
Bent u niet meer tevreden over uw woning omdat deze te groot is 
geworden, moeilijk bereikbaar of misschien wel  onveilig? Meld u 
dan aan voor een huisbezoek van een wooncoach.

De wooncoach kijkt naar uw persoonlijke woonsituatie en geeft advies op 

maat over prettig en veilig wonen. Soms kunnen kleine aanpassingen in huis 

ervoor zorgen dat u fijner in uw eigen huis kunt wonen. Maar als u liever wilt 
verhuizen en een woning huurt van een woningcorporatie bestaan er twee 

regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken: Van Hoog naar Laag en 

Van Groot naar Beter. De wooncoach kan u hierover meer informatie geven. 

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS HUIS-
BEZOEK VAN DE WOONCOACH.
Heeft u interesse in een bezoek van een wooncoach, of wilt u meer infor-

matie? Neem dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen in uw stadsdeel:

 
Centrum: Recht Boomssloot 52. Tel: 020 – 622 42 88

 Zuid: Gerard Doustraat 133. Tel: 020 – 664 53 83

 Oost: Wijttenbachstraat 36. Tel: 020 – 462 03 30

 West: 1e Helmersstraat 106-D. Tel: 020 – 618 24 44

PRETTIG WONEN VOOR 65+ERS: 
DE WOONCOACH DENKT MEE!

WOON
COACH



VAN HOOG NAAR LAAG
Met de regeling Van Hoog naar Laag kunt u zonder huurverhoging in uw  
eigen buurt verhuizen van een hooggelegen woning naar een beter bereikbare 

woning. Bijvoorbeeld naar een woning op de begane grond of naar een complex 

met een lift. 

DE VOORWAARDEN: 
• U huurt een woning van een woningcorporatie

• U bent 65 jaar of ouder

• U woont hoger dan de 1e verdieping en er is geen lift

• U wilt in dezelfde buurt blijven wonen

• U staat ingeschreven bij WoningNet

VAN GROOT NAAR BETER
Deze regeling is bedoeld voor mensen die groot wonen en liever verhuizen naar 

een kleinere woning. De nieuwe huur wordt hierbij niet hoger dan uw huidige huur. 

DE VOORWAARDEN:
• U huurt een woning van een woningcorporatie

• Uw huidige woning heeft minimaal 5 kamers

• De oppervlakte van uw woning is minimaal 70 m² (exclusief zolder)

• U wilt verhuizen naar een woning met een oppervlakte tot 60 m²

• Uw huishouden bestaat uit maximaal drie personen

• U bent geen stadsvernieuwingskandidaat

• U staat ingeschreven bij WoningNet
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