Kleine WoonEenheid
(KWE)
voor alleenstaande
minderjarige vreemdelingen

De KWE is een onderdeel van afdeling MAAT (Minderjarige
Alleenstaande Asielzoekers Tilburg e.o.) van Sterk Huis.
MAAT biedt opvang en begeleiding aan Alleenstaande Minderjarige
Vreemdelingen, met status (AMV).
Deze jeugdigen staan onder voogdij van de landelijk werkende
voogdvereniging Nidos. Zij worden, na een korte periode in de
centrale opvang, doorgeplaatst naar o.a. de kleinschalige opvang
zoals KWE, KWE+ (plusvariant) en KWG (kinderwoongroep). Hier
worden de jongeren voorbereid op zelfstandig wonen.

De Kleine WoonEenheid (KWE)
Een KWE is een gewoon woonhuis waar drie of vier jongeren bij
elkaar wonen. Zij worden dagelijks begeleid door mentoren die
gedurende de middag en begin van de avond in het pand aanwezig
zijn. Daarnaast hebben de jongeren de mogelijkheid een beroep te
doen op een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. De jongeren die in de
KWE worden geplaatst zijn zo zelfredzaam, dat ze al bijna
zelfstandig kunnen wonen. De meeste jongeren die in de KWE gaan
wonen komen vanuit een KWG of KWE+. Ook worden er jongeren
rechtstreeks vanuit de centrale opvang geplaatst in de KWE.
Het doel van het wonen in een KWE is het verzelfstandigen van de
jongeren. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het zelfstandig kunnen
vormgeven van een dagelijkse routine, zelfstandig participeren in
onderwijs, zorg dragen voor de eigen leef- en woonomgeving,
opbouwen en onderhouden van vriendschappen en sociale
contacten en allerlei praktische vaardigheden zoals budgetteren,
zelfverzorging en hygiëne.
Als jongeren 18 jaar worden zijn ze conform de Nederlandse
wetgeving meerderjarig. Dit betekent dat de voogdij van Nidos stopt
en ook het wonen in de KWE moet worden beëindigd. Het
vervolgtraject van de jongere is dan meestal zelfstandig of
onzelfstandig wonen. Hierbij kunnen ze extra ondersteuning krijgen
in de vorm van Ambulante Hulp.
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De begeleiding
De begeleiding in de KWE is gericht op de verzelfstandiging van de
geplaatste jongeren. Zij moeten immers op hun 18e jaar voldoende
vaardigheden geleerd hebben om zich zelfstandig te kunnen
redden. De begeleiding in de KWE verloopt via een aantal periodes:
▪ wenperiode
In de eerste periode krijgt de jongere uitleg over het doel van de
KWE en de rol van de mentor. Afhankelijk van de competenties en
de prioriteiten van de jongere worden de doelen en de werkwijze
vastgelegd. Taken waarvoor de jongere in de eerste periode staat
zijn o.a. de KWE en de omgeving leren kennen, naar school gaan,
omgang met huisgenoten en mentor en praktische vaardigheden
aanleren zoals koken, boodschappen doen en budgetteren.
▪ verblijfperiode
In deze periode staat het werken aan de individuele vaardigheden
centraal met daarbij het werken aan een ondersteunend netwerk
als één van de belangrijkste taken. De mogelijkheden van de
begeleiding worden sterk bepaald door de duur van het verblijf
van de jongere. Voorbeelden van vaardigheden die geleerd
worden zijn het zorg dragen voor je leef- en woonomgeving,
onderhouden van vriendschappen en sociale contacten,
participeren in onderwijs en omgaan met autoriteiten en instanties.
▪ afscheid- of vertrekperiode
Aan het einde van de begeleiding in de derde periode is het
belangrijk dat jongeren in staat zijn om zichzelf te sturen. De
mentor verwacht dat de jongere zelf aan de slag gaat met de
doelen die voor deze periode zijn gesteld. Uiteraard is de mentor
bereid de jongere op weg te helpen, maar in deze periode
verwachten we van de jongere dat hij/zij veel zelf al kan regelen
en bij vragen de mentor consulteert. De jongere neemt uiteindelijk
zelf zijn beslissingen in deze fase die de mentor respecteert.
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Voorbeelden van taken en vaardigheden in deze periode zijn o.a.
het regelen van zaken rondom het (on)zelfstandig wonen, het
regelen van de financiën na 18+, aanvraag studiefinanciering en
contacten met uitkeringsinstantie.
Na de KWE
De jongere stroomt uit naar (on)zelfstandige huisvesting of i.v.m.
gezinshereniging. Op het moment dat de jongere 18 wordt, is er de
mogelijkheid een beschikking aan te vragen voor het bieden van
ambulante begeleiding. Gedurende het verblijf van de jongere in de
KWE moeten de betrokken mentor en voogd goed afwegen welke
vorm en intensiteit van nazorg of begeleiding noodzakelijk is.

Algemene informatie KWE
De KWE is onderdeel van de afdeling MAAT (Minderjarige
Alleenstaande Asielzoekers Tilburg e.o.) van Stichting Sterk Huis,
een organisatie voor hulpverlening aan jeugd, vrouwen en gezinnen.
MAAT heeft KWE’s in Gemeente Tilburg en Gemeente Waalwijk.
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- clustermanager
- teamcoördinator
- teamcoördinator
- gedragswetenschapper

Bereikbaarheid
Postadres: Postbus 10139, 5000 JC, Tilburg
Telefoon: +31 (0)13 530 9400
Privacy en klachten
Sterk Huis heeft de afspraken over privacy en klachten vastgelegd
in een reglement. Cliënten worden hierover door de hulpverlener
geïnformeerd. De regelingen staan op www.sterkhuis.nl
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