Zoë

DICHTERBIJ
een stabiele plek

• Ben je 16 jaar of ouder?
• Heb je geen vaste plek om te wonen of moet je het huis uit?
• Ben je vastgelopen in je relatie, familie, je opleiding of je werk?
• Krijg je door deze problemen je leven niet op orde?
• Is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot voor je?

...dan is Begeleid Wonen van Timon misschien iets voor jou.

BEGELEID WONEN
SUPPORTGEZIN

Welke begeleiding krijg ik?
Met je begeleider van Timon maak je een persoonlijk plan van
aanpak. Samen bepaal je waaraan je wilt werken. Voorbeelden
hiervan zijn:
• Vinden en volhouden van een opleiding of werk
• Leren koken, je huis op orde houden
• Vrienden maken en behouden, vrijetijdsbesteding
• Omgaan met financiën

Begeleid Wonen bij een supportgezin
Bij Timon kun je op kamers wonen bij een gezin uit jouw netwerk of een
supportgezin dat een veilige en stabiele plek biedt. De kamers zijn vaak
(deels) al ingericht. Je woont op jezelf, maar je kunt terugvallen op het
supportgezin en hebt geregeld contact met hen. Bijvoorbeeld door een
of twee keer per week samen te eten. Met het supportgezin maak je
afspraken over de huisregels.

dichterbij
zelfstandigheid

Voor ieder mens is het belangrijk met anderen verbonden te zijn om
hulp te kunnen bieden en te ontvangen, gezelligheid te beleven en
eigenwaarde te versterken. We zetten in op het in kaart brengen en
versterken van je sociale netwerk, zodat je na de afronding van je
traject mensen in je omgeving hebt waarop je kunt bouwen. We kijken
regelmatig of alles volgens het plan van aanpak verloopt.

En daarna?
Je kunt maximaal 1,5 jaar bij een supportgezin wonen. Daarna ga je
op jezelf wonen. Als dat nog niet mogelijk is, zoeken we samen met je
naar een passende vervolgplek.

Wie betaalt de hulp die ik krijg?
De hulp die je bij Timon ontvangt, wordt betaald door de gemeente. Je
hebt een verwijzing nodig. Natuurlijk helpen wij je bij het aanvragen.
Als je jonger dan achttien bent krijg je een maandelijks budget van
Timon. Er wordt van je verwacht dat je daar verstandig mee om kunt
(leren) gaan.

Meer weten?
Lijkt wonen bij Timon jou een goede stap? Neem dan contact op met:

‘Het supportgezin biedt je
een stabiele plek ’

Timon Toegang
0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

