open uw ogen
voor het wonen
van nu
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Wat is Het Slimste Huis Alkmaar?

Het Slimste Huis Alkmaar is een initiatief van de gemeente Alkmaar en Smart Homes,
Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen. Het is een plek om kennis te maken met
de woonmogelijkheden van nu. Domotica vormt daarbij de sleutel: het opent deuren
naar een leefomgeving die prettig en comfortabel aanvoelt, het gevoel van veiligheid
verhoogt én de noodzaak tot ondersteuning bij zorg verlaagt. Het maakt het verschil
tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid.
De realisatie van Het Slimste Huis Alkmaar is vooral bedoeld om de verschillende
opties die er zijn om een slim ingerichte woning te realiseren, levensecht mee te
maken. Die opties hoeven niet per se duur te zijn: soms is een slimme, kleine
aanpassing het antwoord op een groot probleem. In de woning worden diverse
oplossingen gedemonstreerd.
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U krijgt antwoord op vragen als: “Wat te doen als ik
onverhoopt val?”, “Hoe krijgen alleen vertrouwde personen
toegang tot mijn huis?” Of wat te denken van de vraag
die bij velen opdoemt na het verlaten van het huis:
“Heb ik alles wel uitgezet?” Dat dilemma is met de
toepassing van domotica uit de wereld: wandcontactdozen
worden automatisch uitgeschakeld, evenals de stand-by
modus van de televisie.

Heb ik alles
wel uitgezet?

Niet alleen bewoners, maar ook hun omgeving kan gebruikmaken van de technologie
die gedemonstreerd wordt in Het Slimste Huis Alkmaar. Zo voegt videobellen oneindig
veel extra kwaliteit toe aan een gesprek met familie en vrienden, maar ook met de
huisarts, mantelzorger of professionele zorgverlener.
Na een bezoek aan Het Slimste Huis Alkmaar gaat u met andere ogen naar uw
toekomst en naar uw woning kijken.

Corien van Berlo
Algemeen directeur
Smart Homes, Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen

De gebruiker centraal
Al sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw bouwt Smart Homes
aan kennis over domotica en Slim Wonen. Sindsdien heeft Smart Homes
aan veel projecten meegewerkt waar domotica ten behoeve van langer
zelfstandig thuis blijven wonen, een (hoofd)rol speelde.
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Smart Homes’ eerste demonstratiewoning dateert van 1994. Door de
wisselwerking met bezoekers van toen, veel aandacht voor domoticagebruikers in gerealiseerde projecten, onderzoek naar zinvolle toepassingen
én een scala aan projecten, mogen we ons met recht hét kenniscentrum
noemen op dit gebied. De samenstelling van ons team waarborgt kennis en
kunde omtrent thema’s die een belangrijke rol rondom technologie spelen.
Smart Homes kijkt naar het complete plaatje en stelt de gebruiker áltijd
centraal. Domotica is geen doel op zich maar een middel tot een doel.
Gebruikmaken van technologie kan levens verrijken. Het is niet koud en kil
maar kan zorgen voor een aangenamer leven. Het verhoogt de kwaliteit van
langer zelfstandig thuis wonen én het zorgt ervoor dat we de regie blijven
houden over ons eigen leven in de vertrouwde leefomgeving.
In Het Slimste Huis Alkmaar staat Smart Homes voor u klaar! Alle vragen
die u bezighouden als het gaat om langer zelfstandig thuis blijven wonen
met ondersteuning door technologie: stel ze ons! Misschien is het niet
à la minute, maar de antwoorden, die zijn er.

