
Aan de slag als (Ver)huismaatje! 
 
Wat doet een (Ver)huis maatje? 

Je helpt Heerlenaren om zo lang mogelijk zelfstandig in hun huis te blijven wonen. En als dat niet 
mogelijk is, help je hen bij het zoeken naar andere mogelijkheden.  

Je helpt bij: 

• het op een rij zetten van de wensen en mogelijkheden: 
o wil iemand in zijn huis blijven wonen of verhuizen? 
o is de woning levensloopbestendig of kan die levensloopbestendig gemaakt worden? 
o is er een medische noodzaak om te verhuizen? 

• het inventariseren van de woonwensen, zoals: 
o grootte van de woning; 
o buurt;  
o voorzieningen in de buurt; 
o prijs. 

én als dit nodig is, help je bij het:  

• inzichtelijk maken van de kosten van verhuizing. 
• inschrijven bij verhuurders; 
• reageren op het woningaanbod via internet en als dat mogelijk is leer je de cliënt om dit in de 

toekomst zelf te doen; 
• aanvragen van regelingen en voorzieningen, zoal bijvoorbeeld een verhuisindicatie; 
• het zoeken naar mogelijkheden als de cliënt zelf niet in staat is om de verhuizing te regelen; 
• opstellen van een checklist verhuizen. 

 

Wie ben je en wat kun je?   
Je bent:  

• klantvriendelijk en stelt de wensen van de cliënt centraal;  
• coachend, sturend en stimulerend; 
• bent duidelijk over jouw rol: je gaat niet over het toewijzen van een woning. 

Je hebt: 

• financieel inzicht; 
• affiniteit met regelzaken rondom een verhuizing; 
• kennis van voorzieningen en regelingen en kunt die vinden en gebruiken;  
• basiskennis van gebruik Microsoft-programma’s . 

Je kunt: 

• je inleven in de situatie van de cliënt;  
• het probleem bij de cliënt laten liggen, stelt grenzen, neemt niet over en kunt afstand 

nemen;  
• je goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken, zowel naar de cliënt als naar andere 

organisaties/instanties; 



Aan de slag als (Ver)huismaatje! 
  
Samenwerking 
Als (Ver)huis Maatje werk je samen met cliënt, de verwijzer en de coördinator van de 
(Ver)huismaatjes.  Je bezoekt cliënten thuis of ontvangt ze op locatie in Heerlen.   
 
(Ver)huis Maatje worden?  
Meld je aan op www.alcander.nl/maatjes 
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