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Voor:«voornaam» «prefix»  «achternaam» 

 

A 

 

Activiteiten 

Maaszicht organiseert regelmatig activiteiten voor bewoners. Als je je opgeeft voor een 

activiteit, moet je ook deelnemen (afspraak = afspraak). In de eerste maand van je verblijf 

kan deelname aan bepaalde activiteiten verplicht gesteld worden. Voorbeelden van 

activiteiten zijn: voetbal, fitness, theaterbezoek, barbecue. Eigen ideeën voor activiteiten kan 

je aan je mentor of aan de cliëntenraad voorleggen. 

 

Afspraken 

Als je in Maaszicht komt wonen, maken we afspraken met jou over het verblijf in Maaszicht 

en wat er van je verwacht wordt. Er zijn vaste regels die voor iedereen gelden. Omdat 

iedereen verschillend is, zijn er ook afspraken die voor sommige bewoners anders zijn 

(individuele afspraken). 

 

Agressie 

Agressie en dreigen met agressie is in geen enkele vorm binnen Maaszicht toegestaan. Bij 

overtreding volgt een sanctie. Er kan ook een procedure om de zorg te beëindigen gestart 

worden. 

 

Alcohol 

Alcohol is binnen Maaszicht niet toegestaan. Niet op je kamer en ook niet in de andere 

ruimtes of op of in de buurt waar Maaszicht staat. Als je onder invloed van alcohol bent, kan 

je gesanctioneerd worden. Alcoholgebruik mag nooit ten koste gaan van de doelen in je 

traject. Als je alcohol hebt gedronken vóór 19:00 uur, riskeer je een time-out. Drink je na 

19:00 uur alcohol dan krijg je een woonkamerverbod: je moet direct naar je eigen kamer of 

naar buiten.  

 

Andere hulpverleners 

Als je ook andere hulpverleners hebt, werkt Maaszicht daarmee samen. Wanneer dat nuttig 

is vinden er ook driegesprekken plaats met jou, je mentor en de andere hulpverlener. Een 

verslag hiervan wordt opgenomen in je zorgdossier. 
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B 

 

Bankje voor Maaszicht 

Het is niet toegestaan om in de buurt rondom Maaszicht rond te hangen. Dit geldt ook voor 

het bankje in het parkje voor de hoofdingang van de Kleiweg. 

 

Behandeling 

Maaszicht werkt samen met behandelaars. Als dat nodig is, kan aan jou gevraagd worden 

behandeling te volgen. Soms is dat verplicht als je bijvoorbeeld een justitiële maatregel hebt 

of als je incidenten veroorzaakt. 

 

Binnenkomsttijden 

Zondag t/m donderdag ben je om 23:00 uur binnen in Maaszicht. Dat is ook de tijd dat je 

alleen op je kamer moet zijn. Je mag na die tijd niet meer naar buiten. 

Vrijdag en zaterdag spreek je met je mentor af hoe laat je in Maaszicht moet zijn. Wanneer , 

je ergens wil logeren heb je daarvoor toestemming nodig. Ook moet je melden bij wie je gaat 

logeren. Dit is omdat we anders niet weten wie er in huis is en omdat we ons anders zorgen 

om je maken. 

 

Bezoek 

Bezoekers worden altijd voorgesteld aan de begeleiding. Bezoek moet zich ook kunnen 

legitimeren en we zijn streng op bezoek van onder de 18 jaar tenzij het familie is. 

 

De dienstdoende leiding moet toestemming geven voor bezoek en je moet jouw bezoek op 

de bezoekerslijst zetten. Dit vraag je 1 dag van tevoren aan bij de begeleiders via de 

bezoekerslijst. Je mag niet meer dan 2 personen tegelijk uitnodigen en niet vaker dan twee 

keer per week. Je mag ook mensen uitnodigen voor het bezoekuur op vrijdagmiddag van 

16.00 tot 17.00.  

 

Bezoek op je kamer kan van: 13:00 -16:00 uur of van 19:00 – 22:00 uur. Tijdens het eten kan 

bezoek hier niet verblijven. Plan je bezoek dus voor of na het eten.  

