WAT IS OP KAMERS?


Op Kamers wil jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking een kans bieden om te
verkennen waar hij/zij kan gaan wonen. Voor veel van de bewoners is een stap naar zelfstandig
wonen nog te groot. Ze hebben nog niet de vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig te
kunnen wonen, maar kunnen bij ouders ook niet alles leren en willen wel graag zelfstandiger
worden. Bij Op Kamers doen ze veel meer zelf en komen er hierdoor achter waar ze tegenaan
lopen. Zo wordt duidelijk welke leerdoelen bewoners hebben.

 Op Kamers betekent niet per se dat de bewoner uiteindelijk
zelfstandig gaat wonen. Op Kamers mag ook een periode zijn waarin
bewoners gaan experimenteren en zullen ontdekken op welke manier zij
prettig kunnen wonen. Met of zonder huisgenoten, veel dingen zelf doen,
of juist nog wat meer hulp krijgen. Een manier van wonen die aansluit bij
de wensen en mogelijkheden.
 Bij Op Kamers creëren we een veilige leeromgeving waarin bewoners
fouten mogen maken, én er altijd iemand is om hen op te vangen. Bij Op
Kamers werken we vanuit de driehoek: bewoner, ouders/verzorgers/
mentor en maatjes. Hierbij is de wens van de bewoner leidend en komen we vanuit de driehoek
tot een veilige leeromgeving!


Sommige bewoners zitten in een thuissituatie die voor hen niet zo
fijn is. Zij krijgen binnen Op Kamers meer rust, zelfstandigheid en
kunnen zich ontwikkelen, bijvoorbeeld qua
zelfvertrouwen/eigenwaarde.



Bij ouders ervaren bewoners met regelmaat weinig tot geen eigen regie. Keuzes worden vaak
door ouders gemaakt, in plaats van door bewoners. Bij Op Kamers leren ze om eigen keuzes te
maken.



Veel bewoners hebben een beperkt sociaal netwerk, ze hopen bij Op Kamers ook meer sociale
contacten op te doen. Echt vrienden te maken. Met hun licht verstandelijke beperking vallen ze
vaak net buiten de boot. Binnen Op Kamers wonen ze met
gelijkgestemden, samen in een huis, waardoor het makkelijker
wordt om contact te maken.
 Hierdoor biedt Op Kamers ook een plek om te oefenen met
sociale contacten. Als je alleen op een appartement woont, leer
je hier weinig over. Binnen Op Kamers krijg je te maken met
huisgenoten, waar ook conflicten kunnen ontstaan. Als maatjes
begeleiden we hen in het leren hiermee om te gaan.



Zelfstandig in een appartement wonen kan ook best wel saai zijn als de bewoner vaak alleen is. Bij
Op Kamers kan de rust van de eigen kamer opgezocht worden, maar ook de gezelligheid in de
woonkamer.



Voor het zelfvertrouwen van de bewoners is Op Kamers een fijne plek. Bewoners spiegelen zich
nu vaak aan broers of zussen, die vaak toch wat meer mogelijkheden hebben. Dit kan zorgen voor
onzekerheid. Bij Op Kamers zit dit meer op een gelijkwaardig niveau. Bewoners worden hier ook
gevraagd om andere bewoners dingen uit te leggen, waardoor ze zich zekerder voelen. Zij zijn
opeens degene die het het beste weten.

