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Voorwoord
‘Zoekt en gij zult vinden’, is een bekend spreekwoord dat meestal opgaat, maar lang niet altijd voor
Internet. Bij het zoeken op het Internet met een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, verschijnen er
vaak duizenden Internet-adressen en moet men maar door de bomen het bos zien te vinden. Lastig,
maar het is niet anders. Om nu voor de achterban van de werkgroep WoMoT dat wat te
vereenvoudigen is dit boekwerkje gemaakt. Hierin vindt men een aantal belangrijke Internet-adressen
die te maken hebben met Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid.
Dit boekje is de geheel herziene versie. Een samenvoeging van versie 02 en 03 plus een aantal
aanvullingen. De meeste in dit boekje genoemde internetadressen hebben zelf ook een aantal
relevante links in hun site opgenomen zodat hiermee een aardig beeld ontstaat m.b.t. de drie
disciplines. Het boekje bestaat een viertal rubrieken, te weten:
•
•
•
•

Algemeen
Wonen
Mobiliteit
Toegankelijkheid

Per rubriek staan de website-adressen op alfabet vooraf gegaan door www. De adressen zijn links
zodat deze bij het aanklikken direct toegang geven tot de website indien men op het internet is
aangesloten.
Onder elke website-adres staat kort vermeld welke informatie deze site geeft en/of te bieden heeft.
De samenstellers hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Gezien het groot aantal vermelde sites
is deze uitgaven, zijnde versie 04, voorlopig de laatste uitgave. Met deze uitgave zijn alle voorgaande
vervallen. Het verzoek is deze versie weer zoveel mogelijk te verspreiden en op websites te plaatsen.
Namens de werkgroep WoMoT;
Frans M.M. Brinkman (voorzitter)
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Algemeen
Binnen Nederland zijn veel internetsites samengevoegd in een verzamelsite, zo ook die voor
ouderen. Kijkt u eens op http://ouderen.startkabel.nl een bron van veel informatie.
Vergelijkbare sites zijn

http://senioren.beginthier.nl en
http://senioren.startpagina.nl

www.ackersate.nl
Vakanatie adres
www.anbo.nl
Landelijke organisatie ANBO
www.belastingdienst.nl
Algemene website van de belastingsdienst
www.berekenuwrecht.nl
Website met rechten op toeslagen voor minimat
www.bolderman.nl
Reisorganisatie
www.clientenbelang.nl
CliëntenBelang Utrecht
www.consumenetenbond.nl
Website van de consumentenbond met veel info en testen
www.cultuurutrecht.nl
Info over cultuur evenementen Provincie Utrecht
www.debergensebossen.nl
Vakantie adres
www.deoringermarke.nl
Vakantie adres
www.de-stoppleberg.nl
Vakantie adres
www.effeweg.nl
Reisorganisatie
www.emeritus.nl
De Persoonlijke assistent voor senioren
www.gezondheidsplien.nl
Informatie over gezondheid in de ruimste zin van het woord
www.gezondmiddennederland.nl
Informatie overgezondheid specifiek voor Midden Nederland
www.google.nl
Meest bekende zoekmachine voor internet
www.hertenwei.nl
Vakantie adres
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www.hotelbrinkzicht.nl
Vakantie adres en reisorganisatie
www.humanitas.nu
Landelijke organisatie m.b.t. wonen, zorg, verpleging en welzijn
www.ikhebje.nl
Zoek hulp op het internet
www.kennsnetwerkvalpreventie.nl
Website over valpreventie
www.kboprovutrecht.nl
KBO provincie Utrecht
www.kieskeurig.nl
Vergelijk prijzen en artikelen
www.maaskantreizen.nl
Reisorgansatie
www.meanderomnium.nl
Dienstencentrum te Zeist en Den Dolder
www.omroepmax.nl
Ouderenomroep. Site met informatie over programma’s, optreden, atctiviteiten e.d.
www.pensioenkijker.nl
Informatie over pensioenen
www.pcob.nl
Landelijke organisatie PCOB
www.postbus51.nl
Voor vragen aan de rijksoverheid
www.provincie-utrecht.nl
Informatie site van Provincie Utrecht met links naar bijv. Wel Thuis e.d.
www.regelhulp.nl
Een soort routeplanner naar de juiste voorziening en/of organisatie voor zieken,
gehandicapten en ouderen
www.seniorennet.nl
Informatieve website met erg veel info
www.seniorenweb.nl
Website met veel info voor senioren m.n. over computergebruik en computercursussen
www.rescuephone.nl/home
Mobiele telefoon met extra alarmfuncties voor ouderen
www.sbo-nh.nl
Samenwerkende ouderenbonden Noord-Holland
www.seniorenplein.nl
Website voor senioren, informatief maar ook voor activiteiten
www.senioren.startkabel.nl
Startpagina met veel links voor senioren op veel gebieden.
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www.seniorenweb.nl
Website voor senioren, informatief maar ook voor activiteiten (niet gelijk aan voorgaande)
www.uniekbo.nl
Landelijke organisatie Unie KBO te ’s Hertogenbosch
www.veluwehotel.nl
Vakantie adres
www.vakantieparkduinrust.nl
Vakantie adres
www.vb.nl
Informatie over vergeten pensioenen en pensioenen uit het verleden
www.verkeerenwaterstaat.nl
Ministerie Verkeer en Waterstaat
www.vilans.nl
Kenniscentrum over hulpmiddelen en uitgever van info boekjes c.q. pdf-files
www.woonduurverlenger.nl
Informatie over wonen en woonomgeving, maar ook over algemene ouderen zaken zoals:
belasting, erfrecht e.d. Een nieuwsbrief is beschikbaar d.m.v. een gratis abonnement
www.vrom.nl
Informatieve site over alles dat met wonen e.d. te maken heeft.