Bezoek mag alléén op jouw kamer komen, het is dus niet de bedoeling dat je met je bezoek 

op kamers van medebewoners komt. Tijdens de eerste maand van je verblijf, is bezoek niet 

toegestaan. 

 

Bezoekuur 

Iedere vrijdagmiddag zijn er van 16.00 uur tot 17.00 uur drankjes en hapjes. Het bezoekuur 

is voor bewoners, medewerkers van Maaszicht en voor anderen. 

 

Blowen 

Binnen Maaszicht mag niet geblowd worden. Ook in de omgeving van Maaszicht is het niet 

toegestaan te blowen. Voor het gebruik van lachgas of het in bezit hebben ervan, geldt 

hetzelfde verbod. 
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Wanneer je na 19:00 uur onder invloed van wat dan ook binnenkomt, krijg je een 

woonkamerverbod, een gesprek met je mentor en riskeer je een sanctie. Dit houdt dus in: 

direct naar je eigen kamer of naar buiten. Ben je vóór 19:00 uur al onder invloed dan krijg je 

een time out.  

 

Het gebruik van een middel of drugs mag nooit ten koste gaan van je traject. Maaszicht gaat 

ervan uit dat dit bij dagelijks gebruik wel het geval is. 

 

Brandalarm 

Het veroorzaken van onnodig brandalarm, door het indrukken de knop, wierook branden, 

overdreven gebruik van deo, kaarsen en hete lucht, is verboden. De brandweer komt 

automatisch na het afgaan van een brandalarm en iedereen moet het pand verlaten. De 

rekening die de brandweer stuurt, moet de bewoner die het onnodige alarm veroorzaakt 

betalen. Weet dat dit een paar honderd euro kan kosten. 

C 

 

Cameratoezicht 

In en om Maaszicht hangen camera’s. Zoals jullie zien hangen er ook bordjes waaruit blijkt 

dat er cameratoezicht is. De camera’s zijn bedoeld voor de veiligheid van bewoners en 

medewerkers. De beelden ervan worden dan ook alleen daarvoor gebruikt, je kan ze dus niet 

zelf bekijken of aan de begeleiding vragen om iets voor je op te zoeken. Ze worden niet 

langer bewaard dan volgens de wet mag en dan automatisch gewist.  

 

Computer 

In de huiskamer staat een computer. Hierop kun je internetten, spelletjes spelen en muziek 

draaien. Hiervoor moet jij je inschrijven op een lijst in het kantoor. De regels voor het 

computergebruik neem je door met de begeleiding. Je mag niet eten of drinken bij de 

computer en laat de computerplek netjes achter.  

 

Corvee 

Iedereen is verantwoordelijk voor de woon- en leefomgeving binnen en rondom Maaszicht. 

Regelmatig zal er een grote schoonmaak komen, waarbij iedereen die op die verdieping 

woont aan mee moet doen.  

 

Cliëntenraad 

Maaszicht heeft een cliëntenraad. Daar kun je wensen, ideeën en klachten bespreken. Er is 

altijd een begeleider van Maaszicht bij het overleg aanwezig. Het streven is om minstens 1x 

in de twee maanden bij elkaar te komen. En je mag zelf ook het initiatief nemen. De 

cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners van Maaszicht. Voor meer 

informatie Folder cliëntenraad Maaszicht 
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Cliëntvertrouwenspersoon.  

Maaszicht heeft een cliëntvertrouwenspersoon Frank van der Schee, hij is bereikbaar op 

frankvanderschee@zorgbelanginclusief.nl of 06 50601176 

 

D 

 

Dagbesteding 

Het is de bedoeling dat je tijdens je verblijf een dagbesteding regelt, samen met je mentor of 

het Jongerenloket. Een dagbesteding is een baan, een opleiding, een stage of een 

leer/werktraject. Maaszicht verwacht dat je eigen initiatief neemt om een dagbesteding te 

regelen. Als je geen school of werk hebt, ben je verplicht om deel te nemen aan WEP (Werk 

en Educatie Programma, van Maaszicht). De start is om 09:30 en je dient voor deze tijd 

schoon en aangekleed in de woonkamer te zijn. 

