Care2Share: een abonnement op goed leven
De huidige geldstromen van wonen en zorg,
zorgen voor versnippering, onduidelijkheid en stress

Oosterparkwijk Groningen

Via het Leefabonnement regelt de leefconsulent een optimale
en heldere organisatie van financiën, zorg en ondersteuning
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Met het Leefabonnement neem je zelf de regie over
je situatie en kwaliteit van leven. Hierbij word je
ondersteund en geadviseerd door een onafhankelijke
en persoonlijke leefconsulent. Bestaande wet- en
regelgeving wordt optimaal ingezet en beter en
helderder georganiseerd. De leefconsulent brengt zo
de diensten en openbare voorzieningen vanuit de wijk
dichterbij. Vanuit het Leefabonnement worden parallel
aanpassingen en verbeteringen in de wijk doorgevoerd
zoals het zorggeschikt maken van woningen, het
realiseren van openbare voorzieningen zoals een
Ambachtshuis en het investeren in een uitnodigende
openbare ruimte. De inkomsten uit het Leefabonnement
komen terecht in het ‘Oosterparkfonds’. Vanuit dit
fonds kunnen de benodigde investeringen geheel
worden gefinancierd en is ook op lange termijn sprake
van een haalbare businesscase. De organisatie
achter de leefconsultent, WIJ 2.0, zorgt voor de
juiste verdeling van het abonnementsgeld over de
diverse zorgleveranciers, verzekeraars, gemeente en
woningcorporaties.

Geldstroom en financiering collectieve ruimten

Ambachtshuis

Geldstroom en financiering pluswoning
Ankerpunten en hotspots

rekenvoorbeeld gebaseerd op gemiddelde huurprijs woningcorporatie Nijestee (€450,-)
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ankerpunten Oosterparkheem en Ambachtshuis
collectieve functies in hoekpanden

Pluswoningen en nieuwe woonzorgconcepten
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Stadshamrikken binnen verbindende
groenstructuur

energielabel A+++

Financieel overzicht van het Leefabonnement
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Betere verbindingen door en met de wijk
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hoofdroute als wandel / fietsverbinding
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waar kan ik je mee helpen?
5 dagen tot je nieuwe bundels ingaan

en nieuwe fietsroutes
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nieuwe busverbinding
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