
Op weg naar 
zelfstandigheid
tijdelijk wonen bij Cordaan
   



VOORDAT JE BIJ CORDAAN KOMT WONEN

Voordat je naar je naar je nieuwe woonplek verhuist, doen we een intake. 

En we zorgen voor een ‘Warme Overdracht’. 

In de Folder 'Warme overdracht' kun je hier meer over lezen.

We zorgen ervoor dat jij weet wat je kunt verwachten bij Cordaan.

We willen graag weten wie jij bent en wat je nodig hebt.

Samen met jou maken we kennis met je vorige begeleider(s).

Natuurlijk maak jij kennis met je nieuwe begeleiders.

Ook bespreken we hoe je de verhuizing kunt regelen.

Welkom bij Cordaan

Je bent aangemeld voor een woonplek bij Cordaan. 

Je krijgt bij Cordaan hulp en ondersteuning om zo 

zelfstandig mogelijk te gaan leven.  

Omdat je indicatie tijdelijk is, kun je niet voor altijd bij 

Cordaan blijven wonen.



GELD EN SCHULDEN

Goed met geld omgaan, is belangrijk voor een zelfstandig leven. 

We maken met jou graag de volgende afspraken:

• Je betaalt je rekeningen op tijd en maakt geen schulden.

• Je kunt hulp krijgen bij het betalen van je rekeningen. Dit kan bij de gemeente 

of bij een instantie waar financiële experts werken. Dit kan bijvoorbeeld 

schuldhulpverlening, budgetbeheer of bewindvoering zijn.

• Wonen bij Cordaan is niet gratis. Je betaalt elke maand een eigen bijdrage. Dit 

gaat meestal van je uitkering af. Dan hoef je zelf niets te doen.

SAMEN AAN HET WERK

We werken met een Faseplan. Dit is jouw stappenplan op weg naar 

zelfstandigheid.

Hiermee leer je stap voor stap wat je moet weten en moet kunnen. 

In je faseplan houden samen bij wat je hebt geleerd.

Het faseplan heeft 5 fases: 

1. Wennen en kennis maken 

2. Samen een plan maken 

3. Jouw plan uitvoeren 

4. Zorgen dat het goed blijft gaan 

5. Terugkijken en voorbereiden op een vervolgplek 

www.cordaan.nl

Wat kunnen wij 
voor jou betekenen?



HEB JE NOG VRAGEN?

Stuur dan een mail naar: 

Zorgbemiddelingvgzenggz@cordaan.nl 

Of bel:

088-2673226


