HEJMO PLUS
Een kleinschalige wooneenheid (KWE) gelegen in Herent op enkele
kilometers van Leuven centrum;
Plaats voor 5 "niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" (NBMV);
Jongeren krijgen een eigen kamer en een gedeelde keuken,

DOELGROEP

BEGELEIDING

Wie kan naar Hejmo Plus komen?

Een combinatie van groepsbegeleiding en een individueel

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) met een

begeleidingstraject afgestemd op de verwachtingen, noden en wensen

verblijfstitel (erkend vluchteling of subsidiair beschermd);

van de individuele jongere.

Tussen 16 en 18 jaar;
Jongeren stromen door naar Hejmo Plus uit gecofinancierde
leefgroepen en federale opvangstructuren;
Toegang onafhankelijk van etniciteit, genderidentiteit of seksuele

Elke woensdag en donderdag komt een begeleider van Hejmo Plus

oriëntatie. We streven naar een diverse groepssamenstelling.

langs in het huis:
Woensdag: gezamenlijk poetsmoment

badkamer en leefruimte;
Jongeren volgen een individueel traject afgestemd op hun eigen
noden en wensen.

Groepsbegeleiding

Donderdag: afwisselend een gezamenlijk eetmoment met
Wat verwachten we van jongeren?
Reeds een bepaalde mate van zelfredzaamheid;

aansluitend een bewonersvergadering of een leuke
groepsactiviteit

Voldoende motivatie en capaciteit om samen te wonen met andere

In geval van nood 24u/7 telefonische permanentie voor dringende,

jongeren.

concrete vragen en praktische problemen.

Individuele begeleiding
a) Groeiplan
We identificeren sterktes en werkpunten;
Op basis van de toekomstplannen en wensen van de jongere,
formuleren we concrete trajectdoelen;
Trajectdoelen worden opgesplitst in 7 belangrijke levensdomeinen
richting een zelfstandig leven. We streven naar zo veel mogelijk
zelfredzaamheid op ieder van deze domeinen: werk en school,
dagbesteding, geld en administratie, Gsm en internet, wonen,
relaties, gezondheid.

BEGELEIDING
b) Ondersteuningsplan
Het sociale netwerk van de jongere wordt in kaart gebracht en een
steuncirkel van personen wordt gecreëerd;
De regelmaat en aard van de individuele begeleiding wordt
vastgelegd;
Iedere jongere heeft recht op ten minste 1 uur individuele
begeleiding per week.
c) Rondetafelgesprek
Overleg tussen jongere, begeleider en betrokken personen uit het
netwerk (zoals aangegeven in het ondersteuningsplan);
Verloop van traject en trajectdoelen worden geëvalueerd en
aangepast.
d) Budgetbegeleiding
Budgetrekening = een rekening die beheerd wordt door de begeleider
in samenwerking met de jongere: + € 34,35 per dag (+- € 1030 per
maand), - maandelijkse huur, - leefgeld (wordt overgeschreven naar
de afnamerekening);
Afnamerekening = een rekening die beheerd wordt door de jongere:
+ leefgeld stapsgewijs van € 70 per week naar € 140 per twee
werken tot € 280 per maand.
Huurwaarborg: We vragen aan de jongeren een huurwaarborg te
betalen van €300. Indien de jongere dit niet onmiddellijk kan betalen,
kan er een afbetalingsplan opgesteld worden.
In samenwerking met de jongere, de voogd en de begeleider wordt er
een budgetbegeleidingsovereenkomst opgesteld.
e) Nazorg
Na gemiddeld één jaar doorstroom naar de reguliere woningmarkt;
Systematische opvolging gedurende 6 maanden na uitstroom tot 1
uur per week.

AANMELDING

CONTACT

Aanmeldingen gebeuren via het Federaal Agentschap voor

Ine Mosselmans

Asielzoekers (Fedasil) op basis van beschikbare plaatsen en het

Projectverantwoordelijke Hejmo Plus

profiel van de jongere. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Match-it.

ine.mosselmans@sos-kinderdorpen.be

Hierna nemen we steeds telefonisch contact op en vragen we een

0456 40 99 53

ingevuld IBP.
Katrien Goossens
Projectcoördinator Hejmo
Na een nieuwe aanmelding organiseren we steeds een

katrien.goossens@sos-kinderdorpen.be

kennismakingsgesprek om de jongere beter te leren kennen.

0485 47 11 78
Locatie

Na het kennismakingsgesprek bespreken we de jongere binnen ons

3020 Herent

team. Hejmo Plus gelooft in het belang van het in acht nemen van de
geschiktheid van het aanbod, de motivatie van de jongere om samen
te wonen en het effect op de reeds inwonende jongeren, alvorens
definitieve beslissingen te nemen betreffende instroom.

INTEGRITEIT
Bij een (vermoeden van) schending van integriteit of klacht kan je deze

Krijgt de jongere een positief antwoord, dan kan die kennismaken

melden via sos-kinderdorpen.be/klokkenluider (anoniem) of op het

met de woning en de huisgenoten. Kort daarna volgt instroom.

adres integrity@sos-kinderdorpen.be

