Iedereen een gezond, gelukkig en en succesvol 2018
toegewenst, zowel privé als zakelijk!
NIEUW
Verwarde bewoners. De (over)last voor omwonenden wordt steeds groter. Wat kun je
doen als corporatie of gemeente? Welke middelen heb je tot je beschikking? Hoe kom je
tot een succesvolle samenwerking met de (sociale) wijkteams, GGZ en andere relevante
samenwerkingspartners? We delen graag onze kennis en ervaring, zie ook onze laatste
blog.

VERVOLG NIEUW
Ad interim woonconsulent/gebiedsbeheer voor woonzorg instellingen en
woningcorporaties & gebiedsconsulent voor gemeentes.
Kom je af en toe handen tekort bij je werk in de wijk?
Wil je wel overzicht behouden, maar (een deel van) je werk uitbesteden?
Heb je behoefte aan frisse blik van buitenaf?
We helpen je graag. Lees verder

IN DE PIJPLIJN
Een totaalpakket voor mensen in de WA-jong. Wonen, dagbesteding, scholing en
doorbegeleiding naar de arbeidsmarkt. Samen met onze nieuwe samenwerkingspartner,
Persoonlijk Perspectief. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

PARTNERSHIP
We hebben volop geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van ontzorgen van bepaalde
taken van onze opdrachtgevers. Op het resultaat zijn we razend trots: Een
partnerschap met WijkAdvies door gemeente of woningcorporatie dat leidt tot
opdrachtgeverschap bij bewoners. Lees verder
“Wat fijn dat jullie bewoners ook vertellen hoe het er elders aan toegaat. Van ons
wordt het helaas niet altijd aangenomen”, aldus een corporatie en gemeente
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ER IS NOG PLEK VOOR NIEUWE SAMENWERKING
We hebben nog plek in onze agenda voor het voorjaar 2018. Niet alleen voor leuke
klussen, ook voor kennismakingsgesprekken met nieuwe klanten. Of voor inval- en/of
vervangingswerkzaamheden van 2 - 20 weken.

ONS DNA
Relaties die ons kennen, weten wat we kunnen en waar we goed in zijn. Voor onze
nieuwe relaties hebben we op ons eigen youtube kanaal een filmpje (1min49) wat we
voor jou wellicht kunnen betekenen.
Voor meer informatie over ons werk ontvangen wij graag een bericht via
info@wijkadvies.nl of 06-13617801 of via twitter op @WijkAdvies

Indien je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, reply dan de email met uitschrijven aub.
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