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De heer en mevrouw De Boer

Waar kan mevrouw De Boer terecht?



 Woningbranden (Bron: Brandweeracademie)
 2016: 38 doden waarvan 2/3 60+

 Valincidenten (Bron: VeiligheidNL)
 Dagelijks overlijden negen 65+ers door 

valincident (4x zoveel dan in verkeer)
 Elke 5 minuten senior na val op Spoedeisende 

Eerste Hulp (SEH)

 Financieel misbruik (Bron: Movisie)
 Schatting ca. 80.000 senioren per jaar 

Gevolgen van onverwachte gebeurtenissen:



Levensfasescan

Hoe vind ik de weg?

Snel inzicht via QuickScan (zie ErinThuis.nl)

Wonen
Woningaanpassingen
Domotica
Veiligheid
Verhuizen
Huis verkopen
Verhuisdiensten
Kopen 
Huren
Verzilveren
Etc.

Financiën
Nalatenschap
Levenstestament
Eigen zorgbijdrage
Toekomstig inkomen
Vermogen
Belasting 
Financieren 
Regelingen/subsidies
Testament
Ect.





Landelijk dekkend en breed inzetbaar netwerk  
Regionale/plaatselijke partijen

Eigen regie en volledige vrijheid bij keuze aanbieder
Marktconforme prijs-/kwaliteitverhouding

ErinThuis blijft altijd op achtergrond voor vragen bereikbaar



Twee toepassingsmogelijkheden:

Gemak & comfortRaad & ondersteuning 



Daarom ErinThuis

• Kennis op het terrein van financiën & wonen in brede zin
• Zowel gericht op blijven wonen en aanpassen als het proces rondom verhuizen
• Landelijke dekking met een breed netwerk van partners
• ErinThuis werkt vrijblijvend en de klant behoud de gewenste mate van eigen regie 
• Compleet overzicht van diensten, producten en initiatieven die er speciaal voor 

senioren zijn
• Een klant kan te allen tijde en kosteloos de kennis en het netwerk van ErinThuis 

raadplegen
• ErinThuis wil samenwerken en kennis delen met andere partijen in de regio en 

daarmee een concrete invulling geven aan het programma Langer Thuis

Missie: Alle senioren goed voorbereid hun toekomst tegemoet, ook in het geval 
van een kwetsbare crisissituatie, waarbij financieel misbruik geen kans krijgt.



Samenwerken aan de concretisering en uitvoering van het
Programma Langer Thuis (onderdeel van het ouderenpact)

• Het zoveel mogelijk wegnemen van de onzekerheden en 
vragen die bij senioren leven als het gaat om zo 
zelfstandig mogelijk kunnen wonen

• De senior heeft na de scan en het plan van aanpak weer 
grip op zijn eigen leven en kan weer regie voeren

• Wij willen met u in gesprek over de mogelijkheden om 
het specialisme van ErinThuis ook bij uw klanten te 
introduceren!



“Dankzij ErinThuis ga ik de 
toekomst met een gerust hart 
tegemoet. 
Ik voel me rustiger en kan nu 
gericht beslissingen gaan nemen. 
Er is letterlijk een last van me 
afgevallen.”

“Door de juiste vragen te stellen 
heeft ErinThuis ervoor gezorgd 
dat ik met een veilig, 
comfortabel gevoel in mijn 
vertrouwde omgeving kan 
blijven wonen. Ik voel me een 
stuk sterker”, aldus mevrouw 
Hendriks.

Het doel van ErinThuis



Dank voor uw aandacht!!
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