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Woon-LeerWerk
traject

Heb je hulp nodig om op eigen benen te
staan? Dan is het Woon-Leer-Werk
traject misschien wat voor jou!

Jouw thuissituatie kan door allerlei
omstandigheden niet de goede
omgeving zijn om de ontwikkeling
van jongere naar volwassene te
maken. Botst het stevig in de relatie
met je ouders (of opvoeders) of loopt
het op school moeizaam? Weet je
niet goed hoe je dit bijstuurt, wat er
nodig is om jouw leven goed op de
rit te krijgen? Dan biedt Sociaal Werk

Oldambt jou de mogelijkheid om
onder begeleiding te leren om op
eigen benen te staan!
Het Woon-Leer-Werk traject
Samen met Acantus, Lentis en de
gemeente Oldambt werken we aan
een traject om jongeren tussen de
18 en 27 jaar te begeleiden naar
volwassenheid, waarbij jij als jongere

uiteindelijk zelfstandig gaat wonen.
Sociaal Werk Oldambt verhuurt een
woning aan jou en als dit goed gaat
wordt na één jaar het huurcontract
van de woning op jouw naam
overgezet. Samen met een
trajectbegeleider, iemand die jou
gedurende het Woon-Leer-Werk
traject bijstaat, wordt er voor jou een
plan van aanpak opgesteld en werk je
aan de doelstellingen uit dit plan van
aanpak.
Voor wie?
Dit traject is bedoeld voor jongeren
tussen de 18 en 27 jaar die
problemen ervaren waarmee ze
eigenlijk nergens terecht kunnen en
niet zelf uitkomen. Ook jongeren die
al hulp hebben ervaren (bijvoorbeeld
vanuit een beschermde woonvorm)
en nu de misschien te grote stap
willen maken naar zelfstandigheid,
komen voor dit traject in aanmerking.
Hoe verloopt het traject?
Het Woon-Leer-Werk traject is
opgedeeld in een aantal fases:
Aanmelding
Allereerst meld je je aan, dit mag ook
een verwijzer namens jou doen. Dit
kan via de website van Sociaal Werk
Oldambt (Jongeren|Jongeren|WoonLeer-Werk traject) of telefonisch via
(0597) 421 833. Vervolgens wordt
het aanmeldingsformulier ingevuld
en wordt er een afspraak gemaakt
voor een intakegesprek.
Intakegesprek
In dit intakegesprek lopen we een
aantal belangrijke zaken uit jouw
leven door. We proberen helder te

krijgen welke problemen er zijn en
welke hulpvragen je hebt. Dit
gesprek duurt ongeveer 1,5 uur en
wordt door de trajectbegeleider
gevoerd. Je mag uiteraard iemand
meenemen die jou ondersteunt
tijdens dit gesprek.
Toewijzing en begeleidingsplan
Na de intake volgt het besluit of je
deel kunt nemen aan het traject. Is

Wat doen we?

het besluit positief dan gaan we
kijken of de woningcorporatie een
passende woning voor je heeft. Dit
kan uiteraard wel een paar maanden
duren. Het hebben van werk of naar
school gaan is een eis op het
moment dat het traject start. Is dat
bij jou (nog) niet het geval? Dan
kunnen we in de tussenliggende
periode alvast stappen ondernemen
om aan deze eis te voldoen. In de
tussenliggende periode gaan we ook
een begeleidingsplan maken, jouw
hulpvragen uitwerken en afspreken
wat het doel is dat je wilt bereiken.
Onderdelen die hierbij aan de orde
komen zijn:
1. Huisvesting
2. Financiën
3. Sociaal functioneren

4. Psychisch functioneren
5. Zingeving
6. Lichamelijk functioneren
7. Praktisch functioneren
8. Dagbesteding
Huurovereenkomst en de planning
Wanneer er een passende
huurwoning wordt aangeboden,
wordt Sociaal werk Oldambt huurder
van de woning. Jou wordt een
onderhuurovereenkomst
aangeboden, in combinatie met een
begeleidingsovereenkomst. Een
andere voorwaarde is namelijk dat je
de begeleiding moet accepteren. De
woning kan dan ingericht worden en
de begeleiding kan worden
opgestart.

Aan de slag (uitvoering)
Vanaf het moment dat de
begeleiding kan worden gestart ben
je ‘kandidaat-af’ en word je cliënt
genoemd. De trajectbegeleider
maakt samen met jou afspraken over
de begeleiding. De begeleiding duurt
1 jaar en is opgedeeld in 4 periodes
van 3 maanden. De eerste periode
heb je 6 uur begeleiding per week,
de tweede periode 3 uur per week,
de derde periode 2 uur en tot slot in
de vierde periode nog 1 uur per
week. De begeleiding is er op gericht
om de doelen die zijn gemaakt te
halen.
Evaluatie
De trajectbegeleider bewaakt, samen
met jou, hoe het gaat met jouw
doelen. Tijdens de
begeleidingsmomenten kan dit
steeds worden bijgesteld.
Uitstroom, afronding
Het traject duurt dus in principe een
jaar. Zijn de afgesproken doelen
behaald en ben je een ‘goede
huurder’ geweest? Dan wordt de
woning op jouw naam gezet. De
begeleiding blijft, afhankelijk van wat
nodig is, nog een periode
beschikbaar maar wel in minimale
uren. Het gaat hier om maatwerk en
vooraf is het lastig in te schatten hoe
lang dit gaat duren en hoeveel uren
hiervoor nodig zijn.
Uiteindelijk is het doel dat je
zelfstandig gaat wonen zonder
begeleiding.

