonden. 
Huizer-maatjes en de Alliantie hebben daarom een afspraak gemaakt over een financiële bijdrage van de Huizer-maatjes. De meerkosten zijn verdeeld in twee categorieën:

1. categorie 1: meerkosten waarvoor de verplichtingen aangegaan worden bij start bouw (april 2020). De kosten daarvan zijn als volgt:
a. 'kale' prijs
b. opslag 10%
c. btw 21%
d. totaal

2. categorie 2: meerkosten waarover in de loop van het bouwproces een beslissing genomen wordt. Dat gebeurt zo snel mogelijk, maar in ieder geval op een zodanig 
tijdstip dat het bouwproces ongehinderd doorgang kan vinden. De beslistermijn is hieronder aangegeven. De meerkosten zijn gebaseerd op onderliggende 
berekeningen en/of offertes. Indien daarvan afgeweken wordt, kunnen ook de meerkosten veranderen. De meerkosten zijn als volgt:

'kale'prijs
opslag 10%
btw 21%
totaal
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

a.
b.

De punten
1. Ramen

Zonwerende beglazing
2. Bergingen/stalling

Berging bgg.: uitstortgootsteen incl. warm- en koudwatertappunt t.b.v. schoonmaak 
Berging 1® verd.: idem plus aansluiting wasmachine en -droger
Berging 2® verd.: omgebouwd tot technische/IT ruimte
Luchtkanaal/ventilatie
Elektra conform document 1
De tegels in de gangen worden doorgelegd tot in de drie bergingen
Fietsenstalling: onderverdeelkast t.b.v. aansluiting oplaadpunten
Oplaadpunten fietsenstalling: aansluiting 10 wcd's
Deur van fietsenstalling naar tuin

3. Sloten/deuren
Sloten op alle toegangsdeuren gebouw, woningen, algemene ruimten en buitenberging 
worden elektronische sloten met druppel conform aanbieding Buva d.d. 16-03-2020

b. Toegangsdeuren (twee) tot het gebouw voorzien van elektrische deurautomaten op 
druppel conform aanbieding Buva

4. Gemeenschappelijke woonkamers/keukens
Extra groepen en voorzieningen conform aanbieding Bruynzeel (document 4)

b. Geluidsisolerende mobiele wand tussen de woonkamers conform offerte fa. Spijker
c. Twee leidingen t.b.v. wasemkap keukens tot boven het dak
d. Vrijloopdrangers op woonkamerdeuren

Keukens conform offerte Bruynzeel (plus extra aansluitingen ovens)
f. Deuren draaien naar buiten (richting voorterras), i.t.t de kantelramen van de appartementen
g. CO2-gestuurde ventilatie, berekend op 20 tot 25 personen per ruimte
h. Keukens krijgen warmwatervoorziening vanuit centraal warmwater-voorraadvat

5. Hallen/gangen/verkeersruimten
Standaard brandt 30% van de verlichting continu, 100% nadat beweging is gedetecteerd.

b. Plinten ca. 5 cm hoog, hardhout (alleen in verkeersruimten, niet in andere ruimten). 
Om de ca. 10 meter een wandcontactdoos.

d. Geen drempels en als die wel voorgeschreven zijn, dan max. 2 cm hoog (drempel 3 cm minus 
vloerbedekking 1 cm maakt 2 cm).
Bij de entree een 'open' droog- en schoonloopmat (2 x lm), bovenzijde gelijk met overige 
vloerbedekking

f. Geen standaard videofooninstallatie, functie wordt overgenomen door domotica. 
Bellenpaneel: standaard 21 mechanische knoppen, geen digitale code-scroll; tevens 
algemeen aanbelnummer voor appartementencomplex

6. Tuin/buitenruimte



1a.
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c.
d.
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2 voor 1 juni 2020
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1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Onderverdeelkast conform document 1
Elektrische aansluitpunten conform document 1
Vorstvrije kranen
Stelpost tuininrichting € 26.000,- excl. opslag en btw, bevat ook erfafscheiding 
Nog nader te overleggen/uit te werken: (ondergrondse) afvalcontainers, erfafscheiding, 
afscheidingen tussen de buitenruimten van de woningen op de begane grond.
Is financieel onderdeel van de stelpost.
Alliantie moet toestemming geven voor plaatsen zonwering/overkappingf.

7. Algemene voorzieningen/domotica
Inbouwdiepte wcd's is 50 mm; opletten met akoestiek
Geen centrale bemetering van water en elektra
Elektrotechnische voorzieningen domotica e.d. conform document 2, excl. bekabeling
Bekabeling incl. afmontage domotica e.d. conform document 2 (nog besluiten: cat 6 of 6a)
Het gebouw is voorbereid op de aanleg van goed dekkende wifi in het hele gebouw,
incl. dakdoorvoer vanuit de patchruimte voor optionele interne GSM versterking

8. Appartementen
Geen drempels, alleen bij de badkamers 2 cm op de overgang naar de vloertegels
Binnendeuren zonder ruit; bovenlicht boven de vier binnendeuren in elk appartement
Toegangsdeur appartement draait naar binnen
Hangend toilet met Geberit UP320 inbouwreservoir
Electrapunt bij toilet
Douchemengkraan wordt buiten bereik douchestralen geplaatst
Keukens stelpost € 1.250 excl. opslag en btw.
Keukens conform offerte Bruynzeel. Alleen de meerkosten boven de stelpost van € 1.250,-
per appartement zijn voor rekening Huizer-maatjes (inbegrepen in de berekende bijdrage)
Badkamers hebben vloerverwarming met thermostatische temperatuurbegrenzer
Temperatuur wordt per ruimte geregeld

