Wonen in de appartementen bij InnSide ziet er zo uit:
Je woont zelfstandig
De kamer waar je in gaat wonen heeft een eigen open keuken en ruimte voor een zithoekje/eettafel.
Boven de kamer is een open slaapverdieping gemaakt. Buiten heb je een terras tot je beschikking en kan
je gebruik maken van delen van de tuin.
Je moet voor jezelf kunnen zorgen, zoals op tijd uit bed komen, ontbijten, op tijd naar school of werk
gaan, zelf eten kopen en maaltijden klaar maken, op tijd naar bed gaan, zorgen dat je kamer en jijzelf
schoon blijft.
Kortom: je wilt verantwoordelijk zijn voor wat je doet en met onze begeleiding wil je daar verder in
ontwikkelen.
Je woont met begeleiding
De mensen van InnSide gaan jou begeleiden. Zo leer je rustig aan helemaal zelfstandig te worden. Waar
je bij geholpen gaat worden en hoe vaak per week ga je samen met InnSide vaststellen. Je maakt met
hen een plan. Je bespreekt samen met hen wat goed gaat en wat je nog kan leren. Je kan hierbij denken
aan items als plannen, relaties, gezondheid, financiën, identiteitsontwikkeling, geestelijke ontwikkeling,
school en werk, ouders en gezin.
Je woont samen met een ander
Naast jou woont je buurman of buurvrouw. Je moet leren rekening te houden met de ander, bijv. tot
hoe laat kan je muziek maken, hoe gebruiken we het terras? enz. Daarover moet je overleggen. Ook
moet je douche, wasmachine en toilet delen. Je moet samen overleggen hoe je het gaat schoonhouden
en gebruiken, zonder elkaar te storen. Bij het overleg gaan de mensen van InnSide je (zonodig) helpen.
Je woont samen met anderen
Het appartement met de kamers staat in de tuin van een grote woonboerderij. Daarin wonen 2 gezinnen
en 5 jongeren. Je komt in de tuin dus vaak iemand tegen. Dat is gezellig. Je kan gebruik maken van het
gezamenlijke deel van tuin en de dingen die daar zijn (trampoline, tafeltennistafel, in de zomer het
zwembad, enz.). In de tuin houd je rekening met de anderen, maar natuurlijk ook met de buren.
Je betaalt voor wonen en begeleid worden.
Voor het wonen betaal je een woonvergoeding. Dit is een vast bedrag voor iedereen gelijk. Daarnaast
betaal je een bedrag voor gas, water en licht.
Voor de begeleiding betaal je een begeleidingsvergoeding. Dit bedrag hangt af van de begeleiding die je
nodig hebt en de mogelijkheden die je hebt om daarvoor te betalen.
Om te weten of je in aanmerking komt voor een zorgbudget kun je contact opnemen met het Sociaal
Wijkteam, www.swtzwolle.nl
InnSide is een kleinschalig wooninitiatief en is daarom onderdeel van Klaver4You/RIBW.
Voor even of voor lang?
Je woont niet voor altijd bij InnSide. Samen met de mensen van InnSide bepaal je hoe lang. Dit hangt af
van wat je allemaal wilt gaan leren en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Dat mag gerust een paar jaar
duren, maar als je na een half jaar klaar bent is dat ook goed.

