
  
 
 
Informatie over het Huis van Morgen  Huis van Morgen - West-Brabant - Bergen op Zoom (huis-van-
morgen.nl) en www.huis-van-morgen.nl 
 
Van Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en Huis van Morgen Bergen op Zoom 
Voor wethouder Chris van Benschop 
Datum: 19 december 2022 
 
Huis van Morgen 
In het Huis van Morgen krijgen inwoners en professionals informatie over hulpmiddelen/’slimme 
oplossingen’ die passen bij een specifieke aandoening,  maar ook die gericht zijn op preventie. Juist 
als er nog geen sprake is van een aandoening, ziekte of handicap.  Het zijn hulpmiddelen/’slimme 
oplossingen’ waardoor mensen (langer) zelfstandig thuis kunnen blijven, eigen regie houden en die 
mantelzorgers ontlasten. Het gaat om nieuwe, innovatieve producten en diensten die zorgen voor 
meer gemak en comfort in de thuissituatie. Maar ook toepassingen waarmee mensen hun 
gezondheid kunnen monitoren, zodat ze weten wanneer ze hulp moeten inschakelen. Veel van deze 
producten zijn nog onbekend bij het grote publiek. Het Huis van Morgen laat mensen kennismaken 
met deze vernieuwende toepassingen. 
De informatie is onafhankelijk, er worden geen hulpmiddelen verkocht. Naast informatie kunnen 
mensen de hulpmiddelen/’slimme oplossingen’ zien en soms ook uitproberen. Er is een personeels- 
tekort in de zorg. Hulpmiddelen/’slimme oplossingen’ kunnen dit tekort niet oplossen, maar alles wat 
mensen zelf kunnen doen, is meegenomen.  
Mobiele Huis van Morgen: vrijwilligers gaan naar groepen toe, zoals een Alzheimercafé of 
mantelzorgbijeenkomst met een koffer met hulpmiddelen om een toelichting te geven.  
 
Kijk hier voor een digitale rondleiding 
 
Acties tot nu toe/korte terugblik 
Op 23 juni 2021 is er een werkbezoek geweest bij het Huis van Morgen in Bergen op Zoom. Het 
initiatief hiervoor lag bij de Adviesraad Dordrecht en het Huis van Morgen. Naast leden van de 
Adviesraad waren ook medewerkers van de SDD (Alex Buchinhoren, Linda Vonk) en de toenmalige 
regionaal portefeuillehouder Wmo, wethouder Pieter Paans. Allen waren erg enthousiast en er 
waren plannen voor een Huis van Morgen in de Drechtsteden. De lokale adviesraden hebben hier 
een advies over uitgebracht aan de verantwoordelijk wethouders. In een reactie van wethouder 
Peter Heijkoop werd aangegeven “Binnenkort gaan we samen met de SDD en geïnteresseerde regio 
gemeenten verkennen of een dergelijk concept een waardevolle aanvulling is op het bestaande 
ondersteuningsaanbod in Dordrecht”. Helaas is er daarna weinig tot geen actie ondernomen. 
Door de overgang naar de GR Sociaal was het DB van mening dat hier geen taak meer lag voor de 
SDD. Vanuit de gemeente Dordrecht is er verder ook geen actie meer ondernomen. 
 
Huis van Morgen in Dordrecht: zowel de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht als het Huis van 
Morgen Bergen op Zoom pleiten voor een Huis van Morgen in Dordrecht. Er kan gebruik gemaakt 
worden van de kennis en expertise die in Bergen op Zoom is opgedaan. Daarnaast is er al een aantal 
vrijwilligers in Dordrecht die aan de slag wil/kan in het Huis van Morgen in Dordrecht. 
 

https://www.huis-van-morgen.nl/
https://www.huis-van-morgen.nl/
http://www.huis-van-morgen.nl/
https://www.huis-van-morgen.nl/nieuws/rondleiding-door-het-huis-van-morgen
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Brief-Huis-van-Morgen-in-de-Drechtsteden-1.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Reactie-Dordrecht-Huis-van-morgen-11-11-21.pdf

