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Welkom 
Hallo, 

 

Welkom in Toekomst 18, een huis waar we plaats bieden aan 6 bewoners. Hier kan je      

verdere stappen zetten in je traject naar volledig zelfstandig functioneren. 

Je leest in deze brochure alles over de werking van Toekomst 18. Dit boekje bevat dus     

belangrijke informatie, lees het daarom goed!  

In deze brochure willen we alle afspraken die je nodig hebt om er een geslaagd traject 

van te maken op een rijtje zetten.  

Je vindt hierin praktische inlichtingen, regels & afspraken, het huishoudelijk reglement, .. 

omdat samenwonen met andere jongeren soms een uitdaging kan zijn! 

Heb je na het lezen nog vragen? Is er iets niet duidelijk? Bespreek het met je                      

trajectbegeleider. Die is er tenslotte voor jou. Je trajectbegeleider geeft je een antwoord 

op allerlei praktische vragen, of zorgt ervoor dat iemand anders je vraag gaat                  

beantwoorden. 

 

Veel leesplezier en een aangenaam verblijf! 

 

Karen, Debbie  en Lieve, 

trajectbegeleiders Toekomst 18 

Afsluiter  

Als afsluiter vind je hier nog even de belangrijke geboden en verboden terug!  

 

Verboden 

 

 huisdieren 

 Brandalarm 

 Middelengebruik 

 Iemand laten overnachten zonder toestemming 

 Rookverbod 

 Reiniging kamer—gemeenschappelijke delen 

 Grensoverschrijdend gedrag 

 

 

 

 

 

Geboden 

 gemeenschapsleven—huisoverleg 

 Respect, rekening houden met elkaar, veiligheid garanderen 

 Concretiseren vb. weggaan, hoe laat terug komen, …                     

—> individueel traject! 

 Overnachtingen kunnen in overleg met begeleiding—laten weten 

wie blijft slapen en wanneer. 

 

 



Niet tevreden? 

Ben je niet tevreden over onze werking of heb je een klacht, dan kan je dit in eerste plaats 

bespreken met jouw trajectbegeleider.   

Als je het gevoel hebt dat je met je klacht niet terecht kan bij jouw trajectbegeleider of hier 

onvoldoende gehoor vindt, dan kan je contact opnemen met een coördinator of met de 

directie.  Dit kan via mail of telefonisch.  

 

Coördinator: Tina   

0472/18.01.35 of  tinathienpont@huizesintvincentius.be  

 

Directie: Fran 

013/44.11.22 of FranSegaert@huizesintvincentius.be 

 

Elke klacht wordt met de nodige zorg behandeld en in overleg worden afspraken ter        

opvolging en verbetering gemaakt. 

 

De Vlaamse Gemeenschap voorziet ook de JO-Lijn (tel. 0800 900 33), een luisterlijn voor 

jongeren en ouders met vragen of klachten over jeugdhulpverlening.  

 

Vanuit het Kinderrechtencommissariaat werd de Klachtenlijn (tel. 0800/20 808) opgericht.  

Hier kan je als jongere en ouder terecht met klachten over onrecht tegenover kinderen en 

jongeren. 

Wat is Toekomst 18? 

 

 Toekomst 18 is een afdeling van vzw Huize Sint Vincentius.  

 Toekomst 18 is een project ‘kleinschalige wooneenheden’ waar je samen met 5        

andere jongeren verblijft.  Iedere heeft zijn eigen studio en persoonlijke douche. Een 

keuken en toilet deel je per verdiep.  

 Toekomst 18 is een voorbereiding naar (begeleid) zelfstandig wonen. We bieden een 

individuele begeleiding naast begeleiding in het samenwonen en integratie in de 

buurt. We willen met jou op weg naar meer zelfstandigheid. 

 

 

 

 

 

Voor wie? 

Jongeren tussen 16 en 25 jaar: 

 Voor wie de stap naar een volledig zelfstandig wonen nog te vroeg komt. 

 Die geen betaalbare woning vinden. 

