Begeleiding 18+
Een fijn leven zonder problemen
Ben je tussen de 18 en 27 jaar? Wil je een fijn leven leiden, maar
loop je vast met dingen? Don’t worry! Je hoeft het niet alleen te
doen! Jouw begeleider ondersteunt je om een leven te leiden
zoals jij dat wil. Je leert vaardigheden die je nodig hebt om
zelfredzaam te zijn. En je leert problemen oplossen.
Voor jonge mensen van 18 - 27 jaar
Begeleiding is bedoeld voor jonge mensen van 18 tot 27 jaar, die
zelfredzamer willen worden. Het maakt niet uit of je al een tijdje op
jezelf woont of niet.
Hoe krijg ik een indicatie?
Een indicatie voor begeleiding kun je aanvragen bij de gemeente. De
gemeente bepaalt of je een indicatie krijgt, voor hoe lang en voor
hoeveel uur in de week.
Klik met m’n begeleider
Als je een indicatie hebt gekregen, dan kun je je aanmelden bij
Bijzonder Jeugdwerk. Wij brengen je in contact met één van onze
begeleiders. We vinden het belangrijk dat je een begeleider krijgt met
wie je een klik hebt. Iemand die jou goed aanvoelt en begrijpt wat jij
nodig hebt.
Hoe word ik begeleid?
Samen met je begeleider maak je een toekomstplan, met haalbare
doelen. Jij bepaalt zelf wat je wil leren. De begeleider ondersteunt jou
bij het halen van die doelen. Bijvoorbeeld:
-

leren plannen en organiseren van je dag/week;
leren omgaan met geld, schulden aflossen, administratie bijhouden;
het vinden van een opleiding/school, dagbesteding en/of werk;
het vinden van een goede vrijetijdsbesteding;
het leren opbouwen en onderhouden van sociale contacten;
zelfstandig leren oplossen van problemen;
leren omgaan met teleurstellingen;
het vinden van mensen in je netwerk die jou mogen steunen;
leren invullen van formulieren (toeslagen, verzekeringen etc.);
het (zo nodig) aanvragen van specialistische hulp of therapie;
het vinden van een geschikte woning.

Begeleiding: waar en wanneer?
Samen bekijken we waar de begeleiding het best kan plaatsvinden.
Bijvoorbeeld bij jou thuis of bij ons op kantoor. We houden altijd
rekening met jouw beschikbaarheid.
Na afloop
De meeste cliënten die begeleiding hebben gehad, zijn na afloop
zelfredzamer geworden en kunnen beter omgaan met hun
mogelijkheden en valkuilen. Ze kunnen weer op eigen kracht verder.
Mocht een cliënt daarna nog hulp nodig hebben, dan brengen we hem of
haar in contact met de juiste instanties.
Kwaliteit
Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze bij Bijzonder
Jeugdwerk de allerbeste hulp krijgen. Onze begeleiders moeten daarom
voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Meer weten? Vraag ernaar bij
Bijzonder Jeugdwerk.
Aanmelding of vragen
Aanmelden kan telefonisch via tel. 0492 - 327506.
Of via mail: aanmelding@bj.nl
Vergoeding
Begeleiding wordt meestal vergoed vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Vraag bij je gemeente naar de mogelijkheden.

