
De wooncoach: 
voor al uw vragen 
over wonen.

Fijn thuis wonen. Nu en 
straks. De wooncoach zet 
alle mogelijkheden graag 
met u op een rijtje.

WOON
COACH



Gratis en vrijblijvend 
Een gesprek met de wooncoach is gratis 
en vrijblijvend. Ook kunt u zelf bepalen 
waar en hoe het gesprek plaatsvindt. Bij 
u thuis, op het kantoor van uw woning -
corporatie, via beeldbellen of telefonisch.

Interesse? 
  teh roov ln.veg-hcaocnoow.www raan aG

aanvragen van een gesprek. Of neem 
rechtstreeks contact op met uw woning -
corporatie.



Fijn thuis wonen. 
Nu en straks.
In Nederland wonen we steeds langer zelfstandig thuis, in onze eigen 

vertrouwde omgeving. Aan de ene kant is dat voor veel mensen een 

fijn vooruitzicht. Aan de andere kant brengt het ook nieuwe vragen en 

 uitdagingen met zich mee.

Wat als traplopen moeilijker wordt? Of het bijhouden van de tuin? Wat als 

er iets met mijn gezondheid gebeurt? Kan ik dan nog steeds gewoon thuis 

blijven wonen? Al dan niet met aanpassingen aan mijn woning? Of hulp in 

het huishouden?

En als ik in de toekomst ooit wil verhuizen, bijvoorbeeld naar een gelijk-

vloerse woning? Of dichterbij de voorzieningen die ik nodig heb? Wat komt 

daar dan allemaal bij kijken? Voor al dit soort vragen is er de wooncoach. 



De wooncoach: voor al uw 
vragen over wonen

De wooncoach is een gezamenlijk initiatief van de Regio Gooi en 

Vechtstreek, de woningcorporaties en de gemeenten in de Gooi en 

Vechtstreek.

De afgelopen jaren hebben onze wooncoaches hun eerste  gesprekken 

gevoerd met bewoners in Huizen en Hilversum. Vanwege de  positieve 

reacties zijn er nu in de hele regio wooncoaches actief.   Ook bij u in de 

buurt.

Hebt u vragen over uw woning of woonsituatie? Of vindt u het gewoon 

prettig als iemand samen met u de mogelijkheden voor de toekomst 

op een rijtje zet? Vraag dan vooral een gesprek aan. U kunt ons alles 

vragen!

“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 maken.”



te vragen: meer informatie krijgen op het 
gebied van wonen.

De meeste mensen die tot nu toe een   
gesprek met een wooncoach hebben gevoerd, 
wonen in een eengezinswoning.

79%

67%

De wooncoach is er voor 
al uw vragen over:

Wonen in het 
algemeen

Het aanpassen van 
uw huis

Behoeften op het 
gebied van zorg en 
welzijn

Zaken die er bij een 
eventuele verhuizing 
komen kijken 

We streven ernaar dat u zelf de juiste keuzes kunt maken. Zodat u 

fijn en veilig thuis kunt wonen. Nu en straks.

Onze wooncoaches voerden al meer dan 
200 gesprekken met bewoners. 

200+



Ymere
Kelly Jane van Diest - 088 - 080 66 20 
Daniella Gabriel - 088 080 62 33
wooncoach-gev@ymere.nl

Het Gooi en Omstreken
Naima Azmani en Hilde van Deutekom
035 - 672 66 99
wooncoach-gev@gooienom.nl

Dudok Wonen
Corinne de Wit en Yvonne Stornebrink
035 – 646 16 00 
wooncoach-gev@dudokwonen.nl

Vecht en Omstreken
Nathalie Boswinkel
0346 - 25 94 90
wooncoach-gev@vechtenomstreken.nl

De Alliantie
Rita Baltus, Bianca van der Burgt en 
Nadia Maachi 
088 – 002 32 00
wooncoach-gev@de-alliantie.nl

Woningstichting Naarden
Jolanda Waarts en Willy Konincks
035 - 694 7375
wooncoach-gev@woningstichtingnaarden.nl

www.wooncoach-gev.nl


