
Beste aanstaande woonadviseurs/professionals  in Weststellingwerf / Súdwest Fryslân en andere 

geïnteresseerden, 

 De training voor aanstaande woonadviseur van Mijn Huis op Maat zal dinsdagavond 27 augustus 

plaatsvinden. Om dat de meeste mensen uit Weststellingwerf komen, zal de training in Noordwolde 

plaatsvinden. 

 Tijd: 19.00 tot 22.00 

Locatie: Multifunctioneel centrum ’t Vlechtwerk  Mandehof 15 te Noordwolde 

 De training 

Het doel van de training is dat u ouderen kunt informeren over eenvoudige woningaanpassingen. 

Hiervoor geven wij een training van ongeveer 3 uur. We zullen deze training op avond geven, zodat 

diegenen met een baan geen vrij hoeven te nemen. Om u nader kennis te laten maken met 

‘veiligheid in en om de woning’ krijgt u een cursusmap en maken we tijdens deze training als het 

ware een rondgang door een gemiddeld woonhuis. We signaleren doormiddel van foto’s de 

belangrijkste knelpunten op het gebied van veiligheid en geven tips over mogelijke oplossingen. 

 Het huisbezoek 

Voor de huisbezoeken zijn vragenlijsten beschikbaar, aan de hand van deze lijsten kunt u samen met 

de bewoners de woning doorlopen en adviseren over het optimaliseren van de woning passend bij 

de wensen en situatie van de bewoner. De uitkomst van het huisbezoek verwerkt u via de website 

MijnHuisOpMaat.nl tot een woningadvies. U kunt als proef binnenkort uw eigen woning vast wel een 

keer testen op de website. www.mijnhuisopmaat.nl (doe dan de Huistest en kies uw gemeente). 

 Dit advies wordt vervolgens door de gemeente naar de bewoners gestuurd. Na enkele weken neemt 

u contact op met de bewoner op om navraag te doen of alles voldoende duidelijk is en of de 

adviezen zijn opgevolgd. Zie het filmpje van WIM hieronder om een indruk te krijgen van een 

huisbezoek!!! 

 Graag ontvangen ik even een bevestiging van uw komst: 

Naam en adres: 

Mail: 

Telefoonnummer: 

Graag tot dan. 

Met vriendelijke groet,  

Mieke Koot 

T: 06 54238830 

M: mieke@generatiethuis.nl 


