WonenPlus Alkmaar

Praktische diensten &
Persoonlijke ondersteuning

Schelfhoutlaan 4
1816 LG Alkmaar
T: (072) 512 27 11
E: info@wonenplusalkmaar.nl
W: www.wonenplus-alkmaar.nl
Op werkdagen geopend van 9.30 uur tot 12.30 uur
en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Wonen zonder zorgen

Plezierig zelfstandig kunnen blijven wonen

Professionele diensten
De meeste WonenPlus diensten worden door onze vrijwilligers uitgevoerd.

WonenPlus... een korte uitleg
In Noord-Holland zijn tal van WonenPlus organisaties actief met allemaal
hetzelfde doel: het mogelijk maken dat ouderen en mensen met een beperking
in Noord-Holland gebruik kunnen maken van een WonenPlus dienstenpakket

Voor het meer gespecialiseerde werk
hebben wij goede afspraken met o.a.
een thuiskapper, pedicure,
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dat betaalbaar, beschikbaar, betrouwbaar en bereikbaar is. WonenPlus is er
vooral voor de kwetsbare groepen in de samenleving.

Wat uw vraag ook is:
Bij WonenPlus werken voornamelijk vrijwilligers. Zij worden bij hun werkzaamheden

WonenPlus helpt en zoekt – samen met u – naar de best haalbare oplossing!

ondersteund door een vrijwilligerscoördinator. De diensten die WonenPlus biedt zijn
aanvullend op het aanbod dat er al is in uw gemeente. WonenPlus werkt nauw

personenalarmering, ergotherapie,

Nieuwsbrief en informatie

samen met thuiszorgorganisaties, woningcorporaties, zorgcentra, welzijnswerk, GGZ.

hovenier, kledingherstel, klusbedrijven.

Als abonnee ontvangt u vier keer per

Deze diensten worden in de meeste

jaar een nieuwsbrief met daarin

Doelgroep

gevallen tegen een aantrekkelijk, gere-

informatie over ons dienstenpakket,

Ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of

duceerd tarief aangeboden.

activiteiten en recente o
 ntwikkelingen

psychische beperking.

op het gebied van wonen, zorg en

De WonenPlus consulent

welzijn.

Vrijwilligersdiensten

• Huisbezoek informatief

Uw WonenPlus consulent kent de weg.

• Lichte tuinwerkzaamheden

• Hulp bij ziekte en ongemak

Zij informeert en adviseert u over de

Kosten

• Klusjes in en om het huis

• Mantelzorgondersteuning

mogelijkheden op het gebied van

Om gebruik te kunnen maken van

• Boodschappenservice

• En vele andere hand- en spandiensten

wonen, welzijn en zorg, telefonisch of

WonenPlus dient u abonnee te zijn.

• Hulp bij administratie

zoals een naaiklusje, een keer de hond

bij u thuis. Er wordt samen met u

Een abonnement op WonenPlus kost,

• Begeleid vervoer

uitlaten, fietsband plakken, radio- of tv

bekeken wat u nodig heeft en welke

afhankelijk van uw situatie e 2,00 tot

• Computerondersteuning

kanalen instellen.

hulp of ondersteuning het beste bij u

e 4,00 per maand. Voor minima is het

past.

gratis.

Het WonenPlus servicepunt

Tot slot

Daar waar u het zelf niet meer redt,

Het is voor u goed om te weten dat

kunt u WonenPlus inschakelen. Het

al onze vrijwilligers beschikken over

WonenPlus servicepunt is bereikbaar

een persoonlijke WonenPlus identifi-

voor informatie en advies en natuurlijk

catiepas. Als zij bij u aan huis komen

voor al uw hulpvragen en klusjes. Het

kunnen zij zich legitimeren.

• Samen winkelen en samen uit
• Zingevingsgesprekken
foto: Eric Nooteboom

adres van het dichtstbijzijnde Servicepunt vindt u achter op deze brochure.
Praktische diensten & Persoonlijke ondersteuning

