
Toe aan iets anders? De wooncoach kan u helpen! 
 
Bent u 65 jaar of ouder en wilt u verhuizen omdat uw sociale huurhuis te groot is geworden? 
Heeft u steeds meer moeite met traplopen of wordt het onderhoud van de tuin u te veel? 
Misschien ziet u tegen al het uitzoekwerk op of weet u niet hoe u kunt zoeken naar een 
seniorenappartement. Dan is de wooncoach er voor u.  
 
Gratis hulp 
De wooncoach is een initiatief van een aantal woningcorporaties in Amersfoort en Soest en werkt in 
die twee gemeenten. De hulp is bedoeld voor mensen in een sociale huurwoning. De wooncoach 
bespreekt uw woonwensen met u en helpt u bij de zoektocht naar een woning die bij u past. De hulp 
van de wooncoach is gratis. 
 
De juiste stappen 
Anja Weygertze is de wooncoach voor st (inclusief Soesterberg). Voor Amersfoort is Monique van de 
Walle uw aanspreekpunt. Zij kunnen u helpen met het zetten van de juiste stappen. Ook zijn ze goed 
bekend met het aanbod van woningen in Soest, Soesterberg en Amersfoort en met het zorgaanbod 
van de gemeente.  
 
Soest 
Inwoners van de gemeente Soest kun Anja Weygertze bellen op donderdag tussen 10.00 en 12.00 
uur. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 – 82 11 15 27. Krijgt u de voicemail, spreek dan duidelijk 
uw naam en telefoonnummer is. U wordt dan terug gebeld. U kunt ook een e-mail sturen: 
mijnwooncoach@portaal.nl.  
 
Amersfoort 
Monique van de Walle  is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 088 - 00 232 00, of via e-mail 
op wooncoach@de-alliantie.nl. 
 
U hoeft het niet alleen te doen. De wooncoach helpt u graag! 
 
 
 

“De wooncoach heeft mij uitgelegd wat de 
mogelijkheden zijn voor een huis waar ik nog lang kan 
blijven wonen. Ook heeft ze ons geholpen bij het vinden 
van een woning die echt naar onze zin is.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ik ben blij dat we de stap hebben gezet en niet gewacht 
hebben. Nu kunnen we nog zelf alles regelen voor onze 
nieuwe woning zodat we er ons echt thuis voelen.” 
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