Onderliggende H-m documenten die onderdeel zijn van meerwerk april 2020
Functioneel overzicht van de wensen H-m op gebied van E- en W-installaties en is ongewijzigd onderdeel geweest van de uitvraag in juli 2019: 

» Bouwkundige voorzieningen Huizer-maatjes definitief, 12-6-2019.pdf
Overzicht van alle loze leidingen ten behoeve van het VerpleegOproepSysteem (VOS), Toegangscontrole system en de elektrische sloten. De genoemde versie is door de 
H-m op 8 april meegestuurd naar V&K, Mossink en Alliantie als onderdeel van de laatste wijzigingen op de E-instaIlatie:
« E-Leidingoverzicht Huizer-maatjes v7.0 (08-04-2020)
Functionele wensen H-m vwb de elektrische sloten op de diverse deuren in het pand:
» 2020-03-08 Toegangssysteem - slotenplan (Huizer-maatjes bouwde) v3.0
Offerte Bruynzeel d.d. 03-03-2020
Offerte Spijker d.d. 16-05-2019
Demarcatie/PvE overleg Bouwcie Huizer-maatjes en Alliantie 04 nov 2019 - 20 dec 2019
Nadere afspraken over uitvoering en meerwerk april 2020
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Nadere toelichting Domotica Woongroep Huizer-maatjes

o.a.:

1. Deurvideo/opening systeem van de hoofdingang.
De meldingen bij de voordeur kunnen bij de bewoner zelf en/of op de zorgtelefoon binnen 
komen. Dit is afhankelijk van de vraag of de bewoner zelf in staat is veilig te beoordelen of 
iemand tot het pand toegelaten mag worden. Dit systeem is hierin volledig flexibel/aanpasbaar 
en daardoor erg geschikt voor de groep toekomstige bewoners. Een duurzaam systeem, 
bewoners of situaties kunnen veranderen, inspelend op zelfstandigheid van de bewoners!

Bij 24-uurs zorg komen veel aspecten kijken, die per bewoner verschillen en in de loop van de tijd 
kunnen veranderen. Wij vinden het daarom belangrijk te kiezen voor een Domotica systeem om 
hiermee flexibele en adequate mogelijkheden te creëren voor ondersteuning van de 18 bewoners, 
maar zeker ook voor ondersteuning van de zorgmedewerkers in hun dagelijkse werk. Zonder 
domotica is het voor de zorgmedewerkers in feite onmogelijk hun werk goed te verrichten. Het is 
een integraal systeem voor alle betrokkenen, dat door middel van 'Plug & Play' volledig aangepast 
kan worden aan de individuele behoeftes en veranderende omstandigheden. Hierdoor wordt het 
welzijn, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de bewoners optimaal ondersteund, ook in de 
toekomst. Het systeem is levensloopbestendig en is feite onmisbaar om . Ouders c.q. wettelijk 
vertegenwoordigers zien hun kinderen/pupillen mede dankzij dit systeem met vertrouwen verhuizen 
naar hun zelfstandige woonplek.

Bij het gekozen systeem hangt een tablet in het appartement van iedere bewoner, waarin alle 
functies zijn verwerkt. Voor bewoners met een visuele beperking is er een sjabloon voor over het 
beeldscherm, waardoor het ook voor hen eenvoudig te gebruiken is. De tablet hangt op vaste plaats 
maar is, indien bijv, bij ziekte nodig, eenvoudig te verplaatsen. Het systeem kent een aantal functies.

2. Zorgoproepsysteem.
Hiermee kan er via de tablet een hulpvraag of noodoproep gedaan worden. Het grote voordeel 
van dit systeem is dat er direct een luister/kijk verbinding met de zorg gemaakt wordt. Er is 
direct contact tussen de bewoner en zorgmedewerker met meer interactie, niet alleen door 
spraak maar ook visueel. De zorg kan hierdoor op afstand veel vragen beantwoorden, 
geruststellen of zorgvraag uitstellen. Bij een noodoproep blijft dit contact, via de zorgtelefoon in 
stand gehouden tot de zorg ter plaatse is. Bij bezichtiging van dit systeem in een vergelijkbare 
woning in Wormerveer werd het als grote meerwaarde door de aanwezige zorgmedewerkers in 
hun dagelijkse werk aangegeven. Het gaf hun ondersteuning in de 24 uurs zorg. Het "ontzorgt".

3. Sensoring, speciale alarmering, besturing.
Bij tijdelijke of blijvende verandering van de situatie van een individuele bewoner kunnen 
eenvoudig individuele toevoegingen in het systeem gemaakt worden. Denk aan bewaking 
epilepsie, hals/polszenders ook voor buitenshuis, val- of dwaaldetectie. Tevens b.v. ook 
aanpassingen mocht een bewoner rolstoelafhankelijk worden als automatische deuropeners, 
klik aan/uit sturing van zaken in huis. Dit betekent verbetering in welzijn en zelfstandigheid van 
de betrokken bewoner. Daar deze zaken eenvoudig binnen het bestaande systeem gerealiseerd 
kunnen worden zal dit, indien onverhoopt individueel noodzakelijk, lagere kosten geven bij een 
individuele WMO-aanvraag.



4. Koppeling BMI

Het systeem zal worden gekoppeld aan de brandmeldinstallatie. Bij een brandalarm krijgt de 
zorgverlener, waar deze ook is in of rond het gebouw, een melding op de telefoon en ziet 
meteen waar de melding vandaan komt. Dat kan in een noodsituatie kostbare tijd schelen, maar 
ook ervoor zorgen dat loos alarm snel gesignaleerd wordt.


