
 

 

 

Uw Woonplek 
Samen met anderen 

    Projectadvies op maat 
Met u als regisseur! 
 
 

 

 



Participatiemaatschappij, wat betekent dat voor u? 

De overheid zet sterk in op het activeren van het netwerk van burgers bij 

ondersteuningsvragen. Waarbij het uitgangspunt is dat iedereen zo lang 

mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij, met 

hulp uit het eigen netwerk. Dit geldt voor alle burgers, burgers met en zonder 

beperking, ook de senioren. Het is onderdeel van het anders organiseren van 

wonen en zorg in Nederland. De professionele zorg neemt af en inzet van het 

eigen netwerk neemt toe. Dit levert vragen op, WOONLINK helpt u daarbij.  

Klopt de huidige woonplek, of wilt u het anders?  

“Langer zelfstandig thuis wonen” maar kan en wilt u dat hier op deze plek? Wat 

zijn uw (woon)mogelijkheden en wensen? Weet, dat u hierbij keuzes en opties 

heeft en dat WOONLINK u hierbij kan helpen. Helpen om inzicht te krijgen in de 

mogelijkheden en uw kan ondersteunen bij uw (woon-zorg)vragen. Zelfs bij het 

realiseren van een andere passende woonplek, alleen of samen met anderen. 

Het begint met een persoonlijk gesprek en wij helpen u graag verder. Eigen regie 

op wonen met WOONLINK als adviseur! 

Wonen: alleen of samen met anderen..  

Als u nadenkt over uw woonsituatie, vullen we u graag aan. Want er is zoveel 

mogelijk! We luisteren, bekijken de mogelijkheden en maken met u een concreet 

Woonplan.  

Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om uw eigen woonplek te creëren en toch 

samen te wonen met anderen. Waarin u een gezamenlijke keuken-kamer en/ of 

tuin deelt. Hierin kunt u elkaar ontmoeten en eventueel samen eten en 

activiteiten doen.  

Samen met anderen, die vergelijkbare woonwensen hebben, kunnen de 

krachten en financiën worden gebundeld om in eigen regie passende 

woonruimten (eventueel met zorg op maat) te realiseren.  

WOONLINK 

Omdat het realiseren van uw ideale woonplek complex kan zijn staat WOONLINK 

u hierin bij. De projectadviseurs hebben met hun jarenlange ervaring al vele 

woonsituaties aangepast en woonprojecten tot stand gebracht. Hiermee zijn 

vele woonwensen in vervulling gegaan.  

Het begint bij uw situatie. Neem gerust contact op voor een eerste kennismaking 

en ontdek welke (woon-zorg) mogelijkheden er zijn voor u! 

 

Barbara Maiburg                                             Judith van Duijnhoven 

T 06 15064273                                                            T 0636341845 

barbara@woonlink.nu                                              judith@Woonlink.nu 
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