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De Woonweter is een laagdrempelig kenniscentrum waar verschillende producten op het gebied van comfort, duurzaamheid en veilig-

heid kunnen worden bekeken en ervaren. Hiermee krijgt de bezoeker een goed beeld van de mogelijkheden voor toepassing binnen de 

eigen woning. Woningeigenaren en woninghuurders kunnen bij De Woonweter terecht voor onafhankelijke en deskundige informatie 

over comfortabel, duurzaam en veilig wonen. Regionale bedrijven kunnen de wensen omzetten in concrete aanpassingen en verbete-

ringen in elke woning. En de wooncoach van De Woonweter kan hierbij ontzorgen en begeleiden.  

 

Regionale verbinding 

De Woonweter is de regionale verbinding tussen omgeving (in-

woners en maatschappelijke organisaties), overheid, onderne-

mers en onderwijs op het snijvlak leefbaarheid, duurzaamheid, 

innovatie, veranderende zorg, regionale werkgelegenheid en 

verhoging van kennis. Door samen te werken en juist buiten de 

gebaande paden te zoeken naar nieuwe manieren van onder-

nemen, leren, wonen en werken ontstaat vernieuwing. De 

Woonweter is opgezet door en voor (regionale) bedrijven, des-

kundigen, consumentenorganisaties en kennisinstellingen met 

steun van (lokale) overheden om deze vernieuwing vorm te ge-

ven. De Woonweter heeft de ambitie om regionaal het vol-

gende bereiken: 

 

 verlagen energieverbruik, verhogen van het woongenot en 

langer gezond, veilig en comfortabel thuis wonen; 

 waarmaken van overheidsambities op het gebied van lan-

ger zelfstandig thuis wonen, verduurzamen van de ge-

bouwde omgeving, een leven lang leren en gezond oud 

worden; 

 toepassen van innovatie, nieuwe technologieën en kennis 

in de dagelijkse praktijk; 

 verlagen van (faal)kosten en verhogen van omzet en werk-

gelegenheid voor bouw gerelateerde ondernemers; 

 verbinden van omgeving, overheid, ondernemers en on-

derwijs; 

 benutten van subsidies, regelingen en denkkracht om met 

elkaar sterker te worden. 

 

Omgeving en De Woonweter 

Ouderen zullen steeds langer thuis blijven wonen. Hoe kun je 

dan de woning daarvoor aanpassen, zeker in het geval van 

ziekte of handicap? Hiervoor is het van belang dat mensen 

vroegtijdig nadenken over hoe ze hun woning veilig, levens-

loopbestendig en comfortabel kunnen maken. De verwachting 

is dat het aantal mensen met dementie bijvoorbeeld in de toe-

komst fors toeneemt. Uit onderzoek is gebleken dat vroegtij-

dige maatregelen om de mantelzorger te ontlasten ertoe kun-

nen bijdragen dat mensen met dementie langer thuis kunnen 

blijven wonen. Domotica speelt hierbij een belangrijke rol. De 

Woonweter is de plek waar kennis, ervaring en nieuwe ontwik-

kelingen worden gebundeld om mensen en maatschappelijke 

organisaties te informeren en adviseren om zolang mogelijk 

veilig en levensloopbestendig te wonen. En als het gaat om lan-

ger zelfstandig thuis wonen, is het verduurzamen en energie-

zuinig maken van de woning ook heel relevant. 

 

Overheden en De Woonweter 

Met De Woonweter hebben overheden een concrete plek in de 

regio waar hun inwoners terecht kunnen voor alle vragen op 

het gebied van comfortabel, duurzaam en veilig/levensloopbe-

stendig wonen. De Woonweter sluit aan op actuele thema’s en 

doelstellingen van gemeenten, provincies en de rijksoverheid 

en kan ook het verlengstuk worden van het bijvoorbeeld het 

energieloket en het WMO-zorgloket. De Woonweter werkt zo 

mee aan het realiseren van doelen op het gebied van verduur-

zamen, energiebesparing en langer zelfstandig thuis wonen. 

 

Ondernemers en De Woonweter 

De Woonweter wil zoveel mogelijk regionale ondernemers in-

zetten om de wensen van de bezoekers om te zetten in con-

crete aanpassingen en verbeteringen in hun woning. En omdat 

verbouwing vaak een samenspel is van ontwerp, bouwen, in-

stalleren, afwerken en inrichten is het wenselijk om zoveel mo-

gelijk de verschillende schakels in een bouwproces niet na el-

kaar te activeren, maar naast elkaar. Zo worden de afzonder-

lijke expertises van elk bedrijf aan de voorkant van de 

(ver)bouw aan elkaar verbonden, waardoor een integraal 

bouwproces tot stand komt met minder faalkosten tijdens de 

feitelijke bouw. Luisteren naar elkaar, rekeninghouden met el-

kaar en kennis delen met elkaar zijn daarbij kernzaken. Voor 

ondernemers is De Woonweter tevens een manier om hun be-

drijfsactiviteiten, producten en diensten op het gebied van 

comfortabel, duurzaam en veilig wonen zichtbaar te maken 

voor het publiek. Zo wordt een gezamenlijke belevingsruimte 

gecreëerd waar mensen inspiratie kunnen opdoen en geïnfor-

meerd worden. En waar stappen gezet worden naar duurzaam 

en bewust wonen en werken. 

 

Onderwijs en De Woonweter 

Zonder kennis, geen innovatie. We leven in een wereld waar 

alles heel snel verandert en daarom moeten we op de hoogte 

blijven van de laatste ontwikkelingen en innovaties. Dat kan 

bijna niemand in z’n eentje en er ontstaan daarom steeds meer 

specialisten. Maar het is dan wel zaak om de kennis met elkaar 

te delen en van elkaar te leren. De Woonweter organiseert 

daarom met ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen bij-

eenkomsten rondom thema’s die te maken hebben met com-

fortabel, duurzaam en veilig wonen. Zo ontstaat een smelt-

kroes van kennis en partijen die elkaar kunnen helpen en ver-

sterken. De Woonweter biedt hiervoor een podium voor sta-

ges, afstudeerdertrajecten, werkervaringsplaatsen en ruimte 

om thema’s onder de aandacht te brengen. 

http://www.woonweter.nl/