Anjo van de Ven
Wethouder Wmo gemeente Alkmaar

Alkmaar doet het
‘Alkmaar doet het’ is een programma dat mensen uit wil dagen te doen wat ze kunnen.
En vooral: om zelf te doen wat ze zelf kunnen. De gemeente helpt daarbij. Dat geldt voor
bewonersinitiatieven en bewonersondernemingen en zeker ook voor Slimmere Zorg.
Met het programma Slimmere Zorg dagen we mensen uit met ideeën en oplossingen te
komen voor de zorg en ondersteuning. En helpen we om deze ideeën ook te realiseren.
Soms met (financiële) hulp van de gemeente Alkmaar, maar steeds vaker ook via crowdsourcing en crowdfunding. Zo helpen mensen elkaar ideeën verder te ontwikkelen en zorgen
we er samen voor dat die ideeën voldoende geld krijgen om ook werkelijkheid te worden.
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Het Slimste Huis Alkmaar past helemaal bij Slimmere Zorg. Het staat bomvol domotica en
technische snufjes. In gewoon Nederlands: toepasbare thuistechnologie waar iedere mens
plezier van kan hebben. Toepasbare thuistechnologie maakt wonen gemakkelijker en comfortabeler voor iedereen. En kan ouderen of mensen die niet optimaal mobiel zijn heel goed
helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Dat is één van de speerpunten van de
Wmo. In Het Slimste Huis Alkmaar kan iedereen kennismaken met deze thuistechnologie.
Thuistechnologie maakt uw huis niet alleen maar levensloopbestendig. Thuistechnologie
biedt ook mogelijkheden voor sociale contacten. Contact met familie, (klein)kinderen en
vrienden die niet iedere dag langs kunnen komen. Kansen om hand- en spandiensten
digitaal op te lossen. En kansen om rechtstreeks contact te hebben met huisarts of
hulpverlener. Zo helpt slimme techniek ons ook om meer tijd vrij de maken voor de
menselijke maat. Bijvoorbeeld voor een goed gesprek en een kopje koffie met de thuishulp.
Ik daag u met plezier uit deze kansen te zien en te ervaren. Ik wens u veel plezier met een
bezoek aan het Slimste Huis Alkmaar. Een team ervaren mensen leidt u met plezier rond en
vertelt u graag over alle mogelijkheden die domotica te bieden heeft.

Slimmere Zorg
in Het Slimste
Huis Alkmaar
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Met elkaar de zorg anders en slimmer organiseren. Dat is het doel van het
platform Slimmere Zorg - www.slimmerzorg.com - dat de gemeente Alkmaar
op 25 september 2013 startte. Centraal staan vernieuwende zorgconcepten,
variërend van sociale tot technologische innovaties.
Samenwerking
Met het vooruitzicht op de Wmo-transitie per 1 januari 2015, waardoor gemeenten
voortaan verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van zorgtaken, wilde Alkmaar een
intensieve samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen tot stand brengen.
Bundeling van krachten is essentieel bij de ontwikkeling van Slimmere Zorg.
Vanuit een brede inzet op kennisdeling, (wij leren van elkaar
en kunnen samen grotere dingen bereiken) en blikverruiming
denken deelnemers mee over een zorgaanpak die past bij de
wensen en mogelijkheden van deze tijd. Alle partijen krijgen
hierbij de ruimte om hun ideeën uit te wisselen en initiatief
te tonen.
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samenwerking
met zorgpartijen
essentieel

Vernieuwende zorg
Innovatieve voorzieningen, zoals E-health (het toepassen van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg), domotica (automatisering), maar ook nieuwe
zorgstructuren op buurt- en wijkniveau spelen een centrale rol. De gemeente zoekt de
samenwerking met een breed veld aan maatschappelijk betrokken partijen; zorgaanbieders,
vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, de gemeenteraad en het bedrijfsleven.
Een jaar na de introductie heeft dit initiatief tot dusver meer dan 450 leden voor het
platform opgeleverd en een ruime 100 bruikbare ideeën. Bij een aantal zeer inspirerende
bijeenkomsten heeft een deskundige jury de meest innovatieve initiatieven beloond met
geldbedragen om de ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren.
Basis
Na een jaar lang alleen in de ‘cloud’ te hebben gebivakkeerd heeft Slimmere Zorg nu ook
een fysieke basis gevonden in Het Slimste Huis Alkmaar. Nu kan de Slimmere Zorg nóg
beter en consistenter in de regio worden neergezet. Want aan Slimmere Zorg komt nooit
een einde: immers, ook slim kan nóg slimmer!
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Gastvrij
Tijdens uw bezoek aan het Slimste Huis Alkmaar wordt u
welkom geheten door gastvrouwen en -heren. Zij begeleiden u
door de woning en geven tekst en uitleg over de verschillende
snufjes. Uw vragen worden zo correct mogelijk beantwoord.
De gastvrouwen en -heren doen dit werk vrijwillig. Zij zijn zeer
betrokken bij de zorg in de regio Alkmaar en stellen hun tijd
en kennis graag ten dienste van u. Ze zijn door Smart Homes
geïnstrueerd en weten vrijwel alles van de ins en outs van het
Slimste Huis Alkmaar. En hebben ze het gevraagde antwoord
niet direct paraat? Dan krijgt u dit zo snel mogelijk!

