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Senioren en corona
Het coronavirus heeft ons nog steeds in zijn greep en de maatregelen gaan nog altijd op. In deze coronatijd is woongenot belangrijker dan ooit.
Welke mogelijkheden zijn er om comfortabel te kunnen blijven wonen in uw eigen woning als u ouder wordt? En hoe pakt u een verhuizing aan?

De seniorenmakelaar; voor een huis dat bij u past 
Bent u ‘senior’ en wilt u eigenlijk wel verhuizen naar een huis dat past bij uw situatie? Seniorenmakelaar Sandra Muller vertelt u waar u dan op 
kunt letten. Ze werkt in Delfshaven en IJsselmonde, namens vijf grote woningcorporaties en de gemeente Rotterdam. 

Een seniorenmakelaar helpt ouderen 

die in een te groot, of een te onhandig 

huis wonen. Vaak blijven ouderen 

lang in het huis wonen waar ze als 

echtpaar met hun gezin woonden. 

Als de partner wegvalt, kan het extra 

moeilijk worden om alleen in zo’n 

groot huis te wonen. Schoonmaken 

is veel werk, de stookkosten zijn 

hoog en de trap wordt onhandig. 

Verhuizen zou fijn zijn. Daar helpt de 

seniorenmakelaar bij.  

‘Mensen hebben soms geen idee dat 

het ook anders kan. Daar begint het 

al mee’, vertelt Sandra Muller. ‘Ik raad 

mensen eerst aan om hun huis eens 

goed te bekijken. Kunnen ze er over 

tien jaar nog comfortabel wonen? Is 

een huis waar alles gelijk vloers is veel 

handiger? En wat als er iets gebeurt? 

Is een huis met een trap dan nog wel 

zo’n goed idee? Het gaat erom dat 

ouderen passend en comfortabel 

kunnen wonen. Verhuizen kan een 

goed idee zijn. Soms kan een huis 

met een paar kleine aanpassingen 

weer jaren mee voor de bewoners. 

Verhuizen uit een dierbaar huis is 

moeilijk. Mensen zien op tegen het 

gedoe. Ouderen die geen of een klein 

netwerk hebben, komen er niet uit. Ik 

kan ze wegwijs maken en overzicht 

geven. Dat helpt vaak al om een 

beetje rust in hun hoofd te krijgen.’

Blijven reageren
‘Een oudere meneer wilde bijvoor

beeld graag dichter bij zijn zoon 

wonen’, vervolgt Muller. ‘Hij vond 

het lastig om het woningaanbod 

steeds in de gaten te houden. Ik 

heb hem daarbij geholpen. En erop 

aangedrongen dat hij zou blijven 

reageren. Af en toe heb ik voor 

hem gebeld. Hij vond binnen twee 

maanden een huis. Dat was fijn. De 

woningmarkt zit wel een beetje op 

slot, maar nu in de coronatijd zijn 

er toch ook veel afzeggingen. En 

dan sta je ineens boven aan de lijst. 

Normaal ga ik bij mensen op bezoek. 

Samen bekijken we dan het huis. 

Door de corona crisis kan dat niet.’ 

Contact
Sandra Muller is bereikbaar via mail 

seniorenmakelaarmo@rotterdam.nl 
of bel (010) 267 64 88 (maandag van 

10.00 tot 12.00 uur). Meer informatie: 

www.rotterdam.nl/wonen-leven/
langer-thuis.

Vast inschrijven
Woont u nog goed? 
Toch is het verstandig 
om u in te schrijven bij 
Woonnet Rijnmond. 
Als uw situatie 
in de toekomst 
verandert, staat u 
alvast ingeschreven. 
Bij Woonnet kunt u 
ook de beschikbare 
woningen bekijken: 
woonnetrijnmond.nl.

Sandra Muller: ‘Ik kan 
mensen wegwijs maken 
en overzicht geven’

Arnoud Verhey

Fijn oud 
worden in  
de ‘hub’ 
Zorgen dat het prettig wonen is 
in Rotterdam, ook als je ouder 
bent. Dat willen de gemeente, 
zorgorganisaties en woning
corporaties voor elkaar krijgen. 
Bijvoorbeeld met ouderenhubs. 

Zo’n ouderenhub is een hippe term 

voor een seniorvriendelijke buurt, 

met allemaal mogelijkheden om 

zo prettig en lang mogelijk thuis te 

wonen. Zo heeft de buurt geschikte 

woningen, ook gecombineerd met 

zorg. En plekken om samen te eten, 

te bewegen of iets gezelligs te doen.

Een andere mooie stap is het delen 

van scootmobielen, een project dat 

binnenkort start. In Prins Alexander 

doen ouderen met dementie 

vrijwilligerswerk via Dementalent. 

Meer informatie: www.rotterdam.nl/
wonen-leven/ouder-en-wijzer.

Neem een kijkje in een comfortwoning 
Gordijnen die elektrisch open en 

dicht kunnen, een robotstofzuiger en 

speciale verlichting voor onder het 

bed. Allemaal hulpmiddelen die het 

mogelijk maken om zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis te wonen. En zo 

prettig mogelijk. Wilt u zelf zien wat 

er allemaal kan? Of een hulpmiddel 

uitproberen? Kom dan naar een 

van de twee comfortwoningen, in 

Overschie en Lage Land. 

In verband met corona vragen we 

u eerst een afspraak te maken. 

Twee andere comfortwoningen, in 

IJsselmonde en Hoogvliet, gaan 

binnenkort open. De woningen 

zijn opgezet door zorg en 

welzijnsorganisaties in de wijken, 

woningbouwcorporaties en de 

gemeente. 

Meer informatie:
•  Heeft u vragen over de comfort

woning of wilt u een afspraak maken? 

Dat kan via 06 524 767 43, maandag 

van 10.00 tot 12.00 uur en donder

dag van 13.30 tot 15.30 uur. Of mail 

naar info@comfortwoning.com 

•  https://comfortwoning.com  

Wilt u ook eens een
comfortwoning uitproberen? Maak

een afspraak en kom langs

David Rozing

Test uw huis
Wilt u weten hoe u
uw woning veiliger
en comfortabeler
maakt? Doe dan
de test op www.
mijnhuisopmaat.nl

Meer informatie
www.rotterdam.nl
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Volg de gemeente ook op Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.
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