Bouwbedrijf Scheenstra en het Hulpmiddelen Centrum spelen
samen in op veranderingen in de zorg

Innovatieve zorgwoning binnen 1
dag vergunningvrij geplaatst
Ter Idzard – Bouwbedrijf Scheenstra en het Hulpmiddelen Centrum ontwikkelen unieke
mantelzorgunits voor in de achtertuin. Een complete wooneenheid die al binnen 25 dagen
gereed is en welke binnen 1 dag geplaatst kan worden. De woning is opgebouwd uit
elementen, zodat het eventueel na verloop van tijd ook weer uit elkaar kan worden gehaald
voor opslag of verkoop.
De zorgwoning kan ook als kantoorruimte of atelier gebruikt worden, maar is bij uitstek
geschikt voor bijvoorbeeld mantelzorgers of mensen die zorg nodig hebben. Een nieuwe
regeling maakt het nu mogelijk dat iemand op basis van een zorgvraag vergunningsvrij een
woning mag bouwen in de achtertuin, die maximaal 15 jaar blijft staan.

“Verder kijken dan een mooie aanbouw”
Dat ouderen nu langer thuis blijven wonen, vereist een nieuwe kijk op de bouw en inrichting
van een woning, zegt Bouwbedrijf Scheenstra. Daarom zijn de twee bedrijven samen zich
gaan specialiseren in woonoplossingen voor zorgvragers. Zo bieden zij nu een complete
zorgwoning en aanpassingen voor in huis aan, zoals drempelvrije vloeren, verhoogd toilet of
een digitaal deurtoegangssysteem.
De medewerkers van de bedrijven zijn gecertificeerd om specifiek te kijken naar het
zorgtoegankelijk maken van woningen. “Wij kijken verder dan een mooie aanbouw of een
slaapkamer beneden”, zegt Tineke Munniksma van het bouwbedrijf. “Ons uitgangspunt is de
functionaliteit van de woning. Samen met het Hulpmiddelen Centrum letten we scherp op
de specifieke behoeftes van de persoon en de woonoplossingen die er zijn. Dat betekent
letten op praktische zaken als raamsluitingen op de juiste hoogte voor rolstoelgebruiken,
veiligheid in de badkamer en brede deuren en kozijnen.”
In het voorjaar zal op diverse locaties in Friesland een demo zorgwoning geplaatst worden
zodat men het gemak en de zorgeloosheid van zo’n woning zelf kan ervaren.

