Wooncoach
Persoonlijk woonadvies in Hilversum

• Past uw woning nog bij uw leefsituatie?
• Heeft u vragen over aanpassingen in uw woning?
De wooncoaches bespreken graag uw mogelijkheden
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Uw persoonlijke Wooncoach

Uw woonwensen, ons advies

Bewoners van 65 jaar en ouder moeten en willen

Veel belangstelling en tevredenheid

Deskundig, kosteloos en vrijblijvend

Heeft u interesse in een bezoek van uw

vaak langer zelfstandig thuis wonen. Dit kan diverse

In andere gemeenten zagen wij dat huurders

Onze ervaren wooncoach komt bij u langs op

wooncoach, neem dan contact met ons

vragen oproepen. Samen met u willen wij nagaan

veel belangstelling hebben voor een persoonlijk

een moment dat het u past en bespreekt samen

op via de antwoordkaart hieronder of de

of u nog prettig woont en of u nog vragen heeft.

gesprek met de wooncoach. Wij kregen naar

met u uw woonwensen en andere hulpvragen.

contactgegevens op de achterzijde.

Graag bieden wij u daarom aan om een afspraak

aanleiding van het gesprek veel positieve reacties.

Het bezoek van de wooncoach is gratis en u kunt

te maken voor een persoonlijk gesprek met de

Vragen die aan de orde kwamen waren

natuurlijk zelf bepalen wat u met het advies doet.

wooncoach van uw eigen woningcorporatie.

bijvoorbeeld:

In het gesprek met de wooncoach komen woon-,

• Wat is er mogelijk om zelfstandig thuis te

zorg- en welzijnsonderwerpen aan de orde.
Voor zorg- en welzijnsvragen wordt u door
verwezen naar de betreffende partners in de wijk.

kunnen blijven wonen?
• Hoe kan ik een eerste stap zetten naar een
verhuizing?
• Welke alternatieve gelijkvloerse woningen zijn

Het doel van het gesprek is dat u voldoende
kennis en informatie heeft over de mogelijkheden
die er zijn om zo nodig te kiezen voor aanpassing

“Ik wilde in eerste insta ntie niet verhuizen, ma a r alleen informatie ophalen
bij de wooncoa ch. Uiteindelijk ben ik na een goed gesprek toch verhuisd!”

er beschikbaar?
• Wat betekent een verhuizing voor mijn
huurlasten?

van de woning, een verhuizing of hulp op het
gebied van zorg en welzijn. Ook kunnen wij u

Wij bieden inzicht en antwoorden op uw woon

inzicht geven in welke gelijkvloerse woningen er

vragen en begeleiden u zo nodig naar de juiste

zijn in en rondom uw gemeente.

professionals op het gebied van zorg- en welzijn.

Antwoordkaart
Ik wil graag een vrijblijvend gesprek met een wooncoach.
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

“Wij wonen nog veel te fijn in onze woning. Toch was het goed om
meer informatie te krijgen over wonen, willen we de stap ooit ma ken.”
“Het gesprek met de wooncoa ch heeft mij een pra chtige woning opgeleverd!
Het was een fijn gesprek en bood mij voldoende informatie
om een eerste stap na a r een verhuizing te zetten.”

Emailadres:

Ik wil graag een gesprek met de wooncoach over het volgende onderwerp:

Ik huur van*:
de Alliantie

Dudok Wonen

het Gooi en Omstreken

* aankruisen wat van toepassing is

Vrijblijvend huisbezoek

Wooncoaches
Het Gooi en Omstreken

Wooncoach
Dudok Wonen

Wooncoaches
de Alliantie

Adelheid Ossewaarde en

Henk Westhoff

Nadia Maachi en

Naima Azmani El Balloute

te bereiken via

Bianca van der Burgt

te bereiken via 035-672 6699

035- 6461600

te bereiken via 088-002 3200

of wooncoachhilversum@

of wooncoachhilversum@

of wooncoachhilversum@

gooienom.nl

dudokwonen.nl

de-alliantie.nl

Opzetkenmerk Code BC01

Postzegel niet nodig

Wooncoach Hilversum
Antwoordnummer 778
1200 VB Hilversum

DIT PROJECT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR REGIO GOOI EN VECHTSTREEK.