 Die gepaste hulp kunnen toelaten in hun groei naar volwassenheid. 

 Die niet terecht kunnen in de eigen context. 

 Die voldoende zelfredzaam zijn om zonder permanente begeleiding in een                 

gemeenschapshuis te kunnen wonen. 

 Die het tijdelijk wonen in gemeenschap als een meerwaarde ervaren. 

 Wanneer er tegenindicaties aanwezig zijn, communiceren we hierover transparant en 

geven onze bedenkingen en advies mee.  

 

http://huizesintvincentius.be/contact-us/
http://huizesintvincentius.be/contact-us/
mailto:jo-lijn@jongerenwelzijn.be


Contactgegevens 

  Toekomst 18 

  Toekomststraat 18, 

  3800 Sint-Truiden 

 

Tel.: 0473 842 285 (Debbie)  of 0472 189 477 (Karen)  

(van maandag tot vrijdag tussen 8.30u en 17u)   

Mail:    toekomst18@huizesintvincentius.be  
 
 www.huizesintvincentius.be/onze-afdelingen/toekomst18/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met bus of trein? 

We zijn ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het station ligt op 5 minuten    

wandelafstand.  

Beroepsgeheim 

Als hulpverleners hebben wij respect voor de jouw privacy  en die van je netwerk.  

Wij garanderen een discrete behandeling van de persoonsgegevens van jou en je netwerk, 

die wij verzamelen in functie van de werking.  Hierbij wordt rekening gehouden met de    

bestaande wetgeving.   

Enkel medewerkers betrokken op jouw begeleiding, hebben toegang tot het dossier. Allen 

zijn gebonden aan het beroepsgeheim, wat wil zeggen dat zij informatie die hen werd     

toevertrouwd niet zomaar mogen verder vertellen, dat men verplicht is tot geheimhouden 

van deze informatie. Uitzonderingen hierop zijn onze teamleden met wie we een              

gezamenlijk beroepsgeheim  delen.   

Een andere uitzondering gaat over het gedeeld beroepsgeheim met de hulpverleners die 

betrokken zijn in jouw hulpverlening en die ook aan het beroepsgeheim verbonden zijn. Er 

wordt dan enkel deze informatie uitgewisseld die deze hulpverleners nodig hebben om hun 

opdracht te kunnen uitvoeren.  

Het doorgeven van informatie gebeurt nooit zonder jullie medeweten. 

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het beroepsgeheim:  

Noodtoestand: wanneer een hulpverlener weet dat iemand in groot gevaar verkeert, is 

hij verplicht actie te ondernemen om de gevaarsituatie aan te pakken.  

Getuigenis in rechte / eigen verdediging in rechte: wanneer een hulpverlener een          

getuigenis moet afleggen voor de rechter of zich moet verdedigen voor een rechtbank, 

mag hij vertrouwelijke informatie door geven.  

Jouw rechten  

Elke jongere in de Jeugdhulp heeft rechten die binnen de begeleiding een plaats krijgen. 

Meer weten hierover? Info in volgende brochures: 

 

- Voor + 12-jarigen: ‘Zitemzo in de integrale jeugdhulp’ 

- Voor ouders / opvoedingsverantwoordelijken: ‘De rechten van kinderen in de integrale 

jeugdhulp’ 

 

We hechten veel belang aan het betrekken van jongeren en ouders op alle terreinen van 

onze organisatie en staan open voor opmerkingen over onze werking. We vinden het dan 

ook heel belangrijk om jullie goede en minder goede ervaringen te kennen, zodat we deze 

kunnen opvolgen en kunnen groeien in de hulpverlening die we aanbieden. We hebben de 

gewoonte om elk jaar in februari jullie mening te vragen over de hulpverlening.  
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Jouw dossier 

Bij de opstart van de begeleiding, moet er voor jou een persoonlijk dossier opgemaakt 

worden. We hebben zowel een papier als digitaal dossier (= het Journaal)  van jou. We     

noteren hierin belangrijke gegevens in verband met jouw traject. Wekelijks komt het team 

van Toekomst 18 samen en kan het zijn dat jouw traject wordt besproken.  