Zoeken en Vinden op www Versie 04

5

Werkgroep WoMoT

Provincie Utrecht

Wonen
www.apollo/aqua.nl
Douche´s en baden voor ouderen (comfortsanitair)
www.blijvendthuis.nl
Informatie over langer zelfstandig blijven wonen
www.bouwbesluit.nl
Informatieve site over het bouwbesluit
www.coopman.be/liften/trapliften
Leverancier van trapliften
www.defa.nl
Diverse zit- en ondersteuning hulpmiddelen
www.dekacomfort.nl
Leverancier van Zitmeubelen
www.dimo.nl
Website met zowel koop als huur zoeken per regio
www.domoticawonenzorg.nl
Informatie over domotica en zorgwoningen
www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Wonen/Gezond+en+veilig+wonen
Internetsite van Vereniging Eigen Huis met info over o.a. de traplift
www.elux.nl
Informatieve website m.b.t. infrastructuur in een woning in het kader van levensloopbestendig
www.funda.nl
Makelaars wedsite met koopwoningen.
www.goedeburen.nl
Website over leefomgeving en omgaan met problemen in de leefomgeving
www.iwz.nl
Innovatieprogramma Wonen en Zorg
www.jaap.nl
Website met koop woningen en bemiddelings mogelijkheid
www.hager.nl
Leverancier van het Kiss domotica systeem voor woningen. Kies op de site de link naar Kiss.
http://healthcare.cyneq.nl
Leverancier van diverse hulpmiddelen zoals trapliften, aangepast sanitair e.d.
www.hetvierdehuis.nl
Informatie over diverse woonvormen
www.hulpshop.nl
Internetwinkel m.b.t. allerlei hulpmiddelen
www.huurcommissies.nl
Website van de geschillencommisie wonen
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www.isso.nl
Kenniscentrum op diverse technische gebieden ook levensloopbestendig wonen
www.kcwz.nl
Kenniscentrum voor wonen en zorg, site met veel informatie
www.kei-centrum.nl
Kenniscentrum stedelijke vernieuwing
www.keurmerkveiligwonen.nl
Tips en info over veiligheidspreventie
www.leefcomfort.nl
Leverancier van zitmeubelen en bedden
www.levensloopbestendiginstalleren.nl
Informatieve website van ISSO en Uneto/VNI over levensloopbestendig installeren
www.meerwoningenvoorouderen.nl
Website van de ANBO over dit onderwerp
www.monolift.nl
Leverancier van trapliften
www.ncp.nl
Nationaal Centrum voor Preventie
Leverancier van bedden, stoelen, scootmobielen e.d.
www.nemef.nl
Hang en sluitwerk in het kader van inbraakbeveiliging
www.opplussen.nl
Informatieve website m.b.t. het ‘Opplussen’ van woningen
www.ouderenwinkel.nl
Internetwinkel m.b.t. hulpmiddelen
www.ouderwordenineigenhuis.nl
Informatieve website
www.pal4.nl
Domotica en videocommunicatie t.b.v. zorg op afstand
www.plusinstallateur.nl
Stichting Plusinstallateur m.b.t. het Opplussen van woningen
www.politiekeurmerk.nl
Informatie over het Politiekeurmerk
www.practicomfort.com/nederland
Leverancier van diverse hulpmiddelen zoals trapliften e.d.
www.premed.nl
Internetwinkel m.b.t. hulpmiddelen
www.prominentmobil.nu
Leverancier van zitmeubels
www.seniorenwinkel.org
Leverancier van bedden, stoelen, scootmobielen e.d.
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www.sev.nl
Innovatief wonen
www.serviceflats.nl
Verening van serviceflats
www.smart-homes.nl
Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen
www.spatoilet.nl
Leverancier van toiletbrillen met lichaamsreiniging
www.stannah.nl
Leverancier van trapliften, badliften, scootmobiels e.d.
www.stichtingwsb.nl
Boerderij en platteland info site
www.taskforceinnovatie.nl
Taskforce Innovatie Regio Utrecht informatie site
www.technologiethuis.nu
Website van techniek in de woning
www.teunarts.nu
Leverancier van Zitmeubels
www.uneto-vni.nl
Branche organisatie installatie, zowel elektrotechniek als installatietechniek
www.utrechtwonen.nl
Kenniscentrum Wonen gemeente Utrecht
www.vacpuntwonen.nl
Woonadviescommissie
www.veiligheid.nl
Checklijsten van de Stichting Consument en Veiligheid
www.verkroostadvies.nl
Adviesbureau met informatie m.b.t. het “Opplussen” van woningen
