Miriam (18): “Op jezelf wonen is
leuk. Maar in het begin kwam
er zoveel op me af dat ik ging
twijfelen. Nu hoeft dat gelukkig
niet meer.”

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW)
Op jezelf wonen. Een hele stap! Voor sommigen een (te) grote stap. Juvent biedt begeleiding aan jongeren
vanaf 17 jaar die deze stap willen nemen. Samen wordt er gekeken naar zaken zoals woonruimte, financiën,
werk en het netwerk van de jongere om uiteindelijk met meer vertrouwen en ervaring zelfstandig te kunnen
gaan wonen.
Voor wie?
Begeleid zelfstandig wonen is bedoeld voor de jongere die
(al) zelfstandig woont of wil gaan wonen en daarbij nog wat
ondersteuning kan gebruiken. Uitgangspunt is dat de jongere
zélf (met eventueel ondersteuning van ouder(s)/verzorger(s)/
instanties alle kosten voor levensonderhoud betaalt. Waar nodig
wordt de jongere geholpen met eventueel doorverwijzing,
bemiddeling en advies op gebied van psychische hulp, schuldhulp,verslavingszorg, enz.

Duur
Het traject duurt gemiddeld één jaar.

Doel
BZW geeft jongere de gelegenheid om te leren en te ervaren
wat er bij zelfstandig wonen komt kijken. Zaken zoals het
verantwoord leren omgaan met financiën, vasthouden van
opleiding en/of werk en het vormen van een ondersteunend
netwerk, waarop de jongere kan terugvallen. Daarnaast is er
aandacht voor zelf gekozen leerdoelen van de jongere om
uiteindelijk met meer vertrouwen en ervaring zelfstandig te
kunnen wonen.

Contact
• Regiokantoor Oosterschelderegio
Goes, Beukenstraat 62, Tel. 0113-237066
• Regiokantoor Walcheren
Middelburg, Prins Bernhardstraat 4, Tel. 0118-632900
• Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen, Jacob Catsstraat 7, Tel. 0115-643030

Meer informatie?
Voor BZW van Juvent is een zorgopdracht nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Porthos in uw gemeente, of
een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem voor meer informatie contact op met het regiokantoor van Juvent bij u in de buurt of kijk op onze website.
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