Programma 20 september 2019
12.15 uur

Inlooplunch

13.00 uur

Welkom!
Door: dagvoorzitter

13.15 uur

Grensverleggende technologie
Door: prof. dr. Helianthe Kort, lector Hogeschool Utrecht en TU Eindhoven
Steeds meer woningen worden aangepast zodat je langer zelfstandig in je
eigen huis kunt blijven wonen. Tegelijkertijd raken we gewend aan deze
faciliteiten. Meer zal nodig zijn. Denk aan zorgfaciliteiten die rondom de
bewoner digitaal georganiseerd moeten worden. Of de omgeving rondom de
woning die de ouder wordende mens zal ondersteunen? Ik neem je graag mee
langs een aantal grensverleggende projecten.

13.45 uur

Van modelwoning naar virtuele woonwijk
Door: Sven Asijee, directeur OTIB
OTIB begon met de modelwoningen omdat er behoefte was aan een plek
waar je kon ervaren wat een aangepaste woning met je doet. Inmiddels
kunnen we met 3D technologie nog meer mensen laten ervaren wat het
levensbestendig wonen te bieden heeft. Ik neem je graag mee door onze
nieuwe virtuele levensloopbestendige woonwijk!

14.00 uur

Korte pauze

14.20 uur

Hoe ga jij hiermee verder?
Keuze uit verschillende parallelle sessies
Sessie 1: Hoe word je een erkend comfort-installateur?
De comfort-installateur rukt op. Wanneer mag je jezelf een comfortinstallateur noemen? Welke specifieke vaardigheden moet je beheersen? En
wanneer krijg je het predicaat ‘erkenning LZTW’ (lees: langer zelfstandig thuis
wonen)? We gaan graag het gesprek met je aan wat je als installateur nodig
hebt om een gekwalificeerde comfort-installateur te worden.

Sessie 2: Hoe kun je een woning levensloopbestending maken?
Techniek Nederland heeft samen met Aedes en Bouwend Nederland een
beslisboom ontwikkeld. Een handige richtlijn aan de hand waarvan je
eenvoudig kunt vaststellen of en hoe je een woning levensloopbestendig kunt
maken. We laten je zien hoe je de beslisboom kunt gebruiken bij gesprekken
met installatie- en bouwpartners.
Sessie 3: Hoe geef je levensloopbestendig wonen vorm in het onderwijs?
ROC MN legt uit hoe zij de modelwoningen integreren in hun reguliere
onderwijsprogramma. En hoe de woningen ook toegankelijk blijven voor
andere bezoekers. Daarnaast leggen we uit hoe je de virtuele woonwijk kunt
gebruiken in je lessen. De virtuele woonwijk kun je op zichzelf gebruiken of in
combinatie met een bezoek aan de modelwoningen.
15.10 uur

Overdracht van de sleutel
Door: Sven Asijee, directeur OTIB en Robert Koch, directeur Tech College
ROC Midden Nederland

15.20 uur

Afsluiting en bedanken

15.30 uur

Borrel

* wijzigingen in het programma zijn voorbehouden

