
 

 
 

 
Bergen op Zoom, 4 december 2022 

 

Geachte raadsleden, 
 
Zoals u waarschijnlijk al weet is in uw gemeente het Huis van Morgen actief. 

Hier krijgen inwoners, mantelzorgers, zorgprofessionals, uw WMO-
consulenten, studenten en vrijwilligers onafhankelijk advies over het langer 

zelfstandig thuis wonen van ouderen. 
 
Naast advies geeft het Huis van Morgen ook laagdrempelig uitleg over de 

jongste zorginnovaties en hulpmiddelen, die het leven op je oude dag 
vergemakkelijken. Het huis verkoopt zelf geen spullen; het geeft alleen 

onafhankelijk en objectief inzicht in welke verschillende hulpmiddelen er 
bestaan en waar die verkrijgbaar zijn. 
 

Dit doet het Huis van Morgen in opdracht van de gemeenten Roosendaal, 
Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Dit is een gezamenlijk 
gedragen initiatief. 

 
Het Huis van Morgen heeft een fysiek ‘living lab’ aan de Zuid-Oostsingel 21 

in Bergen op Zoom, waar de jongste zorginnovaties zijn te zien en uit te 
proberen. Ook werken wij nauw samen met andere initiatieven zoals Wij zijn 
Traverse, de BWI, KBO, Dementienetwerk, Mantelzorg Brabantse Wal en de 

Odensehuizen.  
 

In de afgelopen 8 jaar hebben wij zo honderden mensen in uw gemeenten 
geholpen en er daarmee ook voor gezorgd dat er minder beroep werd gedaan 
op de zorg en/of WMO. Met enige trots kan ik zeggen dat dit heeft 

bijgedragen aan een beter welzijn van uw oudere inwoners. Bovendien zorgt 
preventie - door onafhankelijk advies over de juiste hulpmiddelen en 
aanpassingen in huis - voor lagere maatschappelijke kosten. 

 
Om een simpel voorbeeld te noemen: advies over veiliger gebruik van de trap, 

een beugel naast het toilet of een antislipmat in de badkamer kan een val 
van een oudere voorkomen. Om dit in perspectief te zetten: de zorgkosten 
voor een gebroken heup kunnen oplopen tot ruim 140.000 euro. En dan heb 

ik het alleen nog maar over harde cijfers. Niet over het leed, het verdriet en 
minder kunnen meedoen. 
 

In Nederland breken jaarlijks tussen de 18- en 25-duizend inwoners een 
heup. Preventie kun je niet in harde cijfers uitdrukken, maar het is evident 

dat het voorkomen van zo’n val veel leed en geld bespaart. 
 
 



Groot was dan ook mijn verbazing toen ik eind oktober te horen kreeg dat 

het Huis van Morgen niet meer door de gemeenten wordt voortgezet. Per 19 
december moet de deur van het Huis van Morgen dicht, is de huur bij 

woningbouwvereniging Stadtlander inmiddels opgezegd, en moeten alle 
bestaande afspraken voor advies en voorlichting worden afgezegd. 
 

Ik werd geconfronteerd met plannen om het Huis van Morgen over te dragen 
aan vijf – deels commerciële – partijen. Het zou gaan om Tante Louïse, 
Thuiszorg West-Brabant, Curio, Medipoint en Mobile Care. 

 
Medipoint en Mobile Care zijn commerciële leveranciers van hulpmiddelen en 

hebben een winstoogmerk. Met deze nieuwe partners in het Huis van Morgen 
is de onafhankelijkheid en objectiviteit niet langer gewaarborgd. Dit baart mij 
zorgen. 

 
Het kan niet zo zijn dat uw oudere inwoners voor hun hulpmiddelen alleen 

maar kunnen kiezen uit producten die in de catalogi van deze beide 
bedrijven staan. Of dat inwoners niet wordt verteld dat ze ook zorg kunnen 
inkopen buiten Tante Louïse of Thuiszorg West-Brabant. 

 
Er is mij nu verzocht mee te werken aan een ‘warme overdracht’ om het Huis 
van Morgen als een ‘geoliede machine’ in deels commerciële vorm door te 

laten gaan. Maar garanties, werkafspraken, data of zelfs de locatie van het 
huis na 1 januari ontbreken. Hiermee dreigt 8 jaar objectief en onafhankelijk 

advies, preventie, kennis en netwerk verloren te gaan. 
 
Dit wil ik voorkomen. Daarom vraag ik u om zeer kritisch te kijken naar het 

voornemen van uw college van burgemeester en wethouders om de rol van 
uw gemeente in het Huis van Morgen te beëindigen. Want uw rol als 

volksvertegenwoordigend deelnemer is in mijn ogen de beste waarborg om te 
voorkomen dat het Huis van Morgen vervalt in een marketingorganisatie die 
vooral als doel heeft om te verdienen aan kwetsbare ouderen in uw 

gemeente. 
 
Ik ben graag bereid om in uw komende commissievergadering nadere 

toelichting te geven op de problemen die ik voorzie voor uw inwoners. 
 

Hoogachtend, 
 

 
 

Margo Emmen 
Huis van Morgen 
06-33165374 


