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Wat is het traject Begeleid Kamer Wonen
voor Adolescenten?
Het BKW-A is een onderdeel van Reinier
van Arkel en bevindt zich op de Admiraliteitslaan in Den Bosch-West.
BKW-A is een vorm van zelfstandig leren
wonen. Het biedt hulp en begeleiding aan
jongeren tussen 18 en 24 jaar die zelfstandig willen wonen, maar hierbij hulp nodig
hebben. Het gaat om ondersteuning en
training bij het vergroten van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn voor een meer zelfstandig bestaan.
Voor wie is dit traject bedoeld?
De kamertraining is bedoeld voor adolescenten en jongvolwassenen die door psychische/psychiatrische problemen nog
niet in staat zijn om volledig zelfstandig te
gaan wonen. Zij hebben geen 24-uurs zorg
meer nodig en kunnen vragen uitstellen tot
later.
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Hoe lang duurt een training binnen het
BKW-A?
Het traject duurt in principe 9 maanden.
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de training eerder of later beëindigd
zal worden. Er wordt een proeftijd gehanteerd en een terugkeergarantie gevraagd.
Als aanloop naar of afbouw van het traject
kan een beroep gedaan worden op de Ambulante Woontraining (AWT).
Wat kun je verwachten van een verblijf
BKW-A?
Het team van het BKW-A bestaat uit woontrainers, die van maandag tot en met vrijdag
tijdens kantooruren aanwezig zijn. Je krijgt
twee woontrainers toegewezen met wie je
wekelijks contact hebt. Samen met jou worden doelen opgesteld waaraan je tijdens de
kamertraining gaat werken. Je woont in een
flat in een woonwijk met twee andere jongeren. Ieder heeft een eigen kamer en eigen
spullen. Er zijn algemene voorzieningen, zoals een keuken, een badkamer en toilet, die
gedeeld worden met de anderen.
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Hoe kun je in aanmerking komen voor het
BKW-A?
Als jij samen met je behandelaar denkt dat
het BKW-A je iets te bieden heeft, kan
deze je aanmelden bij Entree van Reinier
van Arkel. Daarnaast moet er een beschikking bij de gemeente (WMO) aangevraagd
worden voor individuele begeleiding.
Hierna volgt een uitnodiging voor een informatief gesprek met een van de woontrainers en een intakegesprek. Bij dit intakegesprek zijn de trajectondersteuner,
een woontrainer van BKW-A, eventueel je
ouders/andere betrokkenen en je behandelaar aanwezig. Na het intakegesprek krijg je
zo snel mogelijk te horen of je wel of niet
kunt deelnemen.
Heb je vragen naar aanleiding van deze folder dan kun je contact opnemen met de
receptie van Reinier van Arkel en je laten
doorverbinden met een van de woontrainers.
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