Chadi

DICHTERBIJ
een stabiele plek

Timon biedt arrangementen voor statushouders van 18 jaar of ouder die op zichzelf gaan
wonen, maar (nog) niet volledig zelfredzaam zijn. We hebben jarenlange ervaring met het
huisvesten en begeleiden van:
•

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) aan wie een gezinsvoogd van Nidos is
toegewezen

•

Jonge statushouders van 18 jaar en ouder die voor het eerst begeleiding ontvangen of
doorgaand na het wegvallen van de voogdij van Nidos en bij uitstroom uit een voorziening
van Timon

VLUCHTELINGEN 18+
BEGELEID WONEN

Begeleidingsaanbod
De ambulante begeleiding voor statushouders van 18 jaar en ouder
is erop gericht dat de jongere volledige regie neemt over zijn eigen
leven. Voorbeelden van thema’s die aan de orde komen:

Participatie jonge statushouders
Timon streeft naar goede integratie en participatie van jonge
vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Een investering in een
zorgvuldige begeleiding richting volledige zelfredzaamheid is van belang
om te voorkomen dat jonge statushouders langdurig in een uitkeringssituatie terechtkomen, nauwelijks integreren of in verkeerde handen
terechtkomen.

• Behalen van een startkwalificatie: vinden van werk, studie of
andere dagbesteding
• Financiën: beheer eigen rekening, nakomen betalingsverplichting, voorkomen schulden
• Sociaal netwerk: Onderhouden relaties in de Nederlandse
cultuur met o.a. maatjes en goed geïntegreerde rolmodellen,
met behoud van identiteit
• Verdere integratie in de Nederlandse samenleving: zoveel
mogelijk aansluiten bij bestaande maatschappelijke organisaties, sport, buurt- en vrijwilligersnetwerken
• Psychosociale stabiliteit: emotie-regulatie, voorkomen van
risicovol gedrag, overlast of middelengebruik
• Huisvesting: het vinden van passende huisvesting en de daarvoor benodigde inkomsten

dichterbij
integratie

Voor jongeren die uitstromen uit een Timon voorziening geldt dat ze bij
voorkeur ambulante begeleiding krijgen van dezelfde mentor die hen ook
tijdens het verblijf heeft bijgestaan. De doorgaande relatie van de jongere
met de mentor is één van de bepalende succesfactoren.

Sociaal netwerk
Waar passend of gewenst streeft Timon ernaar om rond de jongeren een
netwerk van vrijwilligers op te bouwen die verder helpen bij de integratie.
De vrijwilligers delen het ‘gewone’ leven met de jongeren en zijn een basis
om op terug te vallen.

Meer info en aanmelden
Om de zelfredzaamheid inzichtelijk te maken, maakt Timon gebruik van
de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Gedurende het begeleidingstraject
wordt de ontwikkeling op het gebied van zelfredzaamheid gemeten en
inzichtelijk gemaakt. De begeleiding is zo licht als mogelijk en zo intensief
als nodig. Vaak is een indicatie voor de duur van minimaal een half jaar
noodzakelijk.
Per gemeente zijn maatwerk afspraken nodig voor het verlenen van
een indicatie. De financiering kan o.a. op basis van bestaande Wmo
contracten met Timon of op basis van werkafspraken uit andere
subsidiegelden.

‘Vrijwilligers delen het
‘gewone’ leven met hen’

Timon Toegang
0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

