Is uw huidige woning geschikt
om oud in te worden?
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Wat is
WOONGRAAG?

WOONGRAAG is een intelligente totaalaanpak voor het vraaggericht realiseren van passende
huur- en koopwoningen in verschillende types en categorieën voor senioren met en zonder zorgvraag. WOONGRAAG begeleidt daarbij het gehele proces vanaf het eerste initiatief tot oplevering
en verhuizing. Desgewenst kan WOONGRAAG de verkoop of verhuur van uw huidige woning
coördineren. Ook in de gebruiksfase wordt ondersteuning geboden, bijvoorbeeld bij de coördinatie
van zorg of bij het inschakelen van ondersteunende diensten die het wonen comfortabel maken.
WOONGRAAG-woningen staan op de beste plaatsen en zijn geschikt om tot op zeer hoge leeftijd
fijn in te blijven wonen.
Als één van de volgende vraagstukken voor u actueel is,
kan het interessant zijn om contact met ons op te nemen:
1.	
Uw huidige woning staat niet op de ideale plek om oud
in te worden, is niet geschikt in verband met afnemende
mobiliteit, kans op eenzaamheid of een (toenemende)
zorgvraag. U blijft graag wonen in uw bestaande woonplaats dichtbij winkels en voorzieningen. U wilt misschien niet alleen geholpen worden bij het vinden van
een geschikte woning met wellicht lagere woonlasten,
maar ook bij de coördinatie van praktische dienstverlening in en om het huis en/of van zorg- en gemaksdiensten.
2.	
U hebt met vrienden het idee opgevat - of zoekt medebewoners - om samen een woningbouwproject te starten
of u kent een aantrekkelijke locatie waar u na aanpassing
in een levensloopbestendige woning oud wilt worden en
waarbij u voor elkaar zorgt. Als dat niet (meer) mogelijk
is, moet de woning geschikt zijn om thuis zorg te ontvangen zodat u er gewoon kunt blijven wonen.
3.	
U hebt een leeftijd bereikt waarin u wilt gaan genieten

van het leven en wenst tijdig en weloverwogen keuzes
te maken over het vervolg van uw wooncarrière. U denkt
na over een verantwoorde besteding van uw inkomen
en vermogen. Een woning die aan al uw voorwaarden
voldoet, op een geschikte plek staat - en waar u ook zorg
kunt ontvangen, als dat nodig is - is belangrijk.
4.	Uw kinderen geven al een tijdje aan dat het verstandig
is om na te denken over de mogelijkheden om met of
zonder partner zelfstandig te blijven wonen als de gezondheid wat gaat afnemen. Ook denkt u regelmatig na
over uw nalatenschap en wilt u tijdig maatregelen treffen om uw kinderen na uw overlijden niet op te zadelen
met problemen bij het verkopen van de achterblijvende
woning en de betaling van successierechten.

Hoe ziet de intelligente totaalaanpak
van WOONGRAAG er uit?:
1.	
Bij een animo-inventarisatie wordt
verkend wie en hoeveel mensen interesse hebben om aan een WOONGRAAG-project deel te nemen.
2.	
Op basis van een intake worden
persoonlijke woonwensen, locatievoorkeuren, financiële mogelijkheden en ondersteuningsvragen op
het gebied van zorg (als die er zijn),
welzijn en aanvullende diensten
geïnventariseerd.
3.	
Is er nog geen locatie beschikbaar,
dan wordt deze samen met de
gemeente gezocht.
4.	De individuele woonwensen
worden vertaald in een collectieve
woonopgave en een locatie-ontwerp. Met gemeente en zorg- en
welzijnsorganisaties wordt onderzocht of in het project een
steunpunt voor maatschappelijke
functies voor de omgeving kan worden gerealiseerd. Gaat de voorkeur
uit naar alleen huurwoningen, dan
wordt een verhuurder (corporatie
of belegger) gezocht om het plan
financieel mee af te stemmen.
5.	
Is het ontwerp voor alle deelnemers
aanvaardbaar, dan wordt de bouw
voorbereid en het plan gerealiseerd.
6.	Na oplevering verhuizen de bewoners naar de nieuwe woonplek.

Rika (70):

"Ik denk dat dit concept voor heel veel oudere mensen een uitkomst

kan zijn. Wij ondervinden zelf dagelijks hoe blij we zijn dat we 9 jaar

geleden het besluit hebben genomen om ons huis te verkopen en een

appartement te kopen; helemaal gelijkvloers, brede gangen en deuren,
verhoogde toiletten. Veel mensen denken er veel te laat aan om te

gaan verhuizen en in deze tijd is het natuurlijk een crime om je huis

te kunnen verkopen, waardoor ze wel gedwongen worden te blijven
zitten waar ze zitten."

Visie WOONGRAAG

WOONGRAAG helpt mensen bij het vraag- en mensgericht realiseren van
persoonlijke doelen op het gebied van wonen en - als daar sprake van is - het
bieden van ondersteuning bij het inschakelen van diensten op het gebied van
welzijn en zorg.
WOONGRAAG heeft daarbij als visie dat dit het beste kan door het bieden van
persoonlijke aandacht die gericht moet zijn op de zorg voor de fysieke, sociale
en emotionele behoeften. Daarbij moeten keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan.
WOONGRAAG is ervan overtuigd dat een passende en betaalbare woning met
een comfortabele inrichting in een veilige omgeving bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners. Dit leidt tot een langer leven in goede gezondheid en
positieve houding jegens de medemens. Ook als die medemens behoefte heeft
aan ondersteuning in de vorm van praktische hulp of een luisterend oor.

Over ons

WOONGRAAG is een initiatief van Planadvies BV uit Heiloo. Planadvies is een toonaangevend adviesbureau dat al meer dan 15 jaar elke dag op een vraaggerichte manier werkt aan de realisatie van
maatschappelijk vastgoed. Onze missie is het wegnemen van obstakels en het starten van initiatieven
die leiden tot betaalbare, functionele en prettig leefbare (zorg)woningen of andere vormen van maatschappelijk vastgoed.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een woning van WOONGRAAG?
Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

WOONGRAAG

Tuinenhof 21
1851 ZR Heiloo
Telefoon: (072) 532 14 93
Email: info@woongraag.nl
Website: www.woongraag.nl
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