 

Dossier 

Van elke bewoner wordt tijdens het verblijf een digitaal dossier bijgehouden. Dit dossier is en 

blijft eigendom van Maaszicht. Op afspraak en onder toezicht van je begeleider, kun je het 

dossier inzien. Verder kun je kopieën krijgen van stukken die je wilt bewaren. Meer 

informatie over je dossier vind je in de folder Jouw privacy bij  Maaszicht. Deze heb je bij 

binnenkomst gekregen, maar kan je altijd nog een exemplaar vragen. 

 

Drankjes 

In de woonkamer kun je zelf koffie en thee zetten, melk of siroop drinken. Dit pak je zelf, de 

begeleiders doen dit niet voor je. Zorg dat je netjes met de spullen om gaat. Jongeren die 

werken of naar school gaan kunnen pakjes drinken meekrijgen. 

 

Drugs  

Bezit, gebruik en handel in softdrugs en harddrugs is binnen en buiten Maaszicht niet 

toegestaan. Bij bezit of handel word je de toegang tot Maaszicht ontzegd. Bij verdenking van 

handel of bezit, volgt er een sanctie en zorgbeëindiging. 

Ook het hebben van attributen en toebehoren voor het gebruik van drugs (verkruimelaars, 

tipjes, vloeipapier, etc) op de kamers van Maaszicht is niet toegestaan; spullen worden in 

beslag genomen en vernietigd. Er volgt een time out en je die dag mag tijdelijk niet meer op 

Maaszicht komen. Hoelang de time-out duurt beslist de begeleiding. Na de time-out volgt 

een gesprek en kan je zorg beëindigd worden. 

 

E 

 

Elektronica 

Tv, dvd-speler, (spel)computer, stereo mag je op je kamer hebben zolang dit niet voor 

overlast of andere problemen zorgt. Keukenapparatuur zoals een tostiapparaat, magnetron 

en dergelijke zijn niet toegestaan op je kamer. Schaf dus niet zonder overleg deze spullen 

aan! 

mailto:frankvanderschee@zorgbelanginclusief.nl
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Energieverbruik 

Maaszicht probeert zo zuinig mogelijk met de energie om te gaan. Daarom vragen je op te 

letten en niet onnodig apparatuur, lampen, verwarming, enz. aan te laten staan. 

 

Evaluatie 

Elke vier maanden heb je een gesprek met je mentor. In dit gesprek bespreken we de doelen 

en de resultaten van je stappen. Dit gesprek noemen we een ‘evaluatiegesprek’.  

 

F 

 

Fietsen 

Maaszicht heeft fietsenrekken om je fiets in te plaatsen. Plaats geen fietsen buiten het 

fietsenhok.  

 

Fruit 

Er is een fruitschaal in de woonkamer. Hier kan altijd van gegeten worden. Je kan de 

begeleiders vragen de schaal aan te vullen. 

 

G 

 

Geld 

Alle geldzaken regel je met je mentor. Met je mentor maak je afspraken over geld en hij/zij 

kan je inzicht geven in je inkomsten en uitgaven. Als er sprake is van (hoge) schulden (hoger 

dan € 2000,-) word je aangemeld bij instantie voor schuld-hulpverlening. 

 

Geluidsoverlast 

Geluidsoverlast in alle vormen wordt in en rondom Maaszicht niet getolereerd. Wanneer je 

niet op je kamer bent, zet je jouw apparatuur uit. Bij overlast kan apparatuur voor een 

bepaalde tijd in beslag genomen worden.  

 

Gokken 

Tijdens je verblijf is gokken niet toegestaan. Ook niet via gamen. Dit geldt net zo goed buiten 

als binnen Maaszicht.  

