“Omgaan met geld en contact maken
en houden met mensen ging gewoon
niet goed. Nu wel en met resultaat,
Mirjam woont al weer een paar maanden
echt op zichzelf. Gaby (42) en John (39)
ouders van Mirjam (19) uit Biggekerke.

Kamertraining
In het kamertrainingscentrum van Juvent kunnen jongeren vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking
oefenen in het zelfstandig wonen en leven. Elke jongere heeft hier een eigen kamer en krijgt individuele
begeleiding. Door deze trainingsvorm kunnen ze in de toekomst een zelfstandig(er) leven leiden.
Doelgroep
Jongeren vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking
die hulp nodig hebben vanwege cognitieve problemen en een
tekort aan praktische en sociale vaardigheden. De jongeren
hebben op termijn perspectief om zelfstandig te wonen, al
dan niet met ambulante ondersteuning. De jongere volgt
onderwijs of heeft een andere vorm van dagbesteding.

Duur
Het staat niet precies van te voren vast hoe lang het verblijf
van de jongere zal zijn. De duur van de training is afhankelijk van
de leerdoelen en varieert van één tot twee jaar. Na ongeveer
drie maanden bespreekt Juvent met de jongere het vervolgtraject.

Meer informatie?
Voor kamertraining van Juvent is een zorgopdracht nodig
van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Porthos in uw
gemeente, of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of
medisch specialist. Neem voor meer informatie contact op
met het regiokantoor van Juvent bij u in de buurt of kijk op
onze website.
Contact
• Regiokantoor Oosterschelderegio
Goes, Beukenstraat 62, Tel. 0113-237066
• Regiokantoor Walcheren
Middelburg, Prins Bernhardstraat 4, Tel. 0118-632900
• Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen, Jacob Catsstraat 7, Tel. 0115-643030
www.juvent.nl • info@juvent.nl
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Doel
Kamertraining is erop gericht jongeren te helpen bij het
ontwikkelen van vaardigheden, waardoor ze zich beter kunnen
handhaven in de maatschappij. Er is uitgebreid aandacht voor
het sociale netwerk dat de jongere heeft en de manier waarop
daar gebruik van kan worden gemaakt.

Locatie
De Pionier, Middelburg

