Prettig en langer
zelfstandig blijven
wonen?
De wooncoach denkt met u mee!

Meer informatie?

020 52 30 130

thuis in de stad

Is uw woning geschikt om oud
in te worden? Bent u niet meer
tevreden over uw woning en
denkt u er wel eens over om
te verhuizen naar een meer
geschikte woning? Of wilt
u gewoon meer weten over
langer zelfstandig thuis wonen?
Meld u dan aan voor een gratis
huisbezoek van een wooncoach.
Een wooncoach is een vrijwilliger die werkt onder
begeleiding van een !WOON medewerker. Samen
met u kijkt de wooncoach graag naar uw wensen en
de mogelijkheden.

Meer informatie:
020-5230130

www.wooninfo.nl

!WOON team Nieuw-West
Groenpad 4
1068 EB Amsterdam
nieuwwest@wooninfo.nl
!WOON team Noord
J. Drijverweg 5
1025 BH Amsterdam
noord@wooninfo.nl
!WOON team Oost
2e Boerhaavestraat 46 HS
1091 AN Amsterdam
oost@wooninfo.nl
!WOON team West
1e Helmersstraat 106D
1054 EG Amsterdam
west@wooninfo.nl
!WOON team Zuid
Tweede Van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam
zuid@wooninfo.nl
!WOON team Zuidoost
Harriët Freezerstraat 117A
1103 JP Amsterdam
zuidoost@wooninfo.nl

Wat doet een wooncoach?
Adviseren over bijvoorbeeld
Prettig en veilig wonen: advies op maat over hoe u uw woning met
aanpassingen veiliger kunt maken.
WoningNet: advies op maat over uw profiel op WoningNet, en hoe
u kunt zoeken naar en reageren op geschikte woningen.
Informeren over bijvoorbeeld
De ‘Van Hoog naar Laag’ regeling: u kunt - onder voorwaarden - van
een hooggelegen woning naar een benedenwoning of een woning
met lift verhuizen.
De ‘Van Groot naar Beter’ regeling: deze regeling is bedoeld voor
mensen die groot wonen en liever verhuizen naar een kleine,
passende woning.
Doorverwijzen naar bijvoorbeeld
Wmo Helpdesk: wanneer u aanpassingen in uw woning nodig heeft,
kan de wooncoach samen met u contact opnemen met de helpdesk
van de Wmo. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn. Tel:
0800 0643 (gratis)
Sociaal Loket: u kunt bij het Sociaal Loket in uw stadsdeel terecht
met vragen en voor advies op het gebied van zorg en welzijn.
Heeft u interesse in een bezoek van een wooncoach
of wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met !WOON in uw stadsdeel via
020 52 30 130 of wooncoach@wooninfo.nl

1807

!WOON team Centrum
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
centrum@wooninfo.nl