 

H 

 

Huisarts 

Eens in de twee weken is er op Maaszicht spreekuur van een huisarts. Je kunt je daar voor 

inschrijven op kantoor. Bij spoed kan je uiteraard naar het gewone spreekuur op de praktijk. 
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Huisdieren 

Huisdieren zijn niet toegestaan. 

 

Huishouden 

Je leeft met anderen samen in Maaszicht. Je houdt dus rekening met elkaar en je gaat netjes 

om met de spullen van Maaszicht. Spullen die je gebruikt laat je weer in dezelfde staat 

achter. 

 

Hygiëne 

Hygiëne is erg belangrijk. Vooral als je met meerdere mensen samenwoont. Zorg er dus voor 

dat je de je douches, toiletten, trappenhuis, afdeling en woonkamer schoon achterlaat. Houd 

je eigen kamer schoon en zorg dat je zelf schoon en verzorgd bent. In de huiskamer loop je 

aangekleed en gewassen rond. 

 

Hygiëneplan: Je mentor maakt samen met je een hygiëneplan over hoe je je kamer en 

sanitair schoonmaakt en schoonhoudt. 

 

I 

 

Intake 

Voordat je in Maaszicht kwam wonen, heb je een intake gehad. Tijdens die intake hebben wij 

een beeld van jou en je hulpvragen gekregen.  

Maaszicht kan op die manier bijdragen aan het oplossen van je problemen en je begeleiden 

naar een positieve toekomst. 

 

Ideeën  

Ideeën die je hebt over hoe bepaalde zaken binnen Maaszicht anders of beter kunnen, kun 

je bespreken met je mentor of als idee inbrengen in de cliëntenraad. Er is ook een ideeën-

bus in de gang. 

 

 

J 

 

Jongeren 

In totaal wonen in Maaszicht maximaal 39 jongens en meisjes wonen in de leeftijd van 17  tot 

23 jaar. 
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K 

 

Kamers  

Jongens mogen niet op de kamers komen van meisjes en omgekeerd, tenzij jijzelf en de 

dienstdoende leiding daarvoor toestemming hebben gegeven. Deze toestemming geldt altijd 

éénmalig en moet telkens opnieuw gevraagd worden.  

 

Kamercontrole  

Er vinden op Maaszicht regelmatig kamercontroles plaats – deze kan je niet weigeren. Het is 

de bedoeling dat je altijd je kamer netjes hebt opgeruimd en schoon hebt gemaakt. Er wordt 

gelet op netheid en hygiëne, maar ook of je in het bezit bent van spullen die niet toegestaan 

zijn (bijvoorbeeld drugs of gevaarlijke voorwerpen).  

De leiding houdt rekening met je privacy maar kan ook controleren als je er niet bent. Als je 

er wel bent is het tijdens de kamercontrole niet toegestaan in je kamer te verblijven en word 

je verzocht de kamer te verlaten.  

 

Kamersleutel / tag 

Je hebt voor je kamer en de voordeur een eigen kamersleutel in de vorm van een tag. Deze 

tag is persoonsgebonden en kan dus niet overgedragen worden. Je moet altijd in en uit te 

checken. Bij niet in of uitchecken kan je niet meer naar binnen of naar buiten.  

Als je je tag kwijt bent, meldt het dan aan de begeleiding om te voorkomen dat een andere 

bewoner de sleutel vindt en zonder toestemming gebruik maakt van de kamer.  

 

Klachten 

Als je klachten hebt over dingen die met Maaszicht te maken hebben, dan kun je het beste 

die klacht richten aan degene die hiervoor verantwoordelijk is of de externe 

klachtenfunctionaris. Er is ook een externe klachtencommissie. Bij de begeleiding kun je de 

Folder klagen hoe doe je dat bij Maaszicht? en een klachtenformulier krijgen. Deze heb je 

ook bij binnenkomst gekregen.  

 

L 

 

Leefregels 

Maaszicht heeft regels waaraan elke bewoner zich moet houden. Als jij je niet aan de regels 

houdt, wordt je er in eerste instantie op gewezen. Blijf je de regels overtreden, dan kan je in 

het uiterste geval je geschorst of uitgeschreven worden. We melden dit aan je verwijzer. 

