Voel je thuis
in het Fasehuis!

In het Fasehuis is plek voor jou!
Wil je graag zelfstandig wonen, maar kun je daarbij wel
wat hulp gebruiken? In het Fasehuis helpen we je in een
veilige omgeving bij jouw ontwikkeling naar
zelfstandigheid.

Voel je
thuis in het

Samen met andere jongeren van gemiddeld 18 tot 27 jaar
woon je in het Fasehuis. Daarbij begeleiden wij je in de
stappen die jij zet naar zelfstandigheid. Je leert zo
zelfstandig te wonen, in een tempo dat bij jou past.
De begeleiding is op maat en zoveel mogelijk in samenspraak met de mensen die belangrijk zijn in jouw leven.

Fasehuis!
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Aanmelding Fasehuis Statera

Wonen in een Fasehuis, hoe gaat dat?
Eigen kamer
Je krijgt een eigen kamer met een bed, een kast en een aansluiting voor tv en
internet. Je mag jouw kamer verder zelf inrichten. Ook het schoonhouden ervan is jouw taak. Mocht je geen spullen hebben om je kamer mee in te richten,
dan kan Statera je hierbij helpen. Verder deel je met de andere jongeren een
badkamer en een keuken.
Begeleiding
Je wordt begeleid door de medewerkers van het Fasehuis. Eén van hen wordt
jouw hoofdbegeleider. Je hebt regelmatig een begeleidingsgesprek. Van jouw
hoofdbegeleider leer je hoe je zelf allerlei praktische zaken kunt regelen. Jouw
hoofdbegeleider heeft ook contact met jouw ouders en met school/stage/
werk of dagbesteding.

Voor jouw toekomst

Voor iedere jongere is de stap naar zelfstandig wonen heel spannend.
Opeens moet je alles zelf regelen en dat valt vaak niet mee.
In het Fasehuis is ruimte voor individuele begeleiding en
kijken we samen wat jij wilt leren aan vaardigheden. Zoals hoe je om gaat
met school, stage, werk of jouw dagbesteding.
Maar ook hoe je om gaat met vrije tijd, met geld en met jouw financiële
verplichtingen.
Sociale contacten met familie en vrienden krijgen ook de aandacht. Heb je
conflicten en vind je het moeilijk dit op te lossen? Dan helpen wij je hierbij. Zo
werken we aan jouw persoonlijke ontwikkeling met aandacht voor wat goed
gaat en wat beter kan!

Drie Huizen

Statera heeft drie Fasehuizen. In Marum, Jonkersvaart en Zevenhuizen. In
het Fasehuis wonen meerdere jongeren. Elke jongere heeft zijn/haar eigen
leerdoel en werkt op zijn/haar eigen tempo naar zelfstandigheid. Er is altijd
iemand van de begeleiding in de nabijheid aanwezig. Zij helpen je als dat
nodig is.
De Fasehuizen van Statera zijn op basis van competenties ingedeeld.
Competenties zijn jouw vaardigheden en kennis. Wat weet je al en wat kan je
allemaal al, maar ook waar moet je aan werken. Dat bepaalt welke fase het
beste bij jou past en wanneer je kunt doorstromen naar de volgende fase.
Jouw persoonlijke ontwikkeling bepaalt het tempo hierbij.

Samenleven
In het Fasehuis is er regelmatig een huisvergadering met alle jongeren die er
wonen. We praten dan over huishoudelijke zaken, zoals het kookschema, de
schoonmaak of punten waar jij tegenaan loopt. Soms worden er ook thema’s
zoals brandveiligheid, alcohol en drugs en een zelfstandige woonruimte
zoeken besproken.
Zelfstandigheid
Tijdens jouw traject binnen het Fasehuis werken we aan jouw zelfstandigheid
en praten we in begeleidingsgesprekken onder andere over:
School/stage/werk of dagbesteding.
Persoonlijke ontwikkeling
Financiën
Invulling van jouw vrije tijd
Jouw sociale netwerk.

*
*
*
*
*
Welke regels gelden er?

Hoe gaat het met Jou
in het FaSEHUIS?
Je hebt jouw eigen leerdoelen in een zorgcontract staan. Dit zorgcontract wordt
uitgewerkt in een handelingsplan. Wat wil je leren? Hoe ga jij dat aanpakken en
waar heb je hulp bij nodig? Dit bespreken we regelmatig in een evaluatiegesprek
samen met jouw begeleider en belangrijke anderen in jouw netwerk. De afspraken die we met jou maken, leggen we vast in jouw dossier. Jij krijgt hier altijd een
kopie van.
Inkomen en verzekering
Je draagt zelf zorg voor jouw eigen inkomsten. Is dit niet mogelijk, dan kijken we
samen met jou naar wettelijke regelingen waar je mogelijk recht op hebt, zoals studiefinanciering, zorgtoeslag, bijstandsuitkering etc. Heb je hier recht op?
Dan vragen we dit samen met jou aan. Wel moet je zelf een zorgverzekering en
WA-verzekering hebben.
Het is belangrijk dat je een huisarts en tandarts in de buurt van het Fasehuis hebt.
Dit kan dus betekenen dat je van huisarts of tandarts moet veranderen wanneer
jij in het Fasehuis komt wonen. Ook is het belangrijk dat je je op het adres van het
Fasehuis inschrijft bij de gemeente. Hierbij kan jouw hoofdbegeleider je helpen.

In ieder huis gelden regels. Ook in het Fasehuis. Deze regels, daar moet je je
aan houden. Zo zorgen we samen voor een fijne en veilige plek voor alle
bewoners.
Drugsgebruik of in het bezit hebben hiervan is verboden.
Alcoholgebruik is toegestaan voor zover het de orde in huis niet verstoort
en het niet in strijd is met jouw handelingsplan.
Ook mag er niet gerookt worden in huis.
Er zijn er ook vrijheden en mogelijkheden in het Fasehuis, zoals bezoek of
logés. Zo leer je om op eigen benen te staan. Stap voor stap zullen jouw
vrijheden steeds groter worden.

Wat heb je nodig voor een aanmelding voor het Fasehuis?
Om in aanmerking te komen voor een plek in het Fasehuis van Statera, heb je een
zorgindicatie nodig. Dit kan een ‘WLZ-indicatie’ zijn, een ‘Beschermd-wonen-indicatie’ van gemeente Groningen of een ‘Jeugdwet-indicatie’ van gemeente
Marum. Neem gerust contact met ons op, om de mogelijkheden door te nemen.
We kunnen eventueel ook ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde
indicatie. Voorwaarde is wel dat je (bijna) 18 jaar of ouder bent. Verder moet je een
daginvulling van minimaal 20 uur per week hebben. Dit kan school zijn, maar ook
(vrijwilligers)werk of dagbesteding. Het is ook mogelijk dat jouw hoofdbegeleider
jou ondersteunt en begeleid in het zo snel mogelijk vinden van een daginvulling.

Grip op jouw geld
We werken ernaar toe dat jij uiteindelijk jouw financiën goed kunt beheren en
verantwoordelijk met je geld om gaat. Gedurende je verblijf binnen het
Fasehuis ben je verplicht om jouw hoofdbegeleider inzage te geven in je
financiën. Zo kunnen wij jou helpen op een manier die past bij jouw situatie.

Je past niet binnen het Fasehuis wanneer er sprake is van grote verslavingsproblematiek, risico op voortdurend sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag, psychiatrische problematiek die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden
dat er geen afspraken met je gemaakt kunnen worden of wanneer je een kind
hebt of hiervan in verwachting bent.
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