Mijn Huis op
Maat

Wilt u meer informatie over Mijn Huis Op Maat?

Een informat
ief

Bel of mail naar GeneratieThuis:
Mieke Koot • 06 54 23 88 30 • mieke@generatiethuis.nl
Josephine Dries • 06 53 28 95 42 • josephine@generatiethuis.nl.
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Mijn Huis Op Maat is een product van GeneratieThuis.
GeneratieThuis maakt deel uit van Social Enterprise NL;
een netwerk van ondernemers die allereerst kiezen
voor maatschappelijke waarde.

• Mijn Huis Op Maat
| Huistest
• Projectleiding
• Workshops & Traini
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• Technologiehuisje
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Mijn Huis Op Maat

Participeren

Mijn Huis Op Maat is een informatief platform
over een leven lang veilig en comfortabel wonen. Mijn Huis Op Maat is een product van
GeneratieThuis; een sociale onderneming met
praktische instrumenten voor krachtige ouderen op het gebied van wonen en technologie.

Mijn Huis Op Maat geeft tips over woningverbeteringen, handige producten, regelgeving, geldzaken en inspiratie voor prettig wonen en ouder
worden. Alle informatie is overzichtelijk weergegeven en makkelijk uit te printen.

Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties kunnen op eigen wijze participeren
in Mijn Huis Op Maat. Hun bewoners en cliënten
krijgen dan de uitgebreide versie van de Huistest aangeboden. Naast
de online toegang tot de
Huistest, worden lokale
vrijwilligers jaarlijks getraind om met de Huistest
op huisbezoek te gaan
en de vragen samen met
de bewoners te beantwoorden. Zo wordt een
persoonlijk woningadviesrapport gemaakt met
concrete oplossingen en een kostenindicatie voor
de verbeterpunten van de woning.

De Huistest

Communicatiepakket

Door het maken van de gratis online Huistest
krijgt de bewoner advies over mogelijke verbeterpunten van zijn woning op het gebied van
veiligheid, comfort en technologie. Gemeenten,
wooncorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties
kunnen participeren in Mijn Huis Op Maat en daarmee meer mogelijkheden van de Huistest beschikbaar maken voor hun lokale doelgroep.

Participanten krijgen toegang tot de communicatieproducten die bij Mijn Huis Op Maat
klaarliggen. Verschillende varianten van flyers
en folders, posters, promotiekaartjes en themafolders over vergeetachtigheid, thuistechnologie
en mobiliteit kunnen gemakkelijk op maat gemaakt worden.

Mijn Huis Op Maat biedt:
Informatie over ouder worden en wonen

Een zoekmachine met lokale ondernemers
Ook de installateur, aannemer of bouwmarkt die
de producten levert of woningaanpassingen uitvoert, is op www.mijnhuisopmaat.nl eenvoudig
te vinden. Bedrijven zijn in de gemeente waar ze
gevestigd zijn gratis zichtbaar en voor een
bescheiden vergoeding ook breder vindbaar.
Ondernemers kunnen zichzelf aanmelden, adverteren is niet mogelijk. Het is belangrijk dat er rond
het onderwerp ouderen en wonen verbinding
ontstaat met het lokale bedrijfsleven. Zij moeten
het uiteindelijk doen!

“W ij gaan
graag met
u aan de
slag!”

Jaarlijkse training/voorlichting
Medewerkers en/of vrijwilligers krijgen een jaarlijkse training om hun kennis op peil te houden
en om de energie in de campagne te behouden.
De kosten voor participeren bedragen €2500,- per
jaar, met een contractduur van vier jaar.

Wilt u meer weten?

Ga naar www.mijnhuisopmaat.nl en klik op
zakelijk.

60 gemeenten
gingen u voor

Wij komen
bij u langs!

Gratis
Participeren in
Extra’s
		
Mijn Huis Op Maat
		
€2500,- per jaar
Gebruik website
•
•
Online Huistest
•
•
Overzicht verbeterpunten
•
•
Geprinte vragenlijst		
•
Woningadviesrapport op maat met foto’s		
•		
Zoekmachine met lokale bedrijven
•
•
Jaarlijkse training /voorlichting		
•
Communicatiepakket		
•
•
Workshops & trainingen voor 			
•
ouderen, vrijwilligers en professionals 			
Technologiehuisje			
•
Projectleiding 			
•
Thuistechnologiecafé 			
•

Meer inspiratie nodig?
Vraag een kosteloze brainstorm of presentatie bij ons aan!
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