Een aantal van deze gegevens worden ook opgeslagen in Binc* (zie onderaan). 

De basis van een dossier zijn de administratieve gegevens. Dit zijn gegevens zoals naam, 

adres, geboortedatum,… ook schoolse gegevens en observaties behoren tot jouw dossier. 

Tijdens de hulpverlening houden we ook verslaggeving bij. Het gaat hier over het             

handelingsplan, evolutieverslag, ….  Ook communicatie van en naar de verwijzende           

instantie of aanmelder/contactpersoon worden bewaard in het dossier. 

Medische gegevens worden bewaard in het medisch dossier bij je huisarts en maken 
geen deel uit van ons dossier.  Indien wij toch een medisch verslag zouden ontvangen,      
bewaren we dit apart in je dossier.  Wat wel noodzakelijk is, is dat we weet hebben van     
bestaande allergieën en intoleranties. Bij de start van de begeleiding bevragen we dit   
actief.  Ook tijdens de begeleiding kunnen er bepaalde allergieën en intoleranties aan het 
licht komen.  Ook deze zullen dan zorgvuldig genoteerd worden.  
 
De plaats waar het dossier bewaard wordt, is verschillend.  Er kan een deel in de afdeling 

aanwezig zijn, maar ook in het administratieve gebouw worden dossiergegevens bewaard. 

Als je je dossier wil inkijken, kan je dit aan je trajectbegeleider  vragen. Je hebt ook het 

recht om bepaalde gegevens te wijzigen. Omwille van de privacy kan je enkel je eigen   

gegevens inzien. Ouders mogen in bepaalde gevallen ook de gegevens van hun kind        

inzien. Het is allemaal vrij ingewikkeld om dit in een paar woorden te vertellen maar dit 

kan je steeds bevragen bij je trajectbegeleider.   

Bij de start van een begeleiding nemen wij een digitale foto  van iedere jongere. Deze 

foto zal opgeladen worden in het digitaal basisdossier in het Journaal en is noodzakelijk 

bij (onrustwekkende) verdwijningen. 
 

 

 

 

 

 

*Binc = Begeleiding in cijfers, is een online databank van dossiers waaruit de overheid (Agentschap Jongerenwelzijn) meer te weten wil 

komen over hulpverlening, over de doelgroep die de hulpverlening bereikt, de duur van de begeleiding en de resultaten ervan.  Hiervoor moe-

ten wij een aantal gegevens ingeven in Binc.  De overheid kan niet in jouw individueel dossier, maar is enkel geïnteresseerd in algemene gege-

vens om de jeugdzorg te verbeteren. 

Wie werkt er voor T18? 

 De trajectbegeleiders zijn er om samen met jou te werken aan je toekomst, je kan bij 

hen allemaal terecht (Karen, Debbie, Lieve). 

 De coördinator draagt zorg voor de algemene gang van zaken van Toekomst 18 en          

zorgt dat de organisatie van je hulpverlening goed verloopt. (Tina) 

 De huisbaas maakt de begeleidingsovereenkomst op en volgt je maandelijkse betaling 

van de huur op.   

 De poetsvrouw helpt de gemeenschappelijke delen van ons huis proper te houden 

(Heidi).  

 De klusjesman helpt ons met herstellingen (Kris of Ronny). 

Wie doet wat kaart? 

Bij vragen over je eigen traject contacteer je jouw interne of externe trajectbegeleider. 

Indien er zich een ernstige situatie voordoet die niet kan wachten tot de dag nadien of tot 

na het weekend neem je contact op met de personen vermeld op jouw 

 wie-doet-wat kaart. Zij zullen samen met jou de ernst van de situatie inschatten en de   

nodige stappen zetten. 

