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Als ondernemer van Zelfstandig Leven wil Wouter, mede vanuit persoonlijke 
ervaring, een concrete en positieve bijdrage leveren aan het goed ouder 
worden van ouderen. Ook als er sprake is van een afnemend gevoel van geluk 

door verlies van zelfregie en toenemende eenzaamheid.

Wouter Dijkstra motiveert anderen door coaching en positieve 
feedback en is gericht op de groei en ontwikkeling van anderen.  Hij 
woont in Zwolle en is hier tot voor kort als adviseur werkzaam geweest 

bij een Zwolse woningcorporatie en heeft zich  daar vooral met het thema 
wonen, welzijn en zorg bezig gehouden. Dit deed hij, met veel passie, in 

samenwerking met tal van lokale maatschappelijke organisaties. 

Wouter is, vanaf 3e kwartaal 2017, bij de Rechtbank 
Zwolle geregistreerd als bewindvoerder

Er zijn veel verschillende  
redenen om beroep te doen 
op wat extra ondersteuning. 
Misschien kunt u het 
huishouden niet meer 
bijhouden, of moet de tuin 
eens flink onder handen 
worden genomen. Of wellicht 
heeft u gewoon een extra 
paar ogen nodig: iemand 
die in de gaten houdt of u 
alle toeslagen die u hoort 
te krijgen ook écht krijgt en 
of uw zorgpolis wel de best 
passende en meest  
voordelige is?  
Dit soort zaken regelt 
Zelfstandig Leven in de 
regio Zwolle voor u. 

U kunt  gratis en 
geheel vrijblijvend een 

kennismakingsgesprek 
aanvragen. 

Tijdens dit gesprek wordt 
er in kaart gebracht 
welke ondersteuning 
voor u wenselijk is. 

Als blijkt dat er na het gesprek 
meer contact nodig is dan 
kunt u gebruik maken van het 
introductie abonnement. De 
kosten voor dit abonnement 
zijn €175 en bestaan onder 
andere uit 3 gesprekken in 
een periode van 1 kwartaal, 
bij u thuis waarbij we samen 
de situatie inzichtelijk maken.

06 485 61 246 

www.zelfstandigleven.coach

Benieuwd naar de algemene voorwaarden? 
U leest ze op www.zelfstandigleven.coach



DE FINANCIËN OP ORDE
Het overzichtelijk houden van de financiën 
is best een klus. Zelfstandig Leven on-
dersteunt u graag bij het beheren van de 
financiën. Dat kan bestaan uit het betalen 
van rekeningen, het invullen van de be-
lastingen of het tijdig opvolgen van post. 
Wouter is bij de rechtbank geregistreerd 
als bewindvoerder en behartigt de finan-
ciële belangen van een ieder die onder zijn 
bewind is gesteld. Indien gewenst kan hij 
ook met diverse instanties communiceren, 
zoals met de bank of een pensioenfonds. 

BENT U 70 JAAR OF OUDER EN WILT U DE REGIE OVER UW EIGEN LEVEN HOUDEN?

ALS DE GEZONDHEID  
TE WENSEN OVERLAAT
Goede zorg is de basis om met vertrouwen 
zelfstandig te kunnen leven. Vandaar dat 
Zelfstandig Leven ook de zorgaanvragen/
inzet voor thuiszorg organiseert en 
bemiddelt. Daarnaast kunt u direct 
actie verwachten als wet, regelgeving 
en/of toeslagen veranderen. Heeft u 
een afspraak bij een specialist en kan 
niemand met u mee? We gaan graag met 
u mee als een extra set ogen en oren.

VOORKOMEN VAN  
FRAUDE EN MISBRUIK
Financiëel misbruik komt helaas meer 
en meer voor. Zelfstandig Leven 
neemt samen met u, hier de nodige 
maatregelen voor. Om de situatie 
weer op orde te krijgen, worden de 
juiste instanties ingeschakeld en wordt 
samen bepaald welke maatregelen 
getroffen kunnen worden. U kunt 
ook ondersteuning krijgen bij het 
opstellen van een (levens)testament.

MEER AANDACHT  
VOOR UZELF
Het verlies van een partner, gevoel van 
eenzaamheid en gezondheidsproble-
men zijn onderwerpen die u sterk bezig 
kunnen houden. In sommige gevallen 
schaamt u zich er misschien zelfs voor. 
Waar behoefte is kunt u hier met Zelfstan-
dig Leven over doorpraten. Dit geldt voor 
het  regelen van meer praktische zaken, 
zoals een maaltijd aan huis, boodschap-
pen, een vakantie of andere activiteiten.

Zelfstandig Leven 
helpt u hierbij. 

Voor een gelukkig,  
gezond en  

zelfstandig leven.

EEN VEILIG EN 
COMFORTABEL HUIS 
Ouderen willen graag, als dat kan, zo lang 
en veilig mogelijk in hun eigen woning 
blijven wonen. Zelfstandig Leven helpt u 
bij het op orde houden van de woning. 
Dat kan bestaan uit het organiseren 
van het huishoudelijke hulp, reguliere 
onderhoud, maar ook voor ondersteuning 
bij wat nodig is om de woning toegankelijk, 
doorgankelijk én brand- en inbraakveilig 
te maken bent u hier aan het juiste adres.

Wanneer u niet afhankelijk van familieleden of vrijwilligers wilt zijn. 

U kunt het meeste zelf, met een klein beetje hulp van Zelfstandig Leven. 

Neem contact op voor een geheel vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.


