Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen

DOOR!
DOOR! leert je zelfstandig wonen in
je eigen aanstaande huurhuis.
Cliënten >>

Je komt in aanmerking als je op zoek bent naar
een woning, maar nog niet in staat bent om

zelfstandig te wonen.

Via je hulpverlener heb je informatie gekregen over DOOR!. Deze folder informeert je over wat
DOOR! inhoudt en wat er gebeurt met je aanvraag voor een DOOR!-woning.
WAT IS DOOR!?
DOOR! is een samenwerkingsverband van opvang- en zorgaanbieders en woningcorporaties
in de regio Eindhoven. Via DOOR! krijgen cliënten van GGzE begeleiding om in een individuele
woonsituatie de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
Omdat het gaat om een begeleidingstraject blijft GGzE een tijdlang betrokken bij het wonen via
DOOR!. Concreet betekent het dat je maximaal twee jaar een speciaal contract sluit met GGzE.
Hierna volgen GGzE en de woningcorporatie nog drie jaar je woongedrag om problemen te
voorkomen.
Voor wie is DOOR!?
Niet elke cliënt van GGzE komt in aanmerking voor een DOOR!-woning. Je komt in aanmerking
als je op zoek bent naar een woning, maar nog niet in staat bent om zelfstandig te wonen.
Je moet nog woonvaardigheden aanleren, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, koken,
opruimen, relaties onderhouden met de buren, et cetera. Je moet natuurlijk begeleiding toelaten
in je woning.
Om een woning via DOOR! te kunnen huren, moet je minstens € 700,- netto inkomen per maand
hebben. Ook moet een DOOR!-woning passen binnen het traject dat je met je hulpverlener
bent aangegaan.

DOOR!

Wonen via DOOR!
Wat maakt wonen via DOOR! anders dan ‘regulier’ wonen? In de eerste plaats sluit je geen
huurcontract met de woningcorporatie, maar met GGzE. GGzE heeft voor jouw woning een
contract gesloten met de woningcorporatie.
Je krijgt begeleiding van GGzE bij het wonen. Afspraken over hoe deze begeleiding er uitziet,
maak je met je hulpverlener. Je beschrijft dit samen in het woonbegeleidingsplan. Je hulpverlener
krijgt een sleutel van je huis. Hij gebruikt deze sleutel alleen als er problemen zijn en jij hem niet
binnenlaat.
Eerder legden we al uit dat je maximaal twee jaar een speciaal contract krijgt. Hoe werkt dit?
Als je in aanmerking komt voor DOOR! gaan we er vanuit dat je binnen één jaar laat zien dat je
een goed huurder bent. Een goed huurder is iemand die zijn huis schoon en opgeruimd houdt, de
buren geen overlast bezorgt en zijn huur altijd op tijd betaalt.
Sommige mensen hebben langer dan een jaar woonbegeleiding nodig. Zij krijgen maximaal
twee keer een half jaar verlenging van hun contract. Na deze twee verlengingen moeten ze
hebben laten zien dat ze een goed huurder zijn.
Na een jaar of maximaal twee jaar wordt de woning ‘omgeklapt’. Dit betekent dat je zelfstandig
een huurcontract aangaat met de woningcorporatie.
Voor sommige mensen blijkt zelfstandig wonen via DOOR! niet haalbaar. Als dat zo is, wordt in
overleg met je hulpverlener je huurcontract opgezegd.
Hoe kom ik in aanmerking voor DOOR!?
Je bespreekt samen met je hulpverlener de optie DOOR!. Als jullie samen vinden dat je in
aanmerking komt voor een woning, vullen jullie een aanvraagformulier in. Dit formulier wordt
besproken door een commissie. Als zij ook vinden dat je geschikt bent, word je uitgenodigd voor
een gesprek. Je kunt dan alles vragen wat je wilt weten over DOOR! en je krijgt te horen wat er
van jou verwacht wordt als je een DOOR!-woning krijgt.

Meer informatie?
Als je meer informatie wilt hebben, kun je dit met je hulpverlener bespreken. Hij weet waar je met
je vragen terecht kunt.
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