 

Nuttige telefoonnummers: 

 Ambulance/brandweer: 112 

 Politie: 101  

 Antigifcentrum: 070/ 245 245 

 Wachtdiensten geneesheren 011 69 12 12 

 Wachtdiensten apothekers van 22u-9u  078 05 17 33 

 Cardstop 070/ 344 344  

 Tele-Onthaal: 106   

Persoonlijke nuttige nummers: 

 T18: 0473 842 285 (Debbie)  of 0472 189 477 (Karen) (ma-vrij van 8.30u tot 17u) 



Hoe kom je in T18 terecht? 

Als we naar jouw leven kijken bestaat dit uit een aaneenschakeling van schakels. 

Een van die schakels waar je nu naar kijkt is Toekomst 18. 

 

 

Na de aanmelding door jouw begeleider komen jullie samen op kennismaking. 

 

Tijdens deze kennismaking wordt onze werking voorgesteld. Nadien ga je in gesprek met 

jouw begeleider en beslis je of deze schakel iets voor jou kan betekenen of niet. 

 

Indien ja, dan plannen we een intake en bespreken we samen hoe jouw traject binnen   

Toekomst 18 er zal uitzien. Welke doelen stellen we, wie gaat daarin wat doen, op welke 

termijn,… 

Tijdens de intake worden er concrete werkafspraken gemaakt en leggen we samen met 

jou, je externe begeleider, je trajectbegeleider en eventueel belangrijke derden                

evaluatiemomenten vast. 

 

 

Als alles goed doorgesproken is en iedereen akkoord gaat met het voorgesteld plan, dan 

spreken we een concrete opstartdatum af. 

Middelengebruik 

In Toekomst 18 wordt alle middelengebruik ontraden en maakt dit thema steeds deel uit 
van jouw individueel begeleidingsproces. Middelengebruik kan aanleiding geven tot      
stopzetting van de begeleiding.  
Onze visie op middelengebruik kan je altijd inkijken in ons drugbeleid. 
 
 
Respect naar medebewoners en materiaal 

In Toekomst 18 ga je respectvol om met zowel je medebewoners als met het materiaal.  

Respectvol omgaan met elkaar betekent dat we elkaar in onze waarde laten en elkaar de 

ruimte geven om te zijn wie we zijn en hoe we willen zijn. 

Met respectvol omgaan met materiaal bedoelen we zowel het gemeenschappelijk           

materiaal als de persoonlijke spullen van alle bewoners. We laten spullen op hun plaats 

staan en nemen niet ongevraagd dingen van elkaar weg. 

Als je materiaal stuk maakt, bespreek je met je trajectbegeleider hoe je dit kan herstellen. 

 



Rookverbod  

Er geldt een rookverbod in het ganse gebouw! Als je rookt, kan dit enkel en alleen buiten. 

We verwachten ook dat je geen sigarettenpeuken op straat gooit.  

Het branden van kaarsen is  eveneens verboden en dit voor de veiligheid van je                 

medebewoners en jezelf.  

 

Iemand laten overnachten  

Je mag af en toe één iemand laten overnachten bij jou op studio. Afspraken hierover maak 

je samen met je trajectbegeleider. Er kan enkel overnacht worden op je eigen kamer en 

niet in de gemeenschappelijke delen.  Hou er rekening mee dat enkel jouw eigen domicilie 

adres mag geplaatst worden op jouw adres. Als je een vriend in nood hebt is het niet de 

bedoeling dat jij voor zijn opvang gaat instaan.  Bezoek en/of overnachting kan enkel indien 

je zelf aanwezig bent in je studio. Dit geldt  uiteraard ook voor de gemeenschappelijke 

ruimtes.  

 

Verzekeringen  

Als bewoner van Toekomst 18 dien je een familiale verzekering af te sluiten. 

Iedereen dient te beschikken over de verplichte ziekteverzekering (aangesloten zijn bij een 

erkende mutualiteit). Die staat in voor een tussenkomst in de onkosten bij doktersbezoek, 

hospitalisatie, goed gekeurde behandelingen, enz. Kinderen/jongeren zijn verzekerd via de 

aansluiting van de ouders.  Het maken van buitenlandse reizen dient gemeld te worden 

aan je mutualiteit.  Zij laten je dan weten welke documenten in orde moeten gemaakt   

worden.  