participanten

AM Real Estate Development
AM Real Estate Development is de vastgoeddienstverlener met oplossingen voor huisvestingsuitdagingen voor investeerders, eigenaars, huurders
of opdrachtgevers. Wij richten ons op de ontwikkeling
van commercieel vastgoed en zijn actief in zowel de
retail- en leisure branche als de kantorenmarkt.
Van revitalisatie van een wijkwinkelcentrum tot de
uitbreiding in een binnenstad en van kantoorrenovatie
tot complexe nieuwbouwprojecten.
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Architect2Go
U loopt rond met (ver)bouwplannen voor een huis
dat voldoet aan uw wensen en niet alleen
spreekwoordelijk en leven lang meegaat. Samen met
ú ontwerpen wij uw thuis van de toekomst waarin
slimme technologie en een slim en mooi ontwerp
in een geheel worden samengebracht. Smart
Technology + Smart Design = Smart Home

BBC Bouwmanagement
BBC Bouwmanagement begeleidt al ruim 22 jaar
bouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw door
heel Nederland zowel bouwkundig als installatietechnisch. Onze dienstverlening richt zich op
winkelcentra, maar ook ziekenhuisbouw, kantoren,
culturele projecten, woningbouw, onderwijs en
overheidsprojecten.

Beam centraal stofzuigsystemen
Kwaliteit, maar zeer zeker betrouwbaarheid zijn
essentieel bij de bouw van uw nieuwe woning. Beam
centraal stofzuigsystemen is de toonaangevend
leverancier voor centraal stofzuigen in woningen en
bedrijfspanden. Met meer dan 20 jaar ervaring bent
u verzekerd van een degelijke oplossing met uiterst
comfortabel gebruiksgemak. Ga voor meer informatie
naar www.stofzuigers.com.

test zelf
de producten van
deze participanten
in het slimste huis
alkmaar

Besseling Installatiegroep
Besseling techniek is een allround installatiebedrijf
voor elektra en loodgieterswerkzaamheden.
Wij hebben ons gespecialiseerd in duurzame energie.
U bent bij Besseling aan het juiste adres voor
gespecialiseerde installatie werkzaamheden.
Zie ook www.besseling.nl

CLB
CLB maakt technologische beheerssystemen met een
groot aantal toepassingsmogelijkheden.
Zo ook een spraakgestuurd valdetectiesysteem,
wat het draagbare alarm overbodig maakt.

Doux Luxury & Comfort
Luxe en comfortabel slaapgenot van hotelkwaliteit.
Geïnspireerd door bedconcepten van gerenommeerde
hotels ontwikkelt Doux Luxury & Comfort Featherbeds
zoals gebruikt wordt in hoteltopketens.

Elbo Technology
Slimme communicatie, comfort en veiligheid van de
woning, Elbo Technology biedt integrale intelligente
oplossingen op het gebied van comfort en veiligheid.
Nagenoeg alle apparatuur in de woonomgeving
kan op elkaar worden afgestemd, zoals woningautomatisering, deurcommunicatie, toegangscontrole
en beveiligingssystemen.

participanten

Forest Group Nederland
Niet meer alle kamers in om de gordijnen te openen
‘s morgens. De Forest Shuttle zorgt er, samen met
de Forest gordijnrailsystemen, voor dat gordijnen
altijd prachtig en soepel hangen.
Zie ook www.gordijncomfort.nl

Mibida
MiBida verbindt mensen op een eenvoudige manier
met elkaar en met diensten. Door het aanbieden van
eenvoudige functies die allemaal op een eenduidige
wijze kunnen worden bediend, gaat letterlijk een
wereld open.