 

Linnengoed 

Bij binnenkomst krijg je een set linnengoed te leen. Deze set bestaat uit een laken, een 

kussensloop en een dekbedhoes.  
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Maaszicht van A tot Z - versie Kleiweg 
 

Kijk voor actuele versie in ManualMaster 05-11-2020  9 van 15 

 

M 

 

Maaltijden 

Ontbijt: maandag t/m vrijdag kan je van 8.00 uur tot 9.00 uur eten. Als je vanwege je werk of 

school voor openingstijd van de huiskamer moet ontbijten, dan kan dat. 

 

Lunchmogelijkheid: is van 12.00 tot 13.00 uur. 

Daarna worden het brood en beleg opgeruimd. Wel mag je in overleg met de begeleiding na 

het sporten een boterham smeren en opeten. 

 

Ontbijt zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Binnen deze tijden kan je ook 

brunchen. 

 

Avondeten zondag t/m donderdag: tussen 17.00 uur en 18.00 uur.  

Avondeten vrijdag en zaterdag tussen 17.30 en 18.30 uur.  

 

Het eten kun je in bij de uitgiftebalie opscheppen. Maaltijden worden in de woonkamer 

opgegeten en niet op je kamer.  

 

Als je werkt, kan het avondeten worden bewaard in overleg met je mentor. 

 

’s Avonds na 19.00 uur is er nog een mogelijkheid om een boterham te eten. Het tijdstip is in 

overleg met de begeleiding op die avond.  

 

Maaszichtmeeting 

Regelmatig wordt er een Maaszichtmeeting gehouden. De begeleiders vergaderen met de 

bewoners over de gang van zaken binnen de groep en over het huis. Van de meeting 

worden notulen gemaakt en in je postvak gedaan. Bewoners kunnen agendapunten 

doorgeven aan de Cliëntenraad of de begeleiders. Soms is het verplicht bij een 

Maaszichtmeeting aanwezig te zijn. 

 

Medicatie 

Als je medicijnen gebruikt, moet je deze in beheer geven van Maaszicht. De medicatie wordt 

op jouw naam bewaard in een afgesloten medicijnkast. Je bent wel zelf verantwoordelijk voor 

het op tijd innemen van je medicatie en daarom te vragen als het tijd is. Als je hier moeite 

mee hebt, kunnen de begeleiders je hiermee helpen. 

 

Voorgeschreven medicijnen worden nooit zelfstandig afgebouwd, maar gebeurt altijd onder 

begeleiding van de arts die je medicijnen heeft voorgeschreven en met medeweten van 

begeleiders. Het kan namelijk schade veroorzaken om zomaar te stoppen met medicijnen. 

 

Je kunt de begeleiders in redelijkheid ook vragen om pijnstillers, vitaminepillen e.d. Zij weten 

of dat samen kan met anderen medicijnen. Condooms kun je gratis bij de begeleiders 

krijgen, mits deze aanwezig zijn. 
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Medewerkers 

Er werken in Maaszicht verschillende mensen met verschillende functies. Naast de 

maatschappelijk werkers, mentoren/groepsleiders zijn er nog een directie, administratie, 

Schoonmakers, een Kok en stagiaires.  

 

Mentor 

Iedere bewoner krijgt een mentor. Met hem of haar maak je een zorgplan. Samen met je 

mentor ga je werken aan het oplossen van je problemen en aan je doelen. Je kunt met 

vragen en dagelijkse problemen ook bij de andere begeleiders terecht. 

 

N 

 

Nachtbegeleider 

Zondagavond tot donderdagavond vanaf 00.00u tot 08.00 en vrijdagavond en zaterdagavond 

vanaf 00.00 uur ´s nachts tot 09.00 uur ’s ochtends is er een nachtbegeleider aanwezig. De 

nachtbegeleider slaapt niet en zorgt dat het rustig is in en om het gebouw. In de nacht mag 

er niet over de gangen en naar de andere kamers gelopen worden, tenzij gegronde redenen 

zoals naar toilet gaan. In de nacht mag er geen gebruik gemaakt worden van de douches. 