www.veiligwonenwinkel.nl
Veel materialen over inbraakpreventie e.d.
www.vilatech.nl
Technology for All, uitgebreide site over hulpmiddelen onder de link ‘databank’
www.vitalis.nl
Uitgebeide site over hulpmiddelen onder de link ‘assortiment’
www.vitaned.nl
Leverancier van diverse hulpmiddelen
www.vvebelang.nl
Vereniging van appartementseigenaren
www.vos-zitcomfort.nl
Leverancier van zitmeubelen
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www.woningenland.nl
Website waar zoekopdrachten op geplaatst kunnen worden
www.woningnet.nl
Provinciale organisatie voor woningverdeling, inschrijfpunt voor woningzoekende
www.woningruil.nl
Spreekt voor zich, vraag en aanbod
www.woonbond.nl
Nederlandse Algemene Woonbond (belangenvereniging)
www.woonkeur.nl
Informatieve website van Woonkeur
www.woonzorg.nl
Maatschappelijk onderneming, zelfstandige woningen in clusters
www.xanura.nl
Domotica voor woningen van het fabrikaat Eaton Hengelo
www.zelfstandigthuis.nl
Thuiszorgwinkel met een groot assortiment
www.zorgvoorsenioren.nl
Thuiszorgwinkel met een groor assortiment
www.zoekallehuizen.nl
Website met zoekfunctie per regio naar huizen
www.50pluswoning.nl
Website met woningen voor 50 plussers
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Mobiliteit
www.aixam.nl
Leverancier van Brommobielen
www.bsautoaanpassing.n
Info over aanpassen persoonlijk vervoersmiddel
www.bonvie.nu
Leverancier van Rollators en Scootmobielen
www.dekacomfort.nl
Leverancier van zitmeubelen
www.fietsersbond.nl
Website met alles over fietsen
www.mobielgarant.nl
Leverancier van Scootmobielen
www.ns.nl
Nederlandse Spoorwegen
www.openbaarvervoer.nl
Informatieve site over het openbaar vervoer
www.ouderenwinkel.nl
Internetwinkel m.b.t. hulpmiddelen
www.ov-chipkaart.nl
Zeer uitgebreide website over de OV-Chipkaart, tevens links naar andere sites
www.ovloket.nl
Website met alle relevante informatie over het openbaar vervoer
www.prominentmobil.nl
Leverancier van Scootmobielen
www.prorail.nl
Informatieve site van Prorail
www.quingoscooters.nl
Leverancier van scootmobielen met vijf wielen
www.rocov.nl
Reizigersplatform in het regionaal openbaar vervoer
www.rollatoradvies.nl
Internetsite met advies over keuze en gebruik rollator
www.rollatorspreekuur.nl/index
Algemene site m.b.t. de rollator
www.routenet.nl
Website met routeplanner
www.rover.nl
Vereniging reizigers openbaar vervoer
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www.scootmobielinfo.nl
Landelijke informatieve site over scootmobiel met veel links naar andere sites
www.scootmobieldiscount.nl
Leverancier van scootmobielen
www.stokhof.nl
Leverancier van Scootmobielen
www.veiligvervoer.nl
Website ovet veiligvervoer e.d.
www.waaijenberg.nl
Leverancier van Scootmobielen en Brommobielen
www.wandelpad.nl
Website met wandelroutes e.d.
www.9292.nl
Reisadvies site
www.45km.nl
Leverancier Bebro b.v. Leverancier van brommobielen
www.3vo.nl
Veiligverkeer Nederland
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Toegankelijkheid
www.batutrecht.nl
Bouwkundig adviseur Toegankelijkheid bij CliëntenBelang Utrecht, tevens
veel links naar andere hieraan gerelateerde sites
www.cg-raad.nl/actueel/overzicht
Site van Chronische en gehandicapten, zie o.a. vervoer en verkeer
www.nctt.nl
Nationaal Centrum voor Totale Toegankelijkheid
www.prorail.nl/prorail/toegankeijkheid
Informatieve site van Prorail m.b.t. toegankelijkheid
www.toegankelijkutrecht.nl
Website van Solgu, belangenbehartiging gehandicapten en chronische zieken in Utrecht
www.utrecht.nl/agenda22
Website over algemene toegankelijkheid openbare gebouwen, openbare ruimten en het OV
www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/openbaar_vervoer/toegankelijkheid_ov/080_achter
grond/
Ministerie Verkeer en Waterstaat m.b.t. toegankelijkheid openbaar vervoer
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