 

Huisoverleg 

Ook jouw mening over het samenleven is belangrijk. Daarom plannen we maandelijks,     

telkens op de eerste donderdag, een huisoverleg. Je bent verplicht om aan dit huisoverleg 

deel te nemen. Bedoeling is om samen stil te staan rond alles wat er goed loopt, rond     

dingen die beter kunnen, samen afspraken te maken en deze te evalueren. 

Op regelmatige tijdstippen organiseren we ook verplichte vormingsmomenten. 

Het huisoverleg wordt soms gecombineerd met een groepsactiviteit zoals koken, naar de 

film, een workshop, … Deelname aan deze bijkomende activiteit is vrijblijvend tenzij        

gekoppeld aan je persoonlijk traject.  

 

Je begeleiding in T18, een persoonlijk traject 

Wanneer je start in T18 stellen we een aantal verwachtingen. Een eerste voorwaarde om 

een positief traject te lopen binnen onze KWE is dat je openstaat voor begeleiding. We ver-

wachten dat jij je ‘begeleidingsvatbaar’ opstelt. Concreet betekent dit dat we verwachten 

dat jij meedenkt en werkt in jouw persoonlijk traject, dat je inzet toont en                          

verantwoordelijkheid opneemt. Uiteraard is het een basisverwachting dat je in gesprek 

treedt met je trajectbegeleider.  

Het uiteindelijke doel van je verblijf in Toekomst 18 is dat je vrij zelfstandig wordt in de     

volgende levensdomeinen: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Geld Dagbesteding 

Relaties Wonen 

Gezondheid  



Budgetplan/beheer 

sparen 

uitgaven 

inkomen 

Schulden 

administratie poetsen 

koken 

Woning 

vinden 

Woning installeren 

Was & plas 

boodschappen 

school 
solliciteren 

Vrije tijd 

werk Alternatieve 

dagbesteding 

administratie 

familie 

vrienden 

Professioneel 

netwerk 

lief 
conflicten 

zelfrespect 

afgrenzing 

seksualiteit 

Gezonde 

voeding 

fysiek 

emotioneel 

middelengebruik 

medicatie Omgaan    

verleden 

dokter 

 
Herstellingen  

Indien er herstellingen dienen te gebeuren aan de kamer of de                          
gemeenschappelijke delen van het gebouw vragen we om dit onmiddellijk te 
melden via mail:  toekomst18@huizesintvincentius.be  Alle herstellingen zullen 
zo spoedig mogelijk gebeuren en kunnen geen aanleiding geven tot vertraging 
of niet betalen van de onkostenvergoeding. Indien nodig krijgt de hersteldienst 
toegang tot jouw kamer. Hiervan word je altijd op voorhand op de hoogte          
gesteld. Het kan niet dat je de toegang ontzegt voor degene die werken komen 
uitvoeren.  
 
Verantwoord energieverbruik 
 
We vragen om met zorg om te springen met je energieverbruik,. Je verwarming 

dicht te draaien als je je kamer verlucht, lichten niet onnodig te laten branden, 

wasmachine niet onnodig op laten staan.  

 

Fietsenstalling 

Er is een ruime garage waarin er voldoende ruimte is voorzien voor het stallen 

van je fiets. Er is plaats voorzien voor 1 fiets per bewoner.  

 

Geluidshinder  

Zoals reeds eerder genoemd woon je samen met andere bewoners en vragen we met    

aandrang rekening te houden met elkaar. Tracht hinderlijk geluid, van welke aard ook, te 

vermijden. Op deze manier kan de rust in het gebouw gevrijwaard blijven. Tussen 22u en 

7u moet het stil zijn zoals voorgeschreven in de wet. Daarnaast gaat dit niet om een         

alleenstaande woning en vragen we om rekening te houden met je buren. 