Geberit
Tegenwoordig is de badkamer een plaats van wellnes
en ontspanning. De meerwaarde van het sanitair van
Geberit komt tot uitdrukking in een fraai design, een
lange levensduur en een duurzame productie.
Geberit combineert een innovatief ontwerp met
talrijke comfortfuncties voor alle zintuigen - een
stralend middelpunt in de badkamer.

Timmerman Toegangstechniek
Timmerman Toegangstechniek is de specialist op het
gebied van toegangsbeheersystemen. In onze speciale
showroom staan demonstratieopstellingen van alle
grote merken. Zo bekijken we, samen met u, per
situatie welk toegangssysteem voor u de juiste is.
Wij begeleiden onze opdrachtgevers van advies tot
implementatie. Timmerman Toegangstechniek
ontzorgt.
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Grohe
Grohe staat voor prestaties en duurzaamheid.
Een goede kraan maakt het verschil.
Daarom verzorgt Grohe de kranen in deze slimme
leefomgeving. Waterbesparende technologieën
verminderen het waterverbruik tot 50%, zonder
afbreuk te doen aan de prestaties.

Hager
Voor producten op het gebied van energieverdeling
en elektronisch materiaal, is Hager de aangewezen
partij. Een levensloopbestendige woning die moeiteloos aan de wensen en eisen van de gebruiker kan
worden aangepast, staat bij Hager centraal.

Hewi
Een duidelijk design, hoogwaardige materialen,
duurzame kwaliteit en uitstekende design - dat is
HEWI. Als systeemleverancier biedt HEWI innovatieve,
complete oplossingen op het gebied van sanitair en
bouwbeslag.

TriNed
TriNed levert sinds 1999 internet, televisie en
telefonie via ADSL en sinds 2008 via glasvezel.
Dit familiebedrijf is daarmee één van de meest
ervaren service providers op glasvezel.
TriNed levert ook diensten op het gebied van
zorg-op-afstand en welzijn. Speciaal voor senioren
die langer veilig en comfortabel thuis willen blijven
wonen. Informeer via 0800 8030 naar de
mogelijkheden.

Van Til Domotica
Van Til Domotica laat complexe techniek voor u
samenwerken, en verhoogt daarmee uw woongenot.
Met behulp van woonhuis automatisering,
maakt Van Til Domotica uw leven eenvoudiger,
comfortabeler, en veiliger. In één handeling past u
de sfeer en het klimaat in uw woning, aan uw
stemming van het moment aan. Tevens bent u in
staat om langer zelfstandig in uw vertrouwde
omgeving te blijven wonen.

Hoe kunt u
Het Slimste Huis Alkmaar
bezoeken?
U kunt dit spontaan besluiten maar u kunt
ook van tevoren een afspraak maken. Het laatste
is vooral aan te raden wanneer u van plan bent
Het Slimste Huis Alkmaar met een grotere groep
te bezoeken. Een afspraak kunt u maken door te
bellen met 088 310 04 10 of een e-mail te
sturen naar: slimstehuis@alkmaar.nl
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Wat kost een bezoek aan
Het Slimste Huis Alkmaar?
Een bezoek aan Het Slimste Huis Alkmaar kost € 5,-.
Hiervoor krijgt u een boekje met informatie, een presentatie,
een kopje koffie en een rondleiding door de woning.
Ook zijn er gastvrouwen en -heren aanwezig die uw vragen met
betrekking tot mogelijke aanpassing en verbetering van uw eigen
woning, beantwoorden. Indien nodig, regelen zij dat specialisten
van gemeente of bedrijven contact met u opnemen.
U kunt de entreeprijs ter plekke via een pinautomaat
of contant voldoen. Bij sommige organisaties kunt u
een voucher ter waarde van € 5,- krijgen, waarmee u
de woning zonder verdere kosten
kunt bezoeken.

Openingstijden
ma t/m vrij van 12 tot 18 uur
za van 12 tot 17 uur
zon-en feestdagen gesloten

OVERSTAD

CENTRUM
Het Slimste Huis Alkmaar
Noorder Arcade, 1e verdieping
Noorderkade 173
1823 CJ Alkmaar
T 088 310 04 10
E slimstehuis@alkmaar.nl

