Ben je op zoek naar een kamer en heb
je vragen over wonen, leren of werken?
Ben je gemotiveerd om aan je toekomst
te werken? Dan is ‘Kamers met Kansen
De Nachtegaal’ misschien iets voor jou.
In deze woonvorm staat de combinatie
van wonen, leren en werken centraal!

Kamers met Kansen biedt gemotiveerde
jongeren met problemen thuis, op school
en/of op werkgebied een (nieuwe) kans. In
een positieve omgeving en met individuele
coaching werken jongeren van 18 tot en met
25 jaar aan hun toekomst. In een positieve
omgeving werk jij samen met een individuele
coach aan je toekomst. Na anderhalf tot
twee jaar ben je klaar om zelfstandig verder
te bouwen aan je toekomst en stroom je uit.
Kamers met Kansen werkt!
DE NACHTEGAAL
Het complex aan de Nachtegaal in Hoorn
bestaat uit zes aaneengeschakelde woningen
en een aangrenzende kantoorruimte voor
aanwezige coaches. Iedere woning biedt
ruimte aan vier jongeren. Je woont dus met

drie leeftijdsgenoten in een huis waar je
een eigen slaap-/woonkamer krijgt. Alle
voorzieningen in het huis, zoals de badkamer,
het toilet en de keuken, deel je met elkaar.
Per woning is een gemeenschappelijke
woonkamer en tuin aanwezig.

VOOR JONGEREN DIE
• In de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar zijn
• Door omstandigheden niet langer thuis kunnen blijven wonen
• Een inkomen hebben uit werk of studiefinanciering
• Gemotiveerd zijn om te werken aan een mooie toekomst
• De Nederlandse taal beheersen
• Geen psychiatrische problemen, een verslaving of een
crimineel verleden hebben

COACHING
Onder begeleiding van een persoonlijke coach, in een veilige
omgeving, leer je om zelfstandig te wonen en je voor te bereiden
op de toekomst. Dit gebeurt in een periode van gemiddeld
anderhalf jaar. Er worden activiteiten georganiseerd waaraan
je deelneemt op het gebied van financiën (budgetten),
wonen, sociale aspecten, hygiëne, voeding/koken en verant
woordelijkheden op gebied van school, werk en elkaar.

HOE
De begeleiding is kosteloos en wordt
verzorgd door stichting dnoDoen, hiervoor
sluit je een begeleidingscontract af. De
kamer huur je rechtstreeks van Intermaris.
Je betaalt hiervoor een huur waarin onder
andere ook de kosten voor energie, televisie
en internet zijn meegenomen. De contracten
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

KAMERS MET KANSEN IS
• Een veilig thuis
• Individueel en persoonlijk
• Een perfecte mix van wonen, leren, werken en coaching
• Niet vrijblijvend
• Een opstap naar zelfstandigheid
• Een goede basis voor een mooie toekomst
• Kortom: een nieuwe kans!

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Voor meer informatie of om je aan te melden voor Kamers met
Kansen neem je contact met ons op. Als je je aanmeldt, volgt
eerst een intakegesprek. In het gesprek wordt gekeken of je
voldoet aan de voorwaarden en of je voldoende motivatie hebt
om in aanmerking te komen voor een kamer.

Kamers met kansen stichting dnoDoen
Nachtegaal 147
1628 DJ Hoorn
0229 760270
kamersmetkansen@dnodoen.nl
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.30 uur

Intermaris
Maelsonstraat 12
1624 NP Hoorn
088 25 20 100
info@intermaris.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur

Kamers met Kansen is een samenwerking tussen gemeente Hoorn, Intermaris en dnoDoen

