GEZOCHT:
kamer + aandacht

Help jongeren uit de jeugdzorg zelfstandig wonen
Kijk op www.kamersmetaandacht.nl

Samen zorgen voor zelfstandigheid
Thuis wonen tot je op eigen benen kunt staan is helaas niet voor iedereen
vanzelfsprekend. In de regio Utrecht wonen tientallen jongeren tussen de 18 en
23 jaar (tijdelijk) in een instelling. Ze staan klaar om te vertrekken maar hebben
onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden om helemaal zelfstandig
te wonen. Voor deze jongeren zoeken wij kamers met aandacht. Een plek waar zij
met steun van hun omgeving en vertrouwde begeleider, verder zelfstandig kunnen
worden.

Wat zijn kamers met aandacht?
Kamers met aandacht is een verzamelnaam voor zelfstandige en onzelfstandige
woonruimte. Het kan gaan om een kamer van een bedrijf maar ook van particuliere
verhuurders. Zoals een maatschappelijk betrokken inwoner die een kamer over
heeft. Het uitgangspunt van Kamers met Aandacht is dat de jongere zelf de kamer
huurt en dat de betrokken jeugdhulpverlener, naast ambulante begeleiding, ook
informele steun organiseert.
Er zijn verschillende vormen van kamers met aandacht mogelijk. Zo kunnen
jeugdzorgjongeren samenwonen met elkaar maar ook met studenten of ouderen.
Of ze wonen in een woon-unit bij het bedrijf waar ze werken met steun van hun
huisgenoten, leidinggevende of betrokken buren.
De betrokken jeugdhulpaanbieder
blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongere. Zo intensief
en lang als nodig is. En is het
aanspreekpunt voor de verhuurder.
Een onafhankelijk coördinatiepunt
zorgt samen met de aanmelder voor
een zorgvuldige match tussen de
woon- en begeleidingsbehoefte van
de jongere en het aanbod van de
verhuurder.

Heeft u een kamer met aandacht?
Iedereen kan een kamer met aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan
een kamer met aandacht worden. Zoals een zolderkamer bij een alleenstaande
moeder of ouderen thuis, boven een winkel of in een studentenhuis. U bepaalt
als verhuurder zelf hoeveel ‘aandacht’ u wilt bieden. En u overlegt samen met de
begeleider en de jongere op welke manier u deze biedt.
Misschien vindt u het gezellig als een jongere af en toe mee eet? Lijkt het u leuk
om samen te sporten? Of helpt u liever met de administratie? Sommige jongeren
zijn op hun beurt bereid om een wederdienst te doen. Bijvoorbeeld klusjes in en
om het huis, oppassen of boodschappen halen.
Voorwaarde is dat u de kamer voor minimaal een jaar verhuurt en de huurprijs niet
hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie.
Wilt u een kamer verhuren zonder
‘aandacht’ te bieden? Ook dat is
prima, want dan zoeken wij zelf een
‘buurtvriend’ voor de jongere.
Heeft u thuis een kamer vrij of bezit
u woonruimte die u wilt verhuren aan
een jongere uit de jeugdzorg?
Geweldig! Meld u dan aan op
www.kamersmetaandacht.nl

Bent u een maatschappelijk betrokken bedrijf
of organisatie?
Wilt u bijdragen aan de toekomst van jongeren? Help ons door deze folder te
verspreiden onder uw medewerkers of klanten. Daarnaast kunt u het aanbieden
van kamers met aandacht stimuleren, door (toekomstige) klanten korting te
geven. Of hen uw dienst of product gratis laten gebruiken, wanneer zij een kamer
verhuren.
Ziet u mogelijkheden om Kamers met Aandacht te steunen? Mail uw
contactgegevens dan naar info@kamersmetaandacht.nl

Kamers met Aandacht is een samenwerkingsinitiatief van de Utrechtse
jeugdhulpaanbieders en de gemeente Utrecht.
Ons werkgebied is gemeente Utrecht en regio Zuidoost Utrecht

