HUISREGELS
BASISREGELS
De basisregels zijn noodzakelijk voor een veilig en drugsvrij klimaat in huis.
Overtreding van de basisregels kan leiden tot beëindiging van de begeleidings- en
huurovereenkomst.
Deze regels zijn:






Geen drugs, geen alcohol, geen geweld of dreigen met geweld
Geen gebruik van medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven
Geen bezit en/ of gebruik van wapens
Het deelnemen aan drank en/ of drugstests die steekproefsgewijs of bij verdenking
worden afgenomen
Geen onderling seksueel contact in de eerste zes maanden. Daarna bespreekbaar

Voorafgaand aan de plaatsing in de woongemeenschap wordt getekend voor akkoord met de basis
en overige huisregels. Deze regels worden nogmaals voor akkoord ondertekend in de 1e week na de
plaatsingsdatum. Zij zijn bij verlies steeds verkrijgbaar en op te vragen bij een begeleider van De
Stam. Overtreding van de basisregels leidt tot een directe beëindiging van het verblijf in de
woongemeenschap en alle daartoe gesloten overeenkomsten komen daarmee per direct te
vervallen. Overtreding van de overige huisregels kan leiden tot consequenties.
OVERIGE HUISREGELS
Telefoon:
Cliënten kunnen vanaf 3 weken na plaatsing beschikken over een eigen mobiele (smartphone)
telefoon. Cliënten die niet beschikken over een eigen mobiele (smartphone) telefoon kunnen op
verzoek maximaal 30 minuten per week gebruik maken van de gezamenlijke bewonerstelefoon. Bij
binnenkomst wordt in het bijzijn van de begeleider het adressenbestand gescreend waarbij de cliënt
alle negatieve contacten verwijdert die kunnen leiden tot terugval in recidive, crimineel gedrag en
drugs of alcoholgebruik.
Tijdens het dagprogramma is het gebruik van de eigen mobiele (smartphone), behoudens dringende
gevallen, mogelijk op de daarvoor aangewezen tijdstippen. Cliënten zijn bereikbaar via hun eigen
telefoon of de bewonerstelefoon. Als de telefoon niet kan worden opgenomen moet er een
boodschap ingesproken kunnen worden, waarop een reactie wordt verwacht binnen een redelijke
termijn (2 tot 3 uur).
Bij ongewenst gebruik, met het oog op de veiligheid van de woonlocatie, wordt de eigen mobiele
(smartphone) telefoon ingenomen. Door de woonbegeleiders wordt beslist wanneer de bewoner
weer kan beschikken over zijn eigen mobiele (smartphone) telefoon.
Paraaf akkoord:_________________

Bezoek van familie, relaties
Bezoek van familie en relaties is toegestaan vanaf 3 weken na plaatsing in de woongemeenschap. In
de eerste 3 weken vinden er gesprekken plaats met de familie en relaties. Op grond van deze
gesprekken beslist de woonbegeleider of het bezoek is toegestaan met het oog op de veiligheid van
de woonlocatie. Bezoeken vinden plaats op de daarvoor buiten het dagprogramma geschikte
tijdstippen tot uiterlijk 22.00 uur.
Regelmatig is er een gezamenlijke bijeenkomst met familie en relaties.
Bezoek van instanties
Bezoek van instanties (Reclassering, Advocaten, Gemeenten enz.) is toegestaan na overleg met de
begeleider op de daarvoor geschikte tijdstippen binnen het dagprogramma.
Bezoek aan familie, relaties en instanties
Cliënten zullen in de eerste fase (1 t/m 4 maanden) van het programma door een bewoner die langer
in het programma zit, vrijwilliger of medewerker worden begeleid. Dit is in de beginfase van belang
voor de veiligheid van de cliënten. Deze afspraak is ook gemaakt met de buurtbewoners,
ondernemers en de gemeente om de veiligheid in de buurt te waarborgen.
Correspondentie (zowel schriftelijk als digitaal):
Cliënten kunnen vanuit de woonlocatie informatie per post of digitaal (mail/social media) ontvangen
en versturen aan familie, relaties, instanties en over belanghebbenden. Het is niet toegestaan om
informatie per post of digitaal (mail/social media) te versturen en te ontvangen van negatieve
contacten die kunnen leiden tot terugval in recidive, crimineel gedrag en drugs of alcoholgebruik.
Dagprogramma:
Het dagprogramma is niet vrijblijvend. De onderdelen van het dagprogramma starten strikt op tijd.
Overnachten:
Overnachten buiten de woonlocatie is mogelijk vanaf de derde fase (7e maand) in overleg met de
woonbegeleider op basis van de voortgang van het met de cliënt overeengekomen resocialisatieplan.
Op grond van deze gesprekken beslist de woonbegeleider of het is toegestaan met het oog op de
veiligheid van de woonlocatie.
Roken:
Roken is tijdens het dagprogramma mogelijk op de daartoe aangewezen tijdstippen en locaties.
Roken op de eigen kamer en in de algemene binnenruimten is wegens mogelijk brandgevaar niet
toegestaan.

Paraaf akkoord:__________________

Geld:
Cliënten beschikken over hun eigen financiën en betalingsverkeer (via bankpas, internetbankieren of
smartphone). Binnen het dagprogramma vinden budgetgroepen plaats waarin de cliënten worden
begeleid in het verantwoord budgetteren.
Onderlinge handel en het uitlenen van geld kan leiden tot vervelende situaties en is daarom niet
toegestaan.
Internet:
De woonlocatie beschikt over een internetvoorziening (wifi). Cliënten kunnen met de daarvoor
beschikbaar gestelde computer(s) toegang krijgen tot deze voorziening. Tijdens het dagprogramma is
gebruik van internet mogelijk op de daarvoor geschikte tijdstippen.
Cliënten kunnen vanaf 3 weken na plaatsing beschikken over een eigen computer, laptop, tablet,
smartphone.
Bij misbruik van het internet (bezoeken paysites, (kinder)pornosites, internetgokken, downloaden
grote bestanden enz.) zal de toegang worden ontzegd.
TV:
Cliënten beschikken op hun eigen kamer over een TV. Hiervan kan gebruik worden gemaakt op de
daarvoor geschikte tijdstippen buiten het dagprogramma.
Cliënten beschikken in de woonkamer over een gezamenlijke TV.
Eigen kamer: schoonhouden
Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen kamer.
Gemeenschappelijke voorzieningen
Cliënten kunnen gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen (woon- en eetkamer,
keuken, was, droog en strijkgelegenheid. Defecten als gevolg van misbruik zullen op kosten van de
veroorzaker(s) worden gerepareerd.
Afwijkingen van de huisregels zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de
woonbegeleider.
IK VERKLAAR BOVENSTAANDE REGELS TE HEBBEN GELEZEN EN HIERMEE AKKOORD TE GAAN

DATUM

: __________________________________

NAAM IN BLOKLETTER : __________________________________
HANDTEKENING

: __________________________________
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