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Aanvraagformulier
Nadere subsidieregels
Jeugdzorg 'Kamers met kansen'
Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere
subsidieregels Jeugdzorg 'Kamers met kansen'.
Voordat u met invullen begint, dient u op de hoogte te zijn van deze regels. Gezien en akkooord
De subsidieaanvraag (dit formulier met bijlagen) moet worden verzonden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg

Cluster Subsidies
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

CHECKLIST SUBSIDIE
Bent u een Limburgse gemeente, een jeugdzorginstellingen en/of een welzijnsinstelling? Ja
ls het door de jeugdzorg professional en de jongere gezamenlijk opgezet zorgplan voorzien van een positief
advies van de jeugdzorg professional? Ja
ls het de eerste maal dat u subsidie binnen deze regeling aanvraagt of dat er voor dit project subsidie wordt
aangevraagd? Ja

Heeft het project betrekking op jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar en afkomstig uit de Jeugdzorg? Ja
Bedraagt de looptijd van het project of activiteit maximaal 2 jaar? Ja

A ANVRAAG SUBSIDIE
Naam aanvrager

gemeente Weert

Rechtsvorm

Gemeente

Adres
Postcode en woonplaats
Vestigingsplaats
Website organisatie
IBAN-nr. aanvrager
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoon (overdag)
E-mail contactpersoon

:
:
:

:

r.klaessen@weert.n|

Projectnaam

:

Kamers met Uitzicht plus

Regio

:

Midden-Limburg

Wilhelminasingel

101

Postbus 950 6000 AZ Weert
Weert

vwvvv.weert.nl

.
:

NL13BNGH 0285009303
Riek Klaessen/Bram Winantz
beleidsadviseur Jeugd / RMC coördinator

0495-575486/575495

'

Project wordt gerealiseerd in gemeente(n)

Weert

:
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Aanvraagformulier Nadere subsidieregels
Jeugdzorg 'Kamers met kansen'
I-

partners in het netwerk is geconcludeerd dat er behoefte is aan dit aantal
trajecten.)
# De jongeren te laten ontwikkelen tot zelfstandig volwassenen, met een
positieve loopbaan rondom scholing en werk.
# Een zinvolle dagbesteding vinden voor de jongeren op het voor hen hoogst
haalbare niveau.
# Voorkomen van vervolgzorg, door bieden van woonruimte met begeleiding
er1larl<<e_n
netwerk voor na het project.
aïeenistevig
i

l_

4. Welk resultaat of effect
wordt beoogd met het

i

project? (Smarti

| geformuleerd)

# deelnemende jongeren hebben vaardigheden om op eigen benen te
kunnen staan, op het terrein van wonen, leren, werken en zelfredzaamheid
# deelnemende jongeren kunnen in principe na een jaar uitstromen naar een
eigen woning.
#jongeren hebben een zinvolle dagbesteding van leren of werken en
vrijetijdsbesteding en zijn in staat zelfstandig te wonen. Indien dit niet
realiseerbaar is wordt vroegtijdig verwezen naar volwassenenzorg voor een
aanvullend ondersteuningstraject. Dit om te voorkomen dat ondersteuning
pas wordt ingeroepen als problemen escaleren.

Kamers met Uitzicht + werkt preventief. De levenskwaliteit van de jongeren
wordt verbeterd doordat onrust over geld, wonen, instanties en netwerk in
een zo vroeg mogelijke stadium wordt gekanaliseerd. Een slachtofferhouding
wordt voorkomen. Jongeren leren weerbaarder te worden bij zwaardere
problemen. Een solide grondhouding en zelfredzaamheid levert voor hen en
de maatschappij voordeel op, dat doorvverkt in hun volgende levensfases.
Iedere jongere die met lichte begeleiding 'binnenboord' gehouden kan
worden, zal in een later stadium minder of niet terugvallen op zwaardere zorg
en voorzieningen. Preventie leidt tot minder benodigde (negatieve) energie
voor het corrigeren van zaken die fout zijn gelopen.