 

Huisdieren 

Het houden van huisdieren is niet toegelaten.  
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Reinigen van je kamer / gemeenschappelijke delen 

Als bewoner ben je verplicht je eigen kamer/ douche te kuisen en te                

onderhouden. Hiervoor voorzie je je eigen materiaal. Er is een beurtrol voor het 

onderhouden van de gemeenschappelijke keuken en alle gemeenschappelijke 

delen. Alle bewoners die een kamer betrekken, worden in dit beurtrolsysteem 

opgenomen. Het beurtrolsysteem wordt (in      onderling overleg met jou, je 

medebewoners) opgesteld en kan je terugvinden in de garage. Er vindt hierop 

wekelijks een controle plaats op maandag. Is dit niet in orde, neemt Heidi op 

dinsdag deze taak op zich en wordt de rekening aan de bewoner gepresteerd. 

Er wordt hier een uurloon aangerekend per      begonnen uur.  

 

Rookmelders, brandalarm en brandblussers 

De rookmelders, brandalarm en brandblussers mogen 

enkel in werking gesteld worden in geval van nood. Bij 

misbruik worden de kosten voor vervanging, herstel en 

eventuele gevolgschade in rekening gebracht.          

Rookmelders blijven ten allen tijde op de daarvoor 

voorziene plaatsen hangen. Ook hierop worden          

onverwachte controles uitgevoerd. Wanneer de       

rookmelders gesaboteerd worden, breng je anderen 

hiermee in gevaar.            Dit kan leiden tot het beëindigen van je begeleiding. 

Er is een brandpreventieplan opgesteld. Dit wordt samen met jou aan het       

begin van je begeleidingsperiode overlopen.  

 

Budgetbeheer 

Het is niet toegelaten om tijdens je verblijf in Toekomst 18 schulden te maken. 

Om je daarin te ondersteunen starten we de begeleiding steeds met               

budgetbeheer. Wanneer dit een tijdje goed loopt, gaat jouw begeleider je 

hierin steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven. Dit verloopt volgens 

een aantal fases waarover je trajectbegeleider je meer info kan geven.  

Netwerk 

Jouw begeleiders gaan met jou en alle andere partners samen op weg. 

In de loop van de begeleiding is het nodig om ook extra mensen te betrekken, bv. jouw   

vertrouwenspersoon, grootouders, CLB-medewerker, leerlingbegeleider, psychiater,      

huisarts, … . 

Op regelmatige tijdstippen gaan we samen evalueren en bijsturen. 

Het verlengen, wijzigen of beëindigen van de geboden hulp is een beslissing die genomen 

wordt in overleg tussen alle betrokken partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leven in gemeenschap 

Toekomst 18  vormt ook een blaadje van jouw bloem. Niet alleen de begeleiding, maar ook 

de andere bewoners maken  vanaf nu deel uit van jouw  netwerk. We kunnen veel van     

elkaar leren en elkaar helpen. Dit is één van de voordelen van het leven in een                  

gemeenschap. We trachten dan ook met zen allen een steentje bij te dragen om zo te      

komen tot een positief leefklimaat. Dit vraagt van jou de nodige verantwoordelijkheid     

zodat ook jij dat steentje kan bijdragen.  

Los van je medebewoners trachten we jouw netwerk te vergroten door een goede match 

te vinden voor jou met een ‘maatje’.  Een vrijwilliger die samen met jou dingen kan          

ondernemen.  

 

IK 



Begeleidingsovereenkomst 

Bij de start van je begeleiding maken we samen een begeleidingsovereenkomst op. De    

belangrijkste regels op een rij: 

 je verblijf in een studio van Toekomst 18 is altijd gekoppeld aan een begeleiding. 

 Voor je kan intrekken moet je eerst  een regeling treffen rond je waarborg die je 

moet betalen en je eerste maand huur.   

