Woonzorgcomplex, wat kunnen wij voor elkaar betekenen?
Woonzorg instellingen hebben steeds meer woon-gerelateerde problemen die in de
zorglijn niet (direct) zijn op te lossen. Aan de ene kant wil je de zorg bieden die de
client nodig heeft, aan de andere kant is het ook je huurder. Zet je dan een eigen
medewerker in of heb je behoefte aan specifieke kennis en ervaring, zodat je
medewerker zich kan blijven focussen op de eerste zorgtaak?
Voor een aantal zorginstellingen bieden wij al diensten (4-40 uur per maand) aan die in
de verhuurder-huurder-relatie liggen. Denk aan overlast, huurachterstanden,
woonfraude etc.
Wij combineren hierbij de ervaring van het wonen met die van de zorg.
Wat zeggen anderen over ons
• "Jullie bekijken het grotere geheel en betrekken meerdere partijen, daardoor maken
jullie een plan complexer, uitdagender, kansrijker en duurzaam"
• "Jullie hebben jarenlange ervaring in dit werkveld, bij meerdere gemeenten, over
heel NL en dus maken jullie snelle, toetsbare analyses, gebaseerd op beproefde
methodes"
Vanuit onze rijke ervaring binnen het bottom-up wijkgericht werken zijn we vooral een
betrouwbare samenwerkingspartner die ten allen tijden met je mee wil denken en waar
je op kunt bouwen. Co-creatie, samenwerken, kritisch, realistisch, betrouwbaarheid en
waar voor je investering staan bij ons hoog in het vaandel.
We mogen niet voor niets terugkijken op een groot aantal opdrachtgevers die in het
verleden en heden van onze diensten gebruik hebben gemaakt en nog steeds maken.
Eenmaal aangesloten bij ons netwerk, blijven we graag in contact staan om samen
invulling te geven aan nieuwe uitdagingen in wijken en buurten die op beider pad
komen.
Nog niet gevonden wat je zoekt? Kijk nog even naar alle diensten of oordeel zelf, dat
werkt het beste. We staan altijd open voor een gratis kennismakingsgesprek.
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