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Kleinschalig wonen in een gewoon huis
In de Woongroep is er behandeling en begeleiding van jongeren vanaf 12 jaar, die vanwege
(complexe) problemen met zichzelf en/of hun gezin, tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
Het gaat om problemen op verschillende gebieden: thuis, op school en/of in de vrije tijd.
In de woongroep woon je samen met andere jongeren in een huis van entrea lindenhout,
ondersteund door jeugdzorgwerkers.

Hoe gaat het in een woongroep?
Je hebt in de woongroep een eigen kamer. De andere ruimtes in het huis zijn voor
gezamenlijk gebruik. Je wordt begeleid door een team van jeugdzorgwerkers. In
de woongroep is dag en nacht minimaal één medewerker aanwezig. Een van de
jeugdzorgwerkers is je mentor. Hij begeleidt je in mentorgesprekken, heeft contact met je
ouders en neemt deel aan (gezins)gesprekken. In overleg met jou en je ouders onderhoudt
hij contacten met school, stage en/of werk. Je ouders blijven betrokken bij school en
ouderavonden.
In de woongroep wonen en leven jongeren met elkaar. We verwachten dat je een vaste
daginvulling hebt als school, stage of werk. Of dat je bereid bent om, met ondersteuning
van je mentor, hiernaar op zoek te gaan.
Er wordt samen gegeten en er zijn gezamenlijke activiteiten. Verder hebben jongeren
huishoudelijke taken en vindt er op vaste momenten overleg plaats, waarin je met elkaar
en met de jeugdzorgwerkers overlegt over de gang van zaken in huis.

Oog voor ontwikkeling en vaardigheden
In de woongroep werk je aan het aanleren van vaardigheden op verschillende gebieden:
zelfverzorging, het leven van alledag, omgaan met anderen, school en/of werk en vrije tijd.
Er is individuele aandacht voor je ontwikkeling en hoe je in je vel zit. De jeugdzorgwerkers
van de Woongroep werken samen met andere professionals wanneer je extra behandeling,
therapie of training volgt.

Samen met ouders
In de behandeling vinden wij een goede samenwerking met jou en je ouders erg belangrijk.
Naast de behandeling in de woongroep kunnen dan ook gezinsgesprekken plaatsvinden.
We kijken steeds samen met jou en je ouders naar je ontwikkeling en wat er nodig is om
een vervolgstap goed te kunnen maken. Dit kan betekenen dat je weer thuis komt wonen
of dat je je verder ontwikkelt naar bijvoorbeeld meer zelfstandigheid in het wonen.

Groei en ontwikkeling
Terwijl je je verder ontwikkelt naar zelfstandigheid krijg je, onder begeleiding, steeds
meer ruimte in bijvoorbeeld zelfstandig koken, de was doen, boodschappen doen. Op de
momenten dat je begeleiding nodig hebt, is die er. Jouw hulpvraag staat centraal.
Gaat het zelfstandig leren wonen je goed af, dan is wonen in de geschakelde woning aan
ons pand een mogelijke stap om door te stromen naar zelfstandig wonen. Daar leer je op
jezelf te wonen en te leven, met de jeugdzorgwerkers in de buurt om je te begeleiden en
ondersteunen.

Zorgovereenkomst
Welke hulp wordt gevraagd, wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen, staat in de
zorgovereenkomst. Dat zijn de afspraken die we samen maken. In de evaluatiebespreking
die van tijd tot tijd plaatsvindt, bekijken we samen of we nog op de goede weg zitten
en of er misschien andere afspraken gemaakt moeten worden om het besproken
toekomstperspectief te bereiken. De behandelduur wordt bepaald door de hulpvraag.

In de woongroep
• woon je samen met andere jongeren, begeleid door jeugdzorgwerkers;
• leef en woon je, ga je naar school of werk je, ondersteund door
jeugdzorgwerkers;
• leer je vaardigheden op gebieden als zelfverzorging, het leven van
alledag, omgaan met anderen, school en/of werk en vrije tijd.

Informatie en aanmelding
Met vragen over de woongroep en over het aanmelden, kun je terecht op onze website en
bij ons Entreeteam.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen jongeren en hun
gezin aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen ook
aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met de juiste verwijzing zijn er aan de begeleiding en behandeling in de woongroep geen
kosten verbonden. Over persoonlijke kosten maken we afspraken. Voor zover nodig,
maken we met jou en je ouders ook afspraken over de gemeentelijke basisadministratie en
verzekeringen. Het kan zijn dat er door het verblijf in de woongroep iets verandert in de
kinderbijslag. Meer informatie hierover vind je op de website www.kinderbijslag.nl.
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