Wie maken het Woon-Werk-Leer
traject mogelijk?
Het Woon-Leer-Werk traject is een
samenwerkingsverband tussen de
gemeente Oldambt, Sociaal Werk
Oldambt, Acantus en Lentis.

Trajectbegeleiding

De gemeente Oldambt voorziet in
een aanpassing waar het inkomen
betreft. Het is de bedoeling dat je
naar school gaat of werkt. Wanneer
je inkomen onder het minimum is,
gaat de begeleider samen met jou en
een ‘klantmanager inkomen’ kijken
hoe hoog je vaste lasten zijn en
welke aanvulling noodzakelijk is. Ook
is de gemeente betrokken bij het
werk. Afeer is een voorziening die
een koppeling kan maken tussen
vraag en aanbod.
Sociaal Werk Oldambt voorziet in
de personele voorziening: de
trajectbegeleider en de coördinator
zijn in dienst van Sociaal Werk
Oldambt. Sociaal werk Oldambt is
onderdeel van de Tintengroep.
Sociaal Werk Oldambt is eigenaar

van het project en is
verantwoordelijk voor de uitvoering.
De aansturing, uitvoering en
rapportage horen daar ook bij.
Acantus voorziet in passende
woningen, vraag en aanbod moeten
voortdurend goed op elkaar
aansluiten.
Lentis is betrokken als een
zogenaamd vangnet. Wanneer zich
er onverhoopt problemen voordoen
waarbij meer expertise nodig is, kan
er een beroep gedaan worden op
Lentis.

Wie zijn we?

Eva
Niet alle verhalen zijn
succesverhalen, maar het verhaal van
Eva lijkt echter wel die kant op te
gaan. De 18-jarige werkt keihard aan
haar zelfstandigheid. De thuissituatie
van Eva is complex. Haar moeder
overleed toen Eva nog jong was. Het
contact tussen de vrouw met wie
haar vader uiteindelijk hertrouwde en
Eva liep, op zijn zachtst gezegd, niet
lekker. Ondanks verwoede pogingen
van alle partijen lukte het niet om dat
contact te verbeteren. Het grote
samengestelde gezin waarin Eva
terechtkwam doordat haar vader
hertrouwde, maakte het er niet
makkelijker op. Uiteindelijk zag Eva,
maar ook haar vader, maar één
oplossing: het huis uit gaan.

"Ik heb nu mijn eigen plek. Thuis
moest ik mijn kamer delen met mijn
zusjes van 11 en 15 jaar oud. En nu
ik hier woon, merk ik dat de band
met mijn vader, maar ook die met
mijn stiefmoeder verbetert. Ik ga
regelmatig langs bij mijn vader en ik
wil mijn stiefmoeder binnenkort
uitnodigen om bij mij een kopje thee
te komen drinken", vertelt Eva.
We zien het vaak dat een beetje
afstand de band tussen ouders en
hun kind vaak verbetert. We
stimuleren het ook om contact te
blijven houden met ouders en andere
familie al is dat niet altijd mogelijk.

"Ik heb nu mijn eigen plek.
Thuis moest ik mijn kamer
delen met mijn zusjes van 11
en 15 jaar oud. En nu ik hier
woon, merk ik dat de band met
mijn vader, maar ook die met
mijn stiefmoeder verbetert."

Sociaal Werk Oldambt is de
organisatie voor welzijnswerk in de
gemeente Oldambt. Wij richten ons
op het vergroten van
zelfredzaamheid van inwoners,
maatschappelijke participatie en het
versterken van de eigen kracht.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gezinsondersteuning
Huisvesting nieuwkomers
Jeugdmaatschappelijk werk
Seniorenvoorlichting
Steunpunt mantelzorg
Ondersteuning op locatie(s)
Vrijwilligersvacaturebank
Vrijwillige thuishulp

Wij bieden:
• Activiteiten
• Ambulante woonbegeleiding
jongeren
• Buurtmaatschappelijk werk
• Buurtwerk voor dorpen en wijken
• Buurtwerk voor kinderen en
jongeren
• Buurtwerk voor volwassenen en
senioren
• Gezinscoach

Daarnaast kunt u onze medewerkers
tegenkomen bij projecten als:
•
•
•
•
•

Beschermd wonen
School als Wijk
Vraagbaak
Vroeg er op af
Welzijn op recept

Het Woon-Leer-Werk traject is een samenwerkingsverband tussen
de gemeente Oldambt, Sociaal Werk Oldambt, Acantus en Lentis.

www.sociaalwerkoldambt.nl
info@sociaalwerkoldambt.nl
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