
• Je bent gemotiveerd om begeleid te gaan wonen en 
je houdt je aan de afspraken.  

Bezoek en logeren
• Bezoekers zijn welkom tot 22.00 uur, maximaal 2 per keer.
• Maximaal 1 logé per keer op je kamer.
• Je bent verantwoordelijk voor je eigen bezoek, wanneer jij 

niet in het pand bent is je bezoek ook niet aanwezig.
• Je meldt bij dienstdoende begeleider als je bezoek/logé 

krijgt of zelf uit logeren gaat.
• Bezoek/logé onder de 18 jaar heeft toestemming no-

dig van ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger. 

Drugs, alcohol en roken
• Roken is toegestaan op je eigen kamer, niet in de algeme-

ne ruimtes.
• Gebruik en in het bezit zijn van soft en harddrugs in en 

om het pand is niet toegestaan.
• Jongeren onder de 18 jaar zijn niet in het bezit en/of 

drinken van alcohol.
• Jongeren vanaf 18 jaar mogen bier en wijn met mate op 

hun eigen kamer bezitten/drinken.
• Gebruik en in het bezit zijn van lachgas in en om het pand 

is niet toegestaan.

Kleding
• De kleding die je draagt bedekken je borst, buik en billen.

Aan/afwezigheid
• Van zondag tot en met donderdag ben je uiterlijk om 

22.30 uur aanwezig op de woonvorm.
• Op zondagavond kun je weg mits je voor 20.00 uur je 

corvee taken hebt uitgevoerd en je de dagbesteding 
lijst hebt ingevuld voor de komende week. 

• Je laat weten via het aan/afwezigheidsbord of je aan/
afwezig bent.

Gebruik kamer/gezamenlijke ruimtes en persoon-
lijke bezittingen
• De gezamenlijke ruimtes worden schoongemaakt a.d.h.v. 

de corveelijst.
• Je bent verantwoordelijk voor je eigendommen die je bij 

je draagt of in je kamer hebt.

Geluid/Buurt/omgeving
• Je houdt rekening met de omgeving en zorgt ervoor dat 

een ander geen hinder ondervindt van jouw geluid. 
• Vanaf 22.00 uur is het rustig en ben je op je eigen kamer.
• Fiets of scooter plaats je op de daarvoor aangewezen 

plekken. 
• Het speeltuintje in de straat is bedoeld voor kleine kinde-

ren en is dus geen plek voor jongeren. 
• Scooter starten en uitzetten doe je op de weg en niet 

voor de deur van de woonvorm of de buren.

Veiligheid
• In het bezit zijn van wapens is verboden.
• De vluchtwegen zijn vrij van spullen.

Huisafspraken Begeleid Wonen



Robert: Startpunt voor volgende fase
“Ik heb 16 jaar gewerkt op de leefgroepen van een jeugd-
gevangenis en ben een half jaar jeugdbeschermer geweest. 
Ik vind het belangrijk om plezier in mijn werk te hebben. 
Het geeft me voldoening als ik zie hoe een jongere stappen 
maakt richting zelfstandigheid. Ik hoop dat jongeren, nadat 
ze een tijdje bij ons hebben gewoond, met plezier terug 
kunnen kijken op die periode en dat het verblijf een mooi 
startpunt vormt voor de volgende fase in hun leven.”

Hesther: “talenten ontdekken en ontwikkelen”
“Het belang van jongeren staat voor mij voorop. Ik wil mee-
denken en ervoor zorgen dat ze de regie van hun leven weer 
in eigen hand krijgen. Jongeren moeten zich “veilig” kunnen 
ontwikkelingen en het liefst een zo zorgeloos mogelijk leven 
lijden. Ik draag daar graag aan bij. Humor vind ik belangrijk, 
en ik spreek de taal van de jongeren. Daardoor sluit ik goed 
aan bij de doelgroep en hun interesses. Ik vind het mooi om 
te zien hoe jongeren groeien en hun talenten ontdekken en 
ontwikkelen en daardoor zelfverzekerder en zelfstandiger 
in de maatschappij komen te staan. Ik geloof niet in fouten 
maken, wel in onhandige keuzes, maar daar kan altijd aan 
gewerkt worden.”

Liesbeth: “Begeleiding vanuit hoop en vertrouwen 
en zonder oordeel”
“Door voorgaand werk heb ik ervaren wat het met mensen 
doet als ze jarenlang afhankelijk zijn en niet de mogelijk-
heden hebben om zelfstandig te wonen. Een positieve 
omgeving waar de mogelijkheden centraal staan kan dan 
een behoorlijke “boost” geven. Ik word blij van werken met 
jongeren die aan het begin van hun leven staan omdat het 
juist in deze levensfase zo belangrijk om te ontdekken wat 
kan helpen. Ik begeleid jongeren vanuit hoop en vertrouwen 
en zonder te oordelen. Samen onderzoeken hoe zij zelf het 
leven weer op de rit kinnen krijgen. Ik geloof in kansen en 
humor!”

Patrick: 
“Jongeren met behaalde doelen laten uitstromen”
“De afgelopen 11 jaar heb ik met jongeren gewerkt in sociaal 
pension Spaarnezicht, een opvang voor zwerfjongeren van 
18 tot 23 jaar in hartje Haarlem. Ik heb dit met veel plezier 
en passie gedaan. Nu is het tijd voor een nieuwe weg en 
ga ik me inzetten bij het KTC in Hoofddorp. De uitdaging 
is jongeren een leerzame tijd te bezorgen en hen een stuk 
verder te krijgen in hun ontwikkeling om ze vervolgens met 
behaalde doelen te laten uitstromen. Ik heb er zin in!”

Rachelle: Op weg helpen 
“Ik ben nog niet zo heel lang geleden afgestudeerd. Tijdens 
mijn studie heb ik stage gelopen in een gevangenis en bij 
het RIBW. Verder heb ik altijd in de horeca gewerkt. Sinds 
kort werk ik nu dus bij Kenter. Ik vind het belangrijk dat jullie 
straks lekker een eigen plekje vinden en zelfstandig kunnen 
wonen. Daarom help ik jullie graag op weg. Niet altijd zo 
serieus, een grapje tussendoor is ook belangrijk vind ik.”

Anne-Marie: “Ontdekken van kwaliteiten 
en ontwikkelmogelijkheden”
“De afgelopen 15 jaar heb ik met jongeren gewerkt binnen 
de gehandicaptenzorg, jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Er 
gebeurt zoveel tijdens de levensfase die jongeren doorlo-
pen; meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het nemen 
van eigen beslissingen. Ik vind het mooi om jongeren te 
zien groeien en te zien hoe ze steeds meer zelfvertrouwen 
krijgen. Ik hoop dat het KTC/BW voor jongeren een tijdelijke 
plek gaat zijn waar ze met wat hulp gaan ontdekken welke 
kwaliteiten zij al in huis hebben en wat zij nog verder willen 
ontwikkelen.”
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