\ííiiii

l_

_____7

5. Voor welke jongere(n)
wordt subsidie aangevraagd?

Voor 10 jongeren uit Weert die vanuit de nazorg bij uitstroom uit de
Jeugdzorg aangemeld worden voor dit project. Voorwaarde is dat de
jongeren passen binnen het profiel van de doelgroep, waarbij vooral bewaakt
moet worden dat het jongeren zijn met een relatief lichte zorgbehoefte.
Specificering van de doelgroep;
0
thuisloos of bijna thuisloos
o
18-23 jaar
ø
een geldige verblijfsvergunning
o
ongetrouwd/niet samenwonend (tenzij anders afgesproken met de
begeleiders)
dagbesteding of in traject met jongerenwerk of gemeente
(voltijdstudie en/of bijbaan en/of baan of vrijwilligerswerk, mantelzorg)
gemotiveerd
mogelijkheid binnen/na 1 jaar zelfstandig te kunnen wonen
met medebewoners kunnen en willen omgaan

voldoende financiële middelen
|_

________l_______i_

iííiii
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lN@1
Sander Loots
Iïahja
Lesnjak
_

_

_

_

Or aßatäinïita
Punt Welzijn

_

Yvonne Scheepers
_

_

_

í

_

_

_

_

Aanspreekpunt voor deelnemers en begeleiders
ten aanzien van aangelegenheden rondom

_

_

w¿n.hLl>etalii9_e_d-_

_

_

_

Verantwoordelijk voor beschikbaar stellen van
woningen en doorstroom naar een
ven/olgwoning. Project afstemming.

Gemeente Weert

“

|

Verantwoordelijk voor projectleiding en regie.

Be|e¿smidew§rke|r_Jeu_gd_
_

Bram Winantz

_

Wonen Limburg
Woonconsulent
_

_

_

Coordinatie, begeleiding en coachen van
deelnemers.

Wonen Limburg
Manager

Klaessen
I_Riek
_

_

Punt Welzijn
Coordinator/Jongerencoach

_

Ger Verstegen

_

Begeleiding en coachen van deelnemers.

J0n_92fe%fl<¿>fl9ïfl<Eh

_

`

L

Taak/verantwoordelijkheid

_

Gemeente Weert
Coördinator RMC Leerplicht

l

|

_

_

_

_

__1

_

Verantwoordelijk voor projectleiding en regie.
Screening.
Aanspreekpunt ivm voorzieningen en
ondersteuning op het vlak van werk, inkomen,

______|-f<iidi19ß@r<_l<*~vyf'____l

Projectgroep
|____

De projectgroep bestaat uit
bovenstaande personen.

l_____

Aanmelding & screening.
Monitoren project en voortgang deelnemers.

______l§°fmni<z&____

Tijdschema.

Afstemming partijen en operationele

_l

U_voorbereidin_gen.
*Em¿i"9_e"¿ef¿"9_9L>eP_1
_

_

_

_

D&m¿_20&J'i=\"Ua_l/l'ebwl2¿

_

Staltraj'e_c:telgroï1j§deilr1elers)_
Uame¿¿s¿Sßefms sßpg
C<><=\_ChlQ&ef\_lI>e9il<*ldl1e9f<>_eP1_
_

_

_

_

_

November, december 2014 januari 2015

Febïit/ïEni2l5

_

_

_

_

_

Felwflß¿

_

l/L1bfL¿201L

_

_

Ea_Jari/fluaE)16_
íUitslo<›l1ei1_ç›laa_ßer1_eN_lgw@ing_groï1_
Evaluatie roep1
Maart 2016
___9________
_

jßtlifasctmwußdiinfmefst
<ïbe92le@9SEeFE
CECWLQ
_

_

_

J_?f=~f›±arimiuf=_1ß_

_

_

_

_

______

_

_

_

l:<*¿UaB0_1f`@fel“'ifl20_l`/
m1f=\fi/&bfU¿01Y_

_

_

_

_

_

_

_

lLLff°1¿e_pla_=¿'ISeLveLlsm¿lI19_9ir<›_eP2_
:l Eaf'fÂ17__
Ãa|@le_9L°eP_2_
_

_

_`l_T>eï\beA>15,_i'f=\_fwa@bfl&l
2%
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Aanmelding en screening instromers:
Het aanmelden gebeurt vanuit de verwijzende instellingen in de jeugdzorg of een andere netwerkpartner.
Screenen van de kandidaten gebeurt door de projectgroep van KMU plus waarin gemeente Weert (Bram
Winantz RMC en Riek Klaessen preventief jeugdbeleid), Wonen Limburg (Yvonne Scheepers) en PUNT
Welzijn (jongerenwerkersTanja Lesnjak en Sander Loots) participeren. Deze projectgroep wordt in de
toekomst voor de KMU plus groep aangevuld met een consulent van het CJG. Alle aanmeldingen worden
via Bram gescreend bij de partners van het Jongerennetwerk, het jeugdcasusoverleg van de
gemeente
Weert-Neden/veert.Bij akkoord van de betreffende jongere wordt er gebruik gemaakt van de uitstroom
informatie van de verwijzende instelling, die zo nodig aanschuift.
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