
• Gemeente Zoetermeer

• ROC ID College 

• De Goede Woning in samenwerking met Vidomes en Vestia Zoetermeer

BEN JE ALLEEN OP ZOEK NAAR WOONRUIMTE? 
DAN IS BEGELEID WONEN JONGEREN NIET DE JUISTE 
PLEK VOOR JE. VRAAG DAN EEN WOONPAS AAN. 

JOUW STAP NAAR 
ZELFSTANDIGHEID!

Ben jij tussen de 18 en 23 jaar? 

Wil je echt iets van je toekomst 

maken? Gaat wonen thuis echt 

niet meer en heb je hulp nodig 

om jouw stap naar zelfstandig-

heid te zetten? Ben je bereid 

hier voor te gaan en hard voor te 

werken? Dan is Begeleid Wonen 

Jongeren misschien iets voor jou. 

IN DEZE FOLDER 
LEES JE MEER.
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DIT ZIJN DE VOORWAARDEN 
• Je bent tussen de 18 en 23 jaar.

• Je wilt echt iets van je toekomst maken 

en wilt daar zelf actief aan werken. 

• Je wilt daarbij begeleid worden.

• Je houdt je aan de regels van Begeleid 

Wonen Jongeren. 

• Je hebt voor minimaal twintig uur in de 

week werk, een opleiding of vrijwilligers-

werk of je bent bereid om dat te gaan 

doen.

• Je hebt een inkomen om je huur en de 

andere kosten van je levensonderhoud te 

betalen.

• Je hebt geen grote problemen met je 

gedrag of je verslavingen.

• Je hebt een geldig legitimatiebewijs. 

• Je woont, werkt of gaat in Zoetermeer 

naar school. 

MEER WETEN OF AANMELDEN?
Surf naar www.zoetermeer.nl/BegeleidWonenJongeren 

Of mail naar begeleidwonenjongeren@zoetermeer.nl

Je krijgt altijd binnen twee weken antwoord.

WAT IS BEGELEID WONEN 
JONGEREN? 
Begeleid Wonen Jongeren biedt jou een 

kans om, met een steuntje in de rug, je ei-

gen stap naar een zelfstandig leven te zet-

ten. Een kans die jij met beide handen kunt 

aangrijpen. Je kunt een woonplek krijgen 

met begeleiding op het gebied van wo-

nen, leren en werken. Je krijgt een tijdelijk 

huurcontract, zolang je je aan de regels van 

Begeleid Wonen Jongeren houdt.

WAT KAN JE BEREIKEN?
Je hebt een eigen begeleider. Samen met 

je begeleider bepaal jij jouw doelen. Je sluit 

een begeleidingscontract af voor ongeveer 

anderhalf jaar. Je werkt eraan dat je zelf-

standig kunt wonen en dat je een opleiding 

en/of baan hebt die bij je past.

WAT KOST HET?
De kosten voor je levensonderhoud, zoals 

bijvoorbeeld eten, huur, telefoon en vrije-

tijdsbesteding, moet je zelf betalen. Voor de 

begeleiding hoef je niets te betalen.  

WAT WORDT ER VAN JOU 
VERWACHT?
Om aan Begeleid Wonen Jongeren deel te 

nemen, moet je aan verschillende voor-

waarden voldoen. Die zijn er niet voor niets. 

Ze helpen jou je doel te bereiken. 
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