Meer informatie
Voor vragen over een abonnement, advertentiemogelijkheden, de website zelf of algemene informatie:
E info@meewoonwinkel.nl
www.meewoonwinkel.nl

Aanmelden digitale nieuwsbrief
Werkt u bij een woningcorporatie of zorginstelling en blijft u graag op de hoogte van de MEE woonwinkel?
Meld u dan op www.meewoonwinkel.nl aan voor de gratis digitale nieuwsbrief.

Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE woonwinkel, dé woonsite:

biedt een overzichtelijk woningaanbod voor mensen met een beperking.
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Wonen zonder beperking

De MEE woonwinkel is tijdbesparend
en zorgt snel voor de juiste match!
Kwetsbare burgers
moeten veel extra zaken
regelen. Ook als het om
wonen gaat.
Zij nemen steeds vaker
zelf het heft in handen
en kunnen in hun zoektocht niet ‘even naar
een bekende woonsite
surfen’. Dat is jammer,
want een website is
actueel en altijd en
overal te benaderen.
Dit bespaart een hoop
tijd en energie bij het
opzoeken en opvragen
van informatie.

Ruim en actueel overzicht
Voor MEE reden genoeg om voor kwetsbare mensen een gerichte woonsite te ontwikkelen. Vanaf 2007 is de meewoonwinkel.nl online met een overzicht van beschikbare,
bewoonde en toekomstige woningen voor kwetsbare burgers. Doordat niet alleen
beschikbare woningen in het overzicht zijn opgenomen, biedt de website een compleet
overzicht van het woonaanbod in Nederland.

MEE woonwinkel, enkele feiten:
Compleet overzicht: op de website vindt u zowel open plaatsen als bewoonde en
toekomstige woningen, zodat u een compleet overzicht krijgt van alle mogelijkheden
in Nederland (regio of wijkniveau).
Voor wie is de woonsite bedoeld? kwetsbare burgers zoals mensen een verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, nietaangeboren hersenletsel, chronische ziekte en/of psychiatrische beperking • familie
en sociaal netwerk • hulp- en dienstverleners • zorgverleners en woningbouwcorporaties • overheden (gemeenten en provincies).
Wie kan er woningen op de website plaatsen? iedere organisatie die wooneenheden
aanbiedt voor bovenstaande doelgroepen, zowel profit- als non-profitorganisaties.
Hoe meld ik me aan? woningaanbieders kunnen zich via www.meewoonwinkel.nl
aanmelden voor een abonnement.

Vind elkaar op
www.meewoonwinkel.nl

Breng ook úw woningaanbod in beeld
bij kwetsbare burgers

Heeft u woningen beschikbaar voor kwetsbare burgers en zoekt u nog bewoners?
Of wellicht zoekt u een woning voor iemand met een beperking? Vind elkaar op www.meewoonwinkel.nl!

De MEE woonwinkel
biedt in Nederland als
enige woonsite een
totaaloverzicht van
de mogelijkheden van
wonen voor kwetsbare
mensen.
Vraag en aanbod worden
online aan elkaar
gekoppeld. En hoe
completer dit overzicht
is, hoe effectiever
de website wordt.
Uw woningen kunnen
hierin toch niet ontbreken?

Via de woonsite komt uw organisatie extra onder de aandacht bij mensen met een
beperking (en hun omgeving), middels publicatie van woningen, maar ook door op de
website tegen betaling te adverteren. Maar uiteraard is de belangrijkste meerwaarde
van de MEE woonwinkel dat het u snelle bemiddeling kan opleveren: u haalt direct
nieuwe klanten binnen.

Voordelen www.meewoonwinkel.nl
Markt ligt open: zorgaanbieders en familie van mensen met een beperking kunnen
dankzij de woonsite makkelijk vergelijken wat de regio te bieden heeft.
Inzage in behoeften woningzoekenden: elk jaar ontvangen abonnement-houders
bezoekersaantallen en andere cijfers over het (zoek)gedrag op de woonsite. Dit kan
voor uw organisatie interessante managementinformatie opleveren.
Betrouwbare hosting en beheer: doordat MEE een onafhankelijke non-profitorganisatie is, biedt de MEE woonwinkel neutrale en betrouwbare informatie.
Continuïteit is gewaarborgd: doordat de hosting en het beheer bij een non-profitorganisatie ligt, is continuïteit gewaarborgd. Uw inspanningen om bij de woonsite
aan te sluiten, werpen dus voor lange termijn hun vruchten af.

Meer over MEE
Het beheer van de MEE woonwinkel ligt in handen van MEE, een professionele
organisatie die informatie, advies en ondersteuning biedt aan mensen met een
beperking, hun familie en sociale netwerk. MEE heeft een brede kennis van deze
doelgroep en kent op het gebied van wonen de ingangen en mogelijkheden.