 Je draagt goed zorg voor je studio en alle materialen van T18. Hierop volgen        

regelmatig controles. We bedoelen hiermee dat je studio en de                               

gemeenschappelijke delen hygiënisch zijn, vuilzakken worden tijdig buiten gezet, 

geen zaken kapot maken,…  

 Je mag geen andere mensen laten wonen in je studio. Je laat bezoek nooit alleen 

op je studio.  

 Tijdens je verblijf moet je je houden aan de regels en afspraken die met jou         

gemaakt worden. Deze kunnen voor iedereen anders zijn afhankelijk van jouw    

traject.  

 Je dient steeds onderhoud toe te laten aan je studio. Als er een werkman aan de 

deur staat en binnen moet zijn voor herstellingen, laat je dit ook toe.  

 De veiligheid van jou en je medebewoners staat steeds voorop. Zaken die deze 

veiligheid in gevaar brengen, worden niet getolereerd en kunnen leiden tot bet 

beëindigen van jouw begeleiding.   

 

Voor je verblijf teken je deze begeleidingsovereenkomst samen met de huisbaas.  

Dit betekent ook dat je akkoord gaat met ons huishoudelijk reglement waar onze regels 

en afspraken in zijn opgenomen. 

Regels en afspraken van Toekomst 18 

Iedereen ontvangt 1 garagesleutel, 1 of 2 sleutels van de kamer(s), 3 of 4       

sleutels van de lockers. Je betaalt hiervoor een waarborg van 75 euro op     

voorhand.  Bij verlies worden de gangbare vergoedingen op basis van de          

rekening aangerekend. De sleutels kunnen NOOIT uitgeleend of doorgegeven 

worden aan derden. Doe je dit wel, kan dit leiden tot het éénzijdig stopzetten 

van de begeleiding. De trajectbegeleiders  hebben een loper van alle kamers. 

Je kamer 

Inrichten van je kamer naar eigen smaak is toegelaten voor zover er geen      

schade wordt toegebracht aan de vaste inrichting (muren, deuren,…) en de   

aanwezige meubels. Het schilderen van de muren of deuren is niet toegestaan.  

Alle kosten voor de inrichting van je kamer zijn ten laste van jezelf.   

We hebben het recht om jouw kamer te tonen aan eventueel nieuwe               

bewoners. We kunnen met jou individuele afspraken maken in verband met 

binnenkomen op jouw kamer. Dit is afhankelijk van jouw traject en kan ook in-

houden dat we onverwachte controles uitvoeren.  We plannen op regelmatige 

basis gesprekken op jouw kamer in het kader van individuele begeleiding.   

 

Plaatsbeschrijving kamerstaat 

Bij aanvang van je begeleidingsperiode wordt er een plaatsbeschrijving           

opgemaakt samen met de huisbaas.  Op het einde van je begeleidingsperiode 

wordt deze samen overlopen. Indien je de studio achterlaat in de omschreven  

toestand wordt de volledige waarborg terug overgemaakt.  

 

Douches 

3 studio’s hebben een eigen douche in de wooneenheid. De andere 3 studio’s 

zijn voorzien van een eigen individuele douche op de benedenverdieping. Deze 

douches kunnen afgesloten worden langs de binnenzijde. De douches zijn voor 

persoonlijk gebruik. Het is niet toegelaten om bezoekers toe te laten tot de 

doucheruimte in de benedenverdieping. 



Toekomst 18 = Veilige omgeving 

 

In Toekomst 18 creëren we een veilige omgeving voor jongeren, ouders en medewerkers. 

Dit houdt dan ook in dat we geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag accepteren 

en dat, indien er zich enige vorm van grensoverschrijdend gedrag voor doet, we hier steeds 

mee aan de slag gaan binnen de begeleiding.  

 

Zaken die in onze maatschappij niet kunnen, kunnen vanzelfsprekend ook niet binnen de 

begeleiding van Toekomst 18. Bij agressie, diefstal, dealen van drugs of andere strafbare 

feiten, zijn wij genoodzaakt contact op te nemen met de politie. 

 

Wat zien we als grensoverschrijdend gedrag? 

 Pesten 

 Schelden, bedreigