vooruitkomen

Vertrektraining

JEUGDIGEN
Je bent 16 jaar of ouder en toe aan een eigen woonplek: je wilt je toekomst opbouwen. Of je woont thuis, je hebt
het niet naar je zin en denkt serieus aan weglopen. Of je woont in een tehuis of opvangcentrum en het loopt voor
geen meter: je hebt moeite met huisregels, ruzie met leiding. Je vraagt jezelf af: kan ik terecht bij iemand anders?
Heb ik de leeftijd om zelfstandig te wonen? Kan ik dat?
Bij vertrektraining ga je samen met een trainer uitzoeken wat de goede oplossingen zijn en hoe je het best voorbereid bent op je volgende woonplek.

Er komt nogal wat bij kijken als je zo snel zelfstandig wilt wonen. Allereerst een geschikte woonruimte: is dat voor
even of kun je hier blijven? Heb je een huurcontract?
Je moet in je onderhoud kunnen voorzien. Hoe doe je dat? Heb je werk: hoe staat dat met je loon? Zit je op school:
hoe zit dat met je studiefinanciering? En als je geen daginvulling hebt: wat ga je doen? Weet je wat je uitgeeft en
waaraan? Of geef je vaak meer uit dan je inkomen en heb je schulden? Verder is het wel zo prettig als je mensen
bij de hand hebt die belangrijk voor je zijn. Om een praatje te maken of als er problemen zijn. Wij noemen dat een
sociaal netwerk. Het is verstandig om vooraf eens met deze mensen te gaan praten. Dan weet je wat je voor elkaar kunt betekenen. Het kan zijn dat er nog strafzaken lopen. Het zou fijn zijn als die afgehandeld kunnen worden
voordat je een volgende stap maakt.
Hoe werkt Vertrektraining?
Vertrektraining duurt 10 weken. In die tijd heb je meermalen per week contact met je trainer. Je spreekt af wat je
gaat aanpakken en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Sommige zaken kun je alleen afhandelen. Andere moet je
nog leren en dan zal de trainer met je meegaan. In het algemeen kun je van je trainer informatie, advies en praktische hulp verwachten. Omdat jij zelfstandig gaat wonen en dat na 10 weken zelf moet kunnen, moet je veel zelf
doen. De trainer zal je dan ook vooral leren hoe je problemen zelf aan kunt pakken.

Wanneer stopt Vertrektraining?
Na 10 weken intensief met jou samenwerkt te hebben, zal de Vertrektrainer het traject afronden. Je kunt dan op je
eigen benen staan en weet voldoende om zelfstandig verder te kunnen.
Contact:
Wil je meer weten over Vertrektraining? Dan kun je ons bellen of mailen.
Telefoon: (0475) 588 432
Email:
entree@rubicon-jeugdzorg.nl
Website: www.rubicon-jeugdzorg.nl

