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Maaszicht biedt zorg en begeleiding aan jongeren van 17 tot en met 23 jaar op de Kleiweg 314 in 

Rotterdam. Je kunt bij Maaszicht komen wonen als je zonder (veilig) dak boven je hoofd bent en nog 

andere problemen hebt. Je krijgt een eigen kamer, er wordt gezorgd voor eten en Maaszicht helpt je 

verder bij problemen bij het regelen van bijvoorbeeld dagbesteding, persoonlijke problemen en 

financiën. 

 

Wij geven jongeren met complexe problemen, die geen thuis hebben de gelegenheid zich persoonlijk 

en maatschappelijk te ontwikkelen. We doen dat met actieve, respectvolle begeleiding, door een 

veilige thuisbasis te creëren en door dagelijkse structuur te bieden. 

Het doel van Maaszicht is om de zorg aan een jongere positief af te sluiten en dat de jongere in staat 

is om zelf verdere stappen te zetten op weg naar zelfstandigheid. 

 

De begeleiding richt zich op: 

• Huisvesting, een dak boven je hoofd 

• Keuzes maken, je gedrag en sociale omgang met anderen 

• Financiën: inkomen, schulden, budgettering 

• Scholing en dagbesteding. Wij onderzoeken samen met jou de mogelijkheden en gaan 

daarmee aan de slag. Ook hebben wij zelf een project; een fietsenwerkplaats - de 

Rijwielherstellert 

• Werk en het volhouden van werk – er zijn ook eigen programma’s zoals het Werk- en 

educatieprogramma (WEP) en Werkt! met de Rijwielherstellert 

• Vrijetijdsbesteding en vrienden. Er zijn regelmatig groepsactiviteiten en je kunt gebruik maken 

van een abonnement op de sportschool. Verder kun je als je wilt mee naar de film, 

muziekvoorstellingen en het theater 

• Gezondheid, lichamelijk en geestelijk. Gezond eten, hygiëne, emotionele moeilijkheden 

sporten en een oplossing bieden voor (soft)drugsgebruik en alcoholgebruik 

• Justitiële en juridische zaken uit het verleden (of heden).  

• Hulp bij administratie zoals brieven lezen en reageren 

• Familie. Als je dat wilt en als het kan, proberen we samen de relatie met ouders en familie 

goed te maken. 

• Hulp bij psychische problemen en nare gevoelens 

 

Verschillende woonvormen 

Op de Kleiweg 314 in Rotterdam is het Beschermd Wonen van Maaszicht. Dit is de groep waar 24 uur 

per dag begeleiders aanwezig zijn. Je hebt een eigen studio met badkamer & toilet en er zijn een 

woonkamer met terras & tuin en een centrale keuken. De kamer is gemeubileerd en gestoffeerd. 

Gesprekken vinden plaats in een aparte ruimte die de privacy waarborgt. Als het nodig is gaat een 

begeleider mee naar gesprekken met instanties of andere hulpverleners. 

Na het traject Beschermd Wonen kun je als je zelfstandig genoeg bent, in een extramurale 

woonvoorziening gaan wonen om te leren hoe je zelf een huishouden draait. Ben je al zelfstandig 

genoeg: dan kan dat ook zonder de stap van beschermd Wonen. Je woont dan in een appartement in 

Rotterdam, alleen of met andere jongere(n). Je krijgt thuis begeleiding maar kan ook op de Kleiweg 

langskomen. Wanneer je het extramurale programma goed doorloopt, is het mogelijk dat Maaszicht 
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een zelfstandige woning voor je aanvraagt middels urgentie. Daaraan zijn wel voorwaarden 

verbonden zoals een regelmatig inkomen hebben waarvan je de woonvergoeding kunt betalen, 

begeleiders toelaten tot de woning en ook echt zo zelfstandig zijn. 

Wanneer je een eigen woning hebt, kun je vanuit Maaszicht nog ondersteuning ontvangen. Je kunt 

ons dan altijd bereiken om vragen te stellen, krijgt dan een steuntje in de rug en de ondersteuning die 

nog nodig is. Als het nodig is meerdere keren per week.  

 

Contra indicaties: 

De vraag is altijd: wat is qua veiligheid verantwoord en hoe kan de kwaliteit worden gegarandeerd. 

• Acute psychiatrie  

• Actieve verslavingsproblemen waardoor dagelijks functioneren belemmerd wordt 

• Zwangerschap 

• Geen uitzicht op een legale verblijfsstatus in Nederland 

• Als blijkt dat intensieve 1 op 1 begeleiding nodig is 

• Taalbarrière; er moet zodanige communicatie mogelijk zijn dat jongere de begeleiders, de 

adviezen en de regels begrijpt. 

• IQ <70  

 

Er is aandacht bij het aannemen van:  

• Een jongere die bekend is als zedendelinquent – is de problematiek actief of niet-actief? 

Aandachtspunt is de samenstelling van de groep in huis. Dit vanuit de opgave de groepsdynamica 

positief te benutten terwijl de groep de zorg voor een individuele jongere niet in de weg staat. 

 

Contact 

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd bellen naar Maaszicht op telefoonnummer 010-

2434141. Je kunt vragen naar Patricia Lord of Marieke Stolk. Als zij niet aanwezig zijn dan bellen ze 

zo snel mogelijk terug. Het emailadres is aanmelden@Maaszicht.nl. 

 

 

 

1 Een jongere met psychoses en psychiatrische problematiek zoals een depressieve stoornis –
cruciaal daarbij is dat de jongere een goede relatie heeft met een externe ambulante behandelaar en 
medicatie- en behandeltrouw is 

2 Een jongere met een IQ onder de 70 in combinatie met andere aspecten als problematiek en 
karakter van de jongere. Een IQ-test mag niet ouder zijn dan een jaar. 
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