
De meeste mensen vinden het fijn om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen wonen. Ook wanneer zij minder goed 
ter been raken of te maken krijgen met beginnende dementie 
of een andere beperking. Er zijn allerlei middelen op de markt 
die zelfstandig (blijven) wonen gemakkelijker, veiliger en 
prettiger maken. In (T)Huis van Morgen kunnen bewoners, 
familieleden en zorgprofessionals zich laten informeren over 
de mogelijkheden. 

(T)Huis van Morgen is een mobiele unit van Drenthe College 
waarin een huiskamer vol domotica en zorgtechnologie 
is ingericht. Door de mobiele unit een paar weken in een 
woonwijk of op de locatie van een zorg- of welzijnsinstelling 
te plaatsen krijgen belangstellenden de gelegenheid om 
regelmatig een bezoekje aan de unit te brengen om meer te 
weten te komen over de producten. Studenten van Drenthe 
College worden ingezet om voorlichting over het gebruik van 
de technologische hulpmiddelen te geven. 

Drenthe College verhuurt (T)Huis van Morgen, waarbij in 
ieder geval gedurende één dag per week studenten onder 
begeleiding van een docent aanwezig zijn om voorlichting 
te geven. Zo snijdt het mes aan twee kanten: niet alleen 
maken gebruikers dichtbij en laagdrempelig kennis met 
zorgtechnologie, maar ontwikkelen ook studenten hun kennis 
en ervaring in de praktijk. 

Wie kan (T)Huis van Morgen huren?
Het (T)Huis kan gehuurd worden door zorg- en 
welzijnsinstellingen in Drenthe. Medewerkers in de zorg 
voelen zich vaak nog onvoldoende vertrouwd met de 
technologie of hebben onvoldoende vertrouwen in de werking 
ervan. Tegelijkertijd is de werkdruk in de zorg hoog en is er 
weinig tijd voor bijscholingsactiviteiten. 

Door de mobiele unit een paar weken op de locatie van een 
zorg- of welzijnsinstelling te plaatsen krijgen medewerkers 
de gelegenheid om regelmatig een bezoekje aan de unit te 
brengen om meer te weten te komen over de producten. 
Ook kunnen zij hun cliënten, patiënten of mantelzorgers 
meenemen om producten in de unit uit te proberen. 

Gemeenten kunnen (T)Huis huren om inwoners dichtbij huis 
en laagdrempelig kennis te laten maken met innovatieve 
producten en technologische oplossingen die het leven 
veiliger, gemakkelijker en prettiger maken. 

(T)Huis van Morgen

brengt technologie dichtbij



Hoe wordt (T)Huis op de locatie geplaatst?
Het (T)Huis wordt op een vrachtwagen naar de gewenste 
locatie vervoerd en ter plekke gemonteerd. Het is belangrijk 
dat op de locatie krachtstroom en wifi beschikbaar is. 
De vervoerders zijn ongeveer twee uur bezig met het in 
gereedheid brengen van (T)Huis. De afmetingen van (T)Huis 
zijn 6 x 6,5 meter. 

Wat kost het?
De huurkosten van (T)Huis van Morgen bedragen € 750 
per week, waarbij één dag begeleiding door een docent is 
inbegrepen. Meerdere dagen begeleiding kost € 375 per dag 
(of € 50 per uur). 
De kosten voor transport en installatie zijn op aanvraag. 
Alle kosten zijn exclusief btw. 

Meer weten?
Warja de Lange, projectleider
E. w.delange@drenthecollege.nl
T. 06 23900353

Kijk op www.dcarelab.nl/nieuws/te-huur-thuis-van-morgen/ 
voor een beeldimpressie (T)Huis. 
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