 

Nota bene 

De begeleiders mogen afwijken van de afspraken wanneer zij dit nodig achten voor de 

veiligheid of orde. 

 

 

O 

 

Observatiemaand 

De eerste maand van je verblijf heet observatiemaand. In deze maand wordt gekeken wat je 

kunt en wat je niet kunt. Je krijgt een mentor toegewezen. Samen met je mentor ga je 

werken aan je leerdoelen. De eerste maand is een observatieperiode waarin wij jou leren 

kennen en jij Maaszicht leert kennen. 

 

Onderzoek 

Een paar keer per jaar doet Maaszicht onderzoek naar wat jongeren vinden van allerlei 

zaken. Dit kan door per thema vragen te stellen maar ook een langere algemene vragenlijst. 

De onderzoeken zijn altijd anoniem maar om je te bereiken gebruikt Maaszicht je mobiele 

telefoonnummer of je emailadres. Die gegevens leggen we dan ook vast in het cliëntdossier. 

Ook kan het zijn dat Maaszicht meewerkt aan andere onderzoeken – daarbij geven we nooit 

je persoonlijke gegevens. 
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Overlast 

Maaszicht staat in een woonwijk. Dit houdt in dat we veel rekening moeten houden met 

buurtbewoners. Daarom is het verboden om bij de deur of het hek te staan. Ook mag je niet 

rondhangen rondom de woningen in de buurt, de winkels, het metrostation of bij het bankje 

voor Maaszicht. Bij terechte klachten uit de buurt kan een zorgbeëindiging volgen. 

 

P 

 

Post 

Op Maaszicht heb je een persoonlijk postvak in de gang bij de voordeur. De begeleiders 

leggen daar jouw post in. Open je post, houd je postvak netjes en zorg ervoor dat je 

administratie goed opgeborgen wordt in je dossier. Je postvak is alleen voor post bedoeld. 

Medewerkers van Maaszicht mogen altijd in je postvak kijken. 

Het is de bedoeling dat je dagelijks je post controleert en dat je deze samen met je mentor 

verwerkt in je dossier. Dit geldt ook voor officiële aangetekende poststukken die in ontvangst 

zijn genomen door de dienstdoende leiding. 

 

Pakketjes moet je in principe zelf in ontvangst nemen, we gaan er zo zorgvuldig mogelijk 

mee om maar zijn niet verantwoordelijk voor het kwijt raken ervan. 

 

Pil 

Naast de gratis verstrekking van condooms, kun je de mogelijkheden voor anticonceptie 

bespreken met je huisarts, al dan niet in samenspraak met je mentor. 

 

Privacy 

Maaszicht wil de privacy van bewoners zoveel als mogelijk bewaken. Dat geldt voor het 

dossier – zie Folder privacy, maar ook voor bewoners onderling. Daarom vragen we jullie om 

elkaar en ook de medewerkers niet te filmen of te fotograferen.  

 

S 

 

Schelden 

Schelden, vloeken en pesten is niet toegestaan op de groep. Je dient met respect voor 

anderen met elkaar om te gaan. 

 

Schoonmaakspullen 

Om je kamer schoon te maken kun je bij de begeleiders schoonmaakspullen, een stofzuiger 

en een dweil lenen. Zorg ervoor dat je deze na gebruik meteen weer naar beneden brengt. 

 

Schorsing of time-out 

Schorsing en time-out zijn sancties. Je kunt om verschillende redenen voor een bepaalde tijd 

geschorst of op time-out gezet worden. Agressief gedrag is hier een voorbeeld van. 

Afhankelijk van de situatie word je de toegang tot de huiskamer ontzegd of mag je een paar 
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dagen niet in Maaszicht komen. Daarna volgt er een gesprek met je begeleider en worden er 

nieuwe afspraken gemaakt of de zorg wordt beëindigd.  

