Begeleid wonen Jonge
(aanstaande) moeders
Begeleiding van jonge (aanstaande) moeders bij het zelfstandig wonen,
leven en opvoeden
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Zelfstandig wonen met je kindje
Ben je een tiener en zwanger, of een jonge moeder die zelfstandig wil wonen en geholpen
wil worden met het opvoeden van je kindje? Dan kun je bij Begeleid wonen terecht.
Zwangere tieners of jonge moeders tot 23 jaar kunnen zich aanmelden.
Begeleid wonen helpt je bij het zelfstandig wonen, leven en opvoeden. Je krijgt begeleiding
bij het wonen in een woonruimte die je zelfstandig huurt of in een tijdelijke woonruimte die
je via entrea lindenhout huurt.
Entrea lindenhout beschikt over kleine woonruimtes waarin je tijdens je zwangerschap
of samen met je kindje en eventueel je partner kunt wonen. Je betaalt vooraf de borg
en maandelijks de huur aan ons. Er is vloerbedekking, er zijn gordijnen en er is witgoed
aanwezig.
De woning is bedoeld om jou kortdurend opvang te bieden als je nog geen geschikte
woonruimte hebt. We gaan dan zo snel mogelijk met jou (en eventueel je partner) op zoek
naar zelfstandige woonruimte.

Hoe ziet de begeleiding eruit?
Een jeugdzorgwerker ambulant is je begeleider. Met je begeleider heb je individuele
gesprekken over wat je wilt leren, jouw leerdoelen. Hierbij kun je denken aan het leren
omgaan met geld, een gesprek over persoonlijke dingen of over de opvoeding van je
kindje. Daarnaast kun je ondersteuning vragen bij regelzaken zoals studiefinanciering,
zorgverzekering, kinderbijslag of kinderopvang.
Het kan één gesprek per week zijn, maar ook drie of vier gesprekken. Dit hangt af
van de begeleidingsafspraken die we gemaakt hebben. Onderdeel van de begeleiding is
video-hometraining. Door korte video-opnames van de alledaagse dingen met je kindje,
kijken we wat goed loopt en wat je nog kunt leren in de omgang met je kindje. Deze
video-hometraining helpt je een meer zelfverzekerde moeder te zijn.
Je hebt je eigen leerdoelen en afspraken, deze zijn vast gelegd in een zorgovereenkomst.
In overleg met jou werken we met anderen samen, zoals school, werk, kinderopvang,
je ouders of gezinsvoogd.
In een evaluatiebespreking gaan we jouw leerdoelen evalueren. De eerste
evaluatiebespreking is na drie maanden. Indien nodig kan een evaluatiebespreking eerder
gepland worden. Je kunt er voor kiezen om mensen uit je netwerk uit te nodigen voor dit
gesprek.
De begeleiding van ons duurt meestal één jaar.
Je kunt niet bij Begeleid wonen Jonge (aanstaande) moeders van entrea lindenhout terecht
wanneer je verslaafd bent aan alcohol, drugs of gokken. En ook niet als je psychiatrische
problemen of een verstandelijke beperking hebt.
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Voor jonge (aanstaande) moeders die samen met hun kindje geholpen
willen worden in het zelfstandig wonen en opvoeden.
Je krijgt begeleiding bij het wonen in een woonruimte die je
zelfstandig huurt of in een tijdelijke woonruimte die je via entrea
lindenhout huurt.
Met je begeleider heb je individuele gesprekken over wat je wilt leren.
Video-hometraining helpt je een meer zelfverzekerde moeder te zijn.

Informatie en aanmelding
Met vragen over Begeleid wonen Jonge (aanstaande) moeders en over het aanmelden,
kun je terecht bij ons Entreeteam.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen jonge (aanstaande)
moeders aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen
ook aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met de juiste verwijzing zijn er aan Begeleid wonen Jonge (aanstaande) moeders geen
kosten verbonden.
Je moet een inkomen hebben omdat je huur, borg, eten en verzekeringen zelf moet
betalen. Jouw inkomen kan afkomstig zijn uit werk, studiefinanciering, uitkeringsinstantie
of bijdrage van je ouders.
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