INTERVIEW MET ONZE EXPERT AANPAK VERWARDE PERSONEN
“Zorg voor dagbesteding, scholing, zorg- en woonbegeleiding bij de doelgroep”, aldus
onze expert Baudouin Knaapen over de aanpak verwarde personen. Goed is niet goed
genoeg voor hem. Het kan altijd beter. Lees hier zijn hele interview.

BESPAAR GELD DOOR ONZE INZET
Juf Ank zegt het wekelijks in de luizenmoeder. Ook ons klinkt het bekend in de oren.
“Wat fijn dat jullie er zijn”, aldus menig corporatie- of gemeente medewerker. “Jullie
inzet en expertise betaald zich dubbel en dwars terug”. Deze inzichten delen we graag.

- Vroegtijdige achter de voordeur bezoeken leveren vroegtijdige signalering van
zorgvraagstukken, woonoverlast en woonfraude op. Het accuraat inzetten van hulp of
zorgbegeleiding hierbij levert daarnaast waardebehoud van het vastgoed op.

- Ondersteuning VvE kan anders vinden wij. De meeste besturen zijn prima in staat zelf
beslissingen te nemen over nieuwe offertes en contracten, vaak tussen de 25%- 50%
goedkoper dan bij de lopende leverancier. Heeft de VvE te weinig leden? Dan
investeren we eerst in de samenstelling en zoeken we samen naar de juiste
representatie van de VvE. Lees hier verder.

- A.i.woonconsulent woonfraude en overlast met desgewenst zorgbegeleiding voor
verwarde personen. Blijf je van een afstand toekijken naar je huurders en je bezit of
wil je -waar dat kan- meer verantwoordelijkheid nemen? Dat is voor ons een
belangrijke vraag, waarbij we graag de voors- en tegens met je bespreken.
Onze inzet kost geld. Ook onze schoorsteen moet immers roken. Inmiddels kunnen we na 20 jaar ervaring - stellen dat onze inzet dubbel en dwars wordt terugverdiend. Meer
weten? We komen graag met je in contact, plan hier een gesprek.

OPENBARE FACEBOOK GROEP VOOR BEWONERS
Sinds kort zijn we gestart met een openbare
facebook groep Bottom-up Bewonersparticipatie.
Bedoeld voor bewoners die actief zijn in de wijk.
Het delen van het bewonersinitiatief, de ervaringen
en tips staan centraal. Help je ons mee de groep
meer bekendheid te geven?
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INTEGRALE AANPAK
WijkAdvies gelooft in de integrale aanpak. Niet alleen voor wijken en complexen. Ook
bij de aanpak wa-jong(huurders): Een combinatie van wonen, dagbesteding, scholing en
arbeidsplaatsing. Kunnen we dat alleen? Nee. Daar hebben we gemeentes,
woningcorporaties en woonzorg instellingen bij nodig. Meer weten? Plan hier een
afspraak.

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

ER IS NOG PLEK VOOR NIEUWE SAMENWERKING
We hebben nog ruimte in onze agenda voor het voorjaar 2018. Voor het verzorgen van
workshops, het lokaal opstarten van een integrale aanpak omtrent de wa-jong,
leefbaarheids onderzoeken, ondersteunen van bewonerscommissies of VvE’s of
kennismakingsgesprekken. Lees hier verder.

ONS DNA
Relaties die ons kennen, weten waar we ons in onderscheiden. 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 op twitter via @WijkAdvies

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

| Lageweg 23 | 3815 VC Amersfoort | 030-3200157 | info@wijkadvies.nl

