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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 WoonStart Drechtsteden misschien iets voor jou.

WOONSTART
DRECHTSTEDEN

Welke begeleiding krijg ik?
Met een vaste begeleider van Timon maak je een persoonlijk plan
van aanpak. Je bepaalt zelf waaraan je wilt werken, bijvoorbeeld:
• Vinden en volhouden van een opleiding of werk
• Omgaan met financiën
• Leren van huishoudelijke taken
• Omgaan met conflicten
• Omgaan met sociale contacten

Wat is WoonStart Drechtsteden precies?
Wij bieden ambulante begeleiding met een helder doel: jou de regie
terug geven over je eigen leven. Zodat je zelfredzaam wordt en
zelfstandig verder kunt. Huisvesting vanuit Timon kan hier een onderdeel van zijn, maar hoeft niet. We bieden ook ambulante begeleiding
bij een eigen woonplek of helpen bij het vinden van een passende
woonplek.
Timon heeft huisvestingsmogelijkheden in Dordrecht, bestaande uit een
eigen studio met badkamer en keuken. We kijken wie uit jouw netwerk
kan helpen. Is je eigen netwerk beperkt? Dan heeft Timon een
uitgebreid netwerk van betrokken vrijwilligers. Zij kunnen en goede
buur of maatje voor jou zijn.

dichterbij

zelfstandigheid

We helpen je ook om zo goed mogelijk contact met je familie te
onderhouden, al is dat misschien niet eenvoudig.

Wat wordt er van mij verwacht?
We hebben duidelijke huisregels en afspraken over hoe we met elkaar
omgaan. Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Je
verdient bijvoorbeeld met werk, of je hebt studiefinanciering of een
uitkering. Er wordt van je verwacht dat je een dagbesteding hebt of
start zodra je bij Timon woont.

En daarna?
We kijken regelmatig of alles volgens plan verloopt. Je kunt maximaal
1,5 jaar bij Timon 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 WoonStart ontvangt, wordt betaald door de
gemeente. Je hebt een verwijzing nodig, we helpen je met de
aanvragen. Bij begeleiding vanuit de WMO betaal je als maandelijkse
huur wanneer er sprake is van huisvesting via Timon.

Meer weten?
Lijkt ambulante begeleiding, met waar nodig de mogelijkheid tot
huisvesting, jou een goede stap? Neem dan contact op met:

‘Vrijwilligers zijn goede buur
of maatje voor mij’

Timon Toegang
0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

