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Housing
Als je (tijdelijk) in een beschermde woonomgeving of een opvangvoorziening hebt gewoond,
maar inmiddels toe bent aan een volgende stap naar zelfstandigheid, kan Housing je wellicht
helpen om weer op eigen benen te staan. Je krijgt de mogelijkheid om je verblijf in de 24-uurs zorg
achter je te laten en een nieuwe start te maken in een eigen woning.

Voor wie?
Housing is bedoeld voor dak- en thuislozen die tijdelijk in een beschermde woonomgeving of
opvangvoorziening wonen en gemotiveerd zijn om hun toekomst weer op te bouwen. Maar ook
voor mensen die bijvoorbeeld door financiële problemen (tijdelijk) niet in aanmerking komen voor
toewijzing van een woning.

Wat zijn de voorwaarden?
Als je je wilt aanmelden voor een woning via Housing, dan geldt er een aantal voorwaarden.
Lees deze door voordat je je aanmeldt.

Hoe lang duurt het voordat ik een woning heb?
Kennismakingsgesprek
Binnen 6 weken na je aanmelding via het formulier krijg je een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek met een medewerker van Housing. Bij dit gesprek moet ook je
persoonlijke begeleider aanwezig zijn.
Dit kennismakingsgesprek duurt één tot anderhalf uur. Tijdens dit gesprek inventariseren
we wat je nodig hebt op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Aanmelding bij een woningvereniging
Zodra je akkoord geeft op het intakeverslag en we de benodigde documenten ontvangen
hebben, melden we je aan bij de woningvereniging.
Bemiddeling
In Maastricht-Heuvelland wordt je binnen 1 jaar na de aanmelding bij de woningcorporatie
bemiddeld.
Voor Parkstad en Westelijke Mijnstreek streven we naar een periode van maximaal 6
maanden voor bemiddeling.
Hoe lang de periode tot bemiddeling daadwerkelijk is, is afhankelijk van de huuropzeggingen bij de
woningcorporaties.

Aanmelden
Om je aan te melden vul je het formulier in. Doe dit samen met de begeleider van je zorginstelling
en zorg dat je van te voren alle noodzakelijke gegevens bij de hand hebt.
Aanmeldformulier Housing

Meer informatie
Heb je nog vragen? Lees dan onze folder of neem contact met ons op via telefoon 088-7077600 of
per e-mail housing@levantogroep.nl.

Contactformulier
Je kunt ook het online reactieformulier invullen. Wij nemen dan contact met je op.
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