 

Snacks, snoep & soda 

Bij Maaszicht kun je wat lekkers krijgen. In de meeste gevallen is dit na 19:00 uur 's avonds. 

De medewerkers bepalen wat er uitgedeeld wordt. 

Frisdrank wordt alleen in het weekend geschonken (vanaf vrijdag 16:00 uur). Het assortiment 

wordt bepaald door medewerkers van Maaszicht.  

Snacks zijn er tijdens het borreluur op vrijdagmiddag tussen 16:00 en 17:00 uur. 

 

Sport 

Sport is een onderdeel van de begeleiding van Maaszicht. Er zijn sportactiviteiten zoals 

fitness, hardlopen en voetbal. Soms moet je jezelf voor een activiteit inschrijven. In de 

huiskamer kun je tafeltennissen of tafelvoetballen.  

 

Spullen van Maaszicht 

Bij vernieling van de inrichting of spullen/eigendommen van Maaszicht moet je de vervanging 

of de reparatie ervan vergoeden. 

 

T 

 

Telefoon 

Maaszicht heeft een bewonerstelefoon waarop bewoners bereikbaar zijn voor privé-

telefoontjes. Het nummer is: 010-2434141.  

Je mag bellen, zowel zakelijk als privé in overleg met de begeleiding. 

 

Toiletartikelen  

Bij binnenkomst krijg je een welkomst-pakket (indien aanwezig). Hierin zitten toiletartikelen 

zoals tandpasta en zeep. En ook handdoeken en washandjes. Deze moet je zelf wassen. 

Wanneer je tijdens je verblijf toiletartikelen nodig hebt, kan je dit vragen aan de begeleiding. 

 

U 

 

Uitzonderingen 

Op sommige regels kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Samen met je mentor zet je dit 

op papier. Dit wordt in jouw dossier bewaard. Je moet er samen met je mentor voor zorgen 

dat jouw uitzonderingen op papier staan om onduidelijkheid te voorkomen. 

 

 

V 
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Verblijfsduur 

Meestal moeten er tijdens je verblijf heel wat zaken geregeld worden. Dat neemt tijd in 

beslag en dat is voor iedereen verschillend. De gemiddelde verblijfsduur ligt rond de 9 

maanden. Afhankelijk van jouw situatie stroom je door naar (1) een Bolwoning van Maaszicht 

of (2) zelfstandig wonen met buitenzorg (nazorg) van Maaszicht of (3) zelfstandig wonen of 

(4) een andere vorm van hulpverlening.  

 

Vakantie 

Vakantie kan worden opgenomen mits jouw dagbesteding, reclassering en/of 

uitkeringsinstantie dit toelaat. Vakantie aanvragen gaan altijd in overleg met jouw mentor en 

maatschappelijk werk. 

 

Vertrek 

Bij je vertrek uit Maaszicht wordt gekeken of alle zaken goed afgehandeld zijn. Met een 

checklist wordt samen met jou gekeken of alles in orde is en de spullen van Maaszicht 

compleet en onbeschadigd zijn. Je laat je kamer schoon, leeg en in goede staat achter. Bij 

vertrek uit Maaszicht neem je alle persoonlijke eigendommen uit je kamer mee. Maaszicht 

heeft geen mogelijkheid om spullen/eigendommen in bewaring te nemen. 

 

 

 

W 

 

Wapens 

Het in bezit hebben van slag, steek of vuurwapens is bij wet (dus ook in Maaszicht) 

verboden. Ook nepwapens en messen vallen hieronder. 

 

Was 

Wanneer je jouw kleding of beddengoed wilt wassen en drogen, schrijf je jezelf in op de 

waslijst. Hierop wordt genoteerd hoe laat en wanneer je jouw was doet. De waslijst hangt in 

het kantoor. Je bent zelf verantwoordelijk voor het wassen en drogen. Om het hele uur kan 

naar het washok gelopen worden. Als de woonkamer is gesloten, is het washok ook 

gesloten. 

 

Wekken 

Van maandag t/m vrijdag ben je voor 09.00 uur gedoucht en aangekleed beneden. Het is 

mogelijk ‘s ochtends gewekt te worden. De avond van tevoren geef je aan de begeleiding 

door hoe laat je gewekt wilt worden. Dit wordt genoteerd op de weklijst. De nachtbegeleider 

of begeleiding wekt je dan. Het is daarna je eigen verantwoordelijkheid dat je opstaat. 

 

WIFI 

Op Maaszicht is WIFI. Het wachtwoord hiervoor kun je vragen bij de begeleiders. 
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Woonkamer 

De woonkamer is voor gemeenschappelijk gebruik. Je kunt er koffie en thee zetten, melk of 

siroop drinken. Samen met je medebewoners kun je er ontbijten en avondeten. Roken is 

verboden in de woonkamer en mag alleen op de aangewezen plek buiten.  

 

Tijdens de eetmomenten mogen de televisie en de computer niet aan. Ook mag je geen 

muziek afspelen met je telefoon en/of andere geluids- beelddragers. Dit is bedoeld om 

iedereen in alle rust van het eetmoment te laten genieten.  

 

Na het avondeten mag de televisie aan, zondags t/m donderdag is dit na 18:00 uur, op 

vrijdag en zaterdag mag de televisie ook aan tijdens het avondeten mits de woonkamer 

schoon en opgeruimd is.  

 

Er zijn spelletjes die geleend kunnen worden om in de huiskamer te spelen. Door de week 

gaat de huiskamer om 07.00 uur open en om 22.30 uur dicht. In het weekend gaat de 

huiskamer om 9.00 uur open en om 22.30 uur dicht. Iedereen is verantwoordelijk voor het 

netjes houden van de woonkamer.  

 

Z 

 

Zakgeld  

Het zakgeld wordt in principe uitbetaald op vrijdagmiddag van 13.00 – 14:00 uur.  

In overleg met je mentor is er op vrijdag 19.00 uur nog een gelegenheid. Je moet hier wel 

een goede reden voor hebben, zoals werk of school.  

 

Als je kamer niet vóór donderdag 22:00 uur schoon of opgeruimd is, zal er geen zakgeld 

verstrekt worden op vrijdag om 13.00 uur. De kamer dient eerst alsnog schoongemaakt te 

worden. Het zakgeld wordt dan verstrekt om 19:00 uur. 

 

Zorgplan 

In het eerste Zorgplan worden bij de start van de zorg de stand van zaken, de doelen en de 

afspraken over de uitvoering van de zorg vastgelegd. Je hebt altijd een actueel Zorgplan. 

 

Het Zorgplan is speciaal voor jou. Het zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd en 

geactualiseerd. Afspraken kunnen dan worden bijgesteld. In het zorgplan sluiten wij zoveel 

mogelijk aan bij jouw wensen en mogelijkheden. Het zorgplan wordt door jou en door 

Maaszicht ondertekend. Door instemming met het Zorgplan geef je toestemming voor de 

uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het Zorgplan inclusief de 

samenwerking met andere hulpverleners. 

 

Zorgverzekering 

In Nederland is het verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zodra je inkomen geregeld 

is, moet jij je inschrijven bij een ziektekostenverzekeraar. De formulieren daarvoor kun je 

samen met je mentor aanvragen.  
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Ziek 

Als je ziek bent, meld je dit zo snel mogelijk bij de begeleiding en daarna blijf je op je kamer 

zodat je uit kunt zieken en om besmetting te voorkomen. Je kunt uiteraard wel drinken 

krijgen en eten (ontbijt en avondeten).  Je belt zelf je dagbesteding, school of werk af. 

Er is een mogelijkheid om naar de dokter te gaan. Maaszicht heeft een vaste huisarts. Een 

afspraak maken doe je via de begeleiders.  

Je kan je niet zomaar ziek melden van jouw dagbesteding omdat je geen zin hebt. Ga je ’s 

avonds de deur weer uit, dan betekent dat ook dat je de volgende dag weer kunt werken of 

naar school kan. 

 

verstrekt om 19:00 uur. 


