Begeleid zelfstandig wonen
voor jongeren
Op weg naar zelfstandigheid

Belangstelling?
Voor meer informatie of om je hiervoor aan
te melden indien er een plek vrij is, neem
contact op met Kim Willekes (ambulant
woonbegeleider jongeren).

Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde
T 0528 37 86 86

info@welzijndewolden.nl
www.welzijndewolden.nl

E-mail: kimwillekes@welzijndewolden.nl
Telefoon: 0528 - 37 86 86
Bekijk ook onze website:
www.welzijndewolden.nl.

Wanneer is begeleid zelfstandig wonen iets voor jou?
Zelfstandig wonen, je eigen plek en zelf de
dingen regelen. Uiteindelijk is iedereen toe
aan die stap. Soms is dat wel een grote stap.
Omdat het thuis niet zo lekker loopt, het contact met je familie ingewikkeld is of omdat je
zelf problemen hebt. Om je te helpen zelfstandig te gaan wonen biedt Welzijn de Wolden
begeleid zelfstandig wonen. Wanneer kan dit
voor jou interessant zijn?

• Je wilt op jezelf gaan wonen
• Je bent tussen de 18 en 23 jaar
• Je woont in gemeente De Wolden
• Je bent bereid een woning met een aantal
andere jongeren te delen

• Je vindt het fijn als je nog enige tijd kan

rekenen op een begeleider die je helpt met
het een en ander

Wanneer is er bij ons geen mogelijkheid?
Er zijn ook een aantal situaties waarin plaatsing bij ons niet mogelijk is,
omdat die specialistischer begeleiding vragen:

• Je hebt ernstige psychiatrische problemen
• Je hebt een verslaving aan (soft)drugs of alcohol
• Je pleegt strafbare feiten
• Je hebt problemen met het beheersen van je woede of agressie

Wat kun je van ons verwachten?

Wat verwachten we van jou?

Bij zelfstandig worden komt van alles kijken: studeren of werken, huishouden, relaties, je plek in
de samenleving vinden. Het kan fijn zijn om terug te kunnen vallen op begeleiders die je op weg
helpen. We bieden je:

Je kunt jezelf vrijblijvend aanmelden. We plannen enkel een toelatingsgesprek als er ook een
vrije plek in het huis is. We kijken dan naar:

• een kamer in een eengezinswoning in Zuidwolde
• individuele begeleiding door een vaste medewerker van Welzijn De Wolden,
4 uur per week gedurende 1 tot maximaal 1,5 jaar.

We maken samen een persoonlijk plan van aanpak, waarbij jij aangeeft wat je nodig hebt om volledig zelfstandig te kunnen wonen. Denk aan leren omgaan met geld, helpen met het aanpakken
van schulden, leren koken, maar ook leren grenzen aan te geven, eigen doelen te stellen en leren
deze te realiseren.

• Heb je duidelijk wat je graag wil leren om zelfstandig te kunnen wonen?
• Ben je bereid om hulp te ontvangen?
• Beschik je over voldoende inkomsten (werk, studiefinanciering, uitkering)?
• Heb je werk, studie of andere dagbesteding of ben je bereid deze op korte termijn 			
te vinden?

• Ben je na maximaal anderhalf jaar in staat om elders volledig zelfstandig te gaan
wonen (op kamers of in een huurwoning of iets dergelijks)?
Na dit gesprek besluiten wij en jijzelf of je een geschikte kandidaat
bent voor ons begeleid kamer wonen.

Hoe ga je wonen?

Hoe maken we duidelijke afspraken?

Je woont met 2 andere jongeren in een woning
in Zuidwolde. Je hebt een eigen slaapkamer
en de woonkamer, keuken, badkamer, toilet
en tuin gebruik je gezamenlijk. De slaapkamer
is ingericht. Je betaalt voor de huisvesting en
begeleiding per maand in totaal 250 euro inclusief gas/water/elektra/televisie en internet.
Alle andere uitgaven (eten, zakgeld,
verzekeringen, telefoon etc.) betaal je zelf.

Als je bij ons gaat wonen maken we samen
afspraken over je verblijf, zoals het naleven van
de huisregels, de betaling van je maandelijkse
bijdrage en dergelijke. Dit leggen we schriftelijk vast.

