Welkom
bij de Kleine WoonEenheid Plus
(KWG+)
De KWE+ is een onderdeel van afdeling MAAT 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+ en KWG (kinderwoongroep). Hier worden de
jongeren voorbereid op zelfstandig wonen.
De Kleine WoonEenheid Plus (KWE+)
Een KWE+ is een woning waar vijf tot acht jongeren bij elkaar wonen. Zij worden dagelijks
begeleid door mentoren die gedurende de ochtend, middag en avond in het pand
aanwezig zijn, tevens zijn mentoren in het weekend een dagdeel aanwezig en kunnen
jongeren op overige momenten een beroep doen op de 24-uurs bereikbaarheidsdienst.
De meeste jongeren die in de KWE+ gaan wonen komen vanuit een KWG of rechtstreeks
vanuit de centrale opvang. De jongeren die in de KWE+ worden geplaatst zijn zelfredzaam
genoeg om zichzelf dagdelen zonder aanwezigheid van mentoren te redden. Daarnaast
hebben ze wel intensieve begeleiding nodig bij het verder verzelfstandigen, voordat ze 18
jaar worden. Dit is het voornaamste doel van het wonen op de KWE+. Begeleiding is
bijvoorbeeld bij een goede dagelijkse routine, goede participatie in onderwijs, leef- en
woonomgeving verzorgen, opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk en allerlei
praktische vaardigheden.
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.

Datum

De begeleiding

november 2018

De jongeren in een KWG zijn minderjarig en zitten volop in een ontwikkelingsproces
begeleiding
Vragenwaarbij
013zij
– 530
94 00 nodig hebben. Het onduidelijke toekomstperspectief is vaak van
grote invloed op het ontwikkelingsproces.
De begeleiding in de KWG bestaat uit een aantal periodes:

Adres

Sterk Huis
Rillaersebaan 75
5053 EA Goirle
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De begeleiding

De begeleiding in de KWE+ is gericht op de verzelfstandiging van de jongeren. Zij moeten
immers op hun 18e jaar voldoende vaardigheden geleerd hebben om zich zelfstandig te
kunnen redden. 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. Belangrijk is dat jongeren ervaren welkom te zijn. Taken waarvoor de jongere in
de eerste periode staat zijn o.a. de KWE+, de huisgenoten, de mentor en omgeving leren
kennen. Afhankelijk van de competenties en de prioriteiten van de jongere worden de
doelen en de werkwijze vastgelegd.
▪ verblijfperiode
In deze periode staat het werken aan de individuele competenties centraal. Participatie
in de samenleving en het werken aan een ondersteunend netwerk zijn daarbij als
belangrijke onderdelen. Andere aandachtspunten zijn: zorgen voor de leef- en
woonomgeving, omgaan met autoriteiten en instanties en diverse praktische
vaardigheden zoals koken, boodschappen en budgetteren.
▪ afscheid- of vertrekperiode
In deze periode richt de begeleiding zich met name op het versterken van de
vaardigheden die de jongere nodig heeft in de nieuwe woonsituatie. Tevens is er
aandacht om de overgang van de KWE+ naar de nieuwe situatie zo goed mogelijk te
laten gaan. De jongere krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en neemt uiteindelijk zelf
zijn beslissingen, die de mentor respecteert.
Voorbeelden van taken en vaardigheden in deze periode zijn o.a. het regelen van zaken
rondom het (on)zelfstandig wonen en het regelen van de financiën na 18+. Indien
gezinshereniging plaats zal vinden, is deze periode voornamelijk gericht op
voorbereiding op het herenigd samenwonen met het gezin.

Na de KWE+
De jongere stroomt door naar een KWE, stroomt uit i.v.m. gezinshereniging of stroomt uit
naar (on)zelfstandige huisvesting. 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.
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Algemene informatie KWE+
De KWE+ is onderdeel van de afdeling MAAT van Sterk Huis.
MAAT heeft KWE+ in Tilburg, Goirle en Waalwijk.

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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