
Doelstelling: 

We bieden een passende woonomgeving voor volwassenen, (alleenstaande) ouders met kinderen en 
jongeren van 18 t/m 23 jaar. Naast een passende woonomgeving bieden we een individueel 
begeleidingstraject welke aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. De hulpvragen zijn vaak 
uiteenlopend waardoor we altijd een maatwerktraject aanbieden. We starten dit traject direct als de 
cliënt instroomt, we kennen geen wachttijd. In dit traject richten we onze aandacht op schulden, 
omgaan met psychische problemen, zinvolle dag invulling, sociaal herstel, veiligheid, zingeving, 
gezonde levensstijl en ondersteuning bij uitstroom naar zelfstandig wonen. We zetten onze expertise 
ook in bij terugval in oude patronen en preventie. Deze aandachtsgebieden pakken we in samenhang 
aan, hierin werken we nauw samen met een GZ- psycholoog welke is verbonden aan het 
Droombankje. Deze verzorgd op verzoek diagnostisch onderzoek en start een voortraject in het geval 
van een wachtlijst bij een GGZ-aanbieder.  

Strategie: 

Huiselijke sfeer  

In onze huizen heerst een huiselijke sfeer en het is er gezellig, dit vinden wij belangrijk en hier 
besteden we aandacht aan, bewoners voelen zich bij het Droombankje thuis en ervaren gezien te 
worden en mee te tellen in de maatschappij. 

Normaliseren 

We starten direct met het normaliseren van het leven van de 
bewoner door te werken aan verschillende aspecten in de 
sociale context. 

We besteden aandacht aan uiterlijke verzorging en bieden 
bewoners soms een knipbeurt aan bij de kapper of gaan we 
met de bewoner op zoek naar kleding. Ook organiseren we 
activiteiten, hebben we een abonnement bij de sportschool 
waar bewoners gebruik van kunnen maken en is een personal 
trainer verbonden aan het droombankje, als vrijwilliger, welke 
met bewoners streeft naar individuele doelen.  Deze diensten 
kunnen we bieden doordat we giften ontvangen. 

Uitstroom 

We begeleiden bewoners volledig bij hun uitstroom. We ondersteunen bij het verkrijgen van een 
eigen woning maar ook bij het schilderen van deze woning, aankopen van meubilair en het stofferen 
van de woning. Indien een bewoner geen aanspraak kan maken op de bijzondere bijstand, werken 
we samen met de Dullert stichting. Deze stelt per uitstromende bewoner een bedrag beschikbaar 
voor de inrichting van de woning wanneer er geen bijzondere bijstand wordt verleend. 

Opbouwen en/ of herstellen sociale contacten 

In het traject besteden we bijzondere aandacht aan het opbouwen en/ of herstellen van sociale 
contacten zodat bewoners een vangnet kan opbouwen waar ze op terug kunnen vallen zodra hun 
traject bij het droombankje is afgerond. 



Begeleiding bij schulden en financiën 

Binnen het Droombankje hebben we de beschikking over een persoonlijk begeleider met de 
specialisatie schuldhulpverlening. De toegevoegde waarde van de begeleiding door deze 
schuldhulpverlener is dat deze op de hoogte is van alle actuele wet- en regelgeving. Zij begeleid 
bewoners in alle stappen van het schuldhulpverleningsproces. Zij stimuleert en motiveert de 
bewoner voor en  tijdens de aanvraag van het schuldhulpverleningstraject.  

Daarnaast traint ze de bewoners om financieel bewust te worden en informeert ze de bewoner hoe 
een beroep te doen op juridische bijstand en andere voorzieningen. 

 We inventariseren alle schulden zodat de wijkcoach de aanmelding kan doen bij Plangroep. Na het 
intakegesprek bij Plangroep moeten er stukken aangeleverd worden. Bijvoorbeeld huwelijksaktes, 
scheidingsaktes of oude bankrekeningen moeten opgeheven worden. Bewoners vinden dit vaak 
spannend en ingewikkeld. Zij begrijpen niet goed welke weg ze moeten bewandelen om de juiste 
stukken aan te kunnen leveren. Dit is een punt waarop veel mensen die een 
schulphulpverleningstraject zelfstandig aanvragen gaan vaak afhaken.  

Onze ervaring leert door bewoners in dit proces stap voor stap te begeleiden, naast ze te gaan staan 
en samen de stappen te nemen, het schulphulpverleningstraject een grotere kans van slagen heeft. 
Met het stabiliseren van schulden zetten we samen met de bewoner een grote stap richting 
duurzaam uitstromen. 

 

Financiering: 

 

We ontvangen subsidie van de gemeente Arnhem en Nijmegen voor de personeelskosten en enkele 
overige bedrijfskosten. Daarnaast ontvangen we op kleine schaal inkomsten uit de wlz en wmo. 

We ontvangen giften van particulieren en enkele bedrijven, met deze giften betalen we een gedeelte 
van onze exploitatiekosten, zoals sportschoolabonnement internet en verzorgingsproducten voor 
bewoners. Verder betalen we van giften het onderhouden en vervangen van ons interieur, medische 
kosten van bewoners bijvoorbeeld bril of noodzakelijke tandartsbehandeling. Ook ondersteunen we 
bewoners bij hun uitstroom door bijvoorbeeld een bus te huren om de verhuizing mogelijk te maken. 
Als bewoners bij het Droombankje uitstromen ontvangen ze ook een kleine bijdrage voor hun nieuwe 
huishouden uit de giften die het Droombankje heeft ontvangen. 

Veel werk bij het Droombankje wordt gedaan door vrijwilligers. Zij bieden een luistert oor en 
ondersteunen bij het bereiden van een gezonde maaltijd of lunch. 

 

 

 


