
 
PAST EEN  

KAMER MET AANDACHT  
BIJ JOU? 

Ben jij tussen de 18 –23 jaar oud en wil je  
binnenkort zelfstandig wonen?  

Ben je er aan toe om op eigen benen te staan, maar vind je het 
ook nog spannend? Wanneer je het lastig lijkt om alles alleen te 
moeten doen, dan is het fijn als er iemand in de buurt is. Wil jij 
een goed contact met de verhuurder van je nieuwe kamer?  

Heb jij 24 uur per week dagbesteding?  

Ga je naar school, heb je een bijbaan of doe je  
vrijwilligerswerk? Dan kom je in aanmerking.  
Het is belangrijk dat je bezig bent met je toekomst. 
En het is voor jou en de verhuurder fijn als je regel-
matig iets voor jezelf te doen hebt.  

Wil jij ook af en toe de handen uit de mouwen steken?   

Een goed contact met de verhuurder is belangrijk. Je 
leert elkaar beter kennen en je durft zo sneller iets aan 
elkaar te vragen. Misschien kun je een rondje met de 
hond doen of een keer het gras maaien?  

Vind je het niet erg om de keuken te delen?  

Wanneer je bij iemand in huis een kamer 
huurt, dan kan het zo zijn dat je de keuken, 
en/of badkamer deelt. Je maakt daarover 
met elkaar afspraken. Kun jij je makkelijk aan 
deze regels houden?  

Kun je goed aangeven wanneer je hulp nodig hebt?  

Jongeren die net op eigen benen staan, hebben soms 
nog wat support nodig. Wanneer je weinig mensen om 
je heen hebt die je kunnen helpen, is dat lastig. Durf jij 
de verhuurder om hulp te vragen?  

 

Heb je geen verslaving of psychische problemen die je dagelijks 
leven in de weg staan?  

Om op jezelf te kunnen wonen is het belangrijk dat je voldoende 
grip hebt op je leven, bijvoorbeeld qua studie, relaties en geld.  

Heb je een verslaving of psychische problemen 
hebt waardoor dat niet goed lukt? Dan is het 
belangrijk dat je daar eerst aan gaat werken. 
Anders is de kans groot dat het woningdelen 
met een verhuurder niet goed gaat.   



ZO WERKT  
KAMERS MET AANDACHT  

 

Je staat er nooit alleen voor! 

♥ Kamers met Aandacht is er alleen voor jongeren die momenteel hulp-
verlening krijgen van een jeugdhulporganisatie of het sociaal team 
van de gemeente.  

♥ Je gaat een kamer huren bij een verhuurder. Je betaalt de verhuurder 
maandelijks de afgesproken huurprijs van je kamer (max  €450,-). 

♥ Als eerste heb je een intakegesprek met de coördinator. Die gaat voor 
jou op zoek naar een kamer en een verhuurder die bij je past. 

♥ Wanneer er een match is met een kamer en verhuurder, dan ga je 
eerst kennismaken. 

♥ Klikt het met de verhuurder? Vervolgens maak  je samen afspraken 
over de huisregels. Dat kan gaan over het delen van de keuken of hoe 
laat het ‘s avonds rustig moet zijn in huis.  

♥ Je tekent met de verhuurder een huurcontract en de huisregels. Dit is 
meestal een contract voor één of twee jaar. 

♥ Tegelijkertijd teken je ook een begeleidingsovereenkomst met je 
hulpverlener. Zo kun je het eerste half jaar samen verder werken aan 
de dingen die goed gaan en die je soms nog wat lastig vindt.   

♥ Loop je in het dagelijks leven ergens tegenaan, voel je je wat eenzaam 
of heb je gewoon behoefte aan gezelligheid? Dan kun je terecht bij je 
verhuurder. 

♥ Heb je problemen met je financiën, studie/werk of zit je niet lekker in 
je vel? Geen probleem; je hulpverlener is er gewoon nog voor je. 

♥ Loopt het contact met je verhuurder stroef of is er gedoe over de huis-
regels? De coördinator van Kamers met Aandacht kan bemiddelen 
tussen jou en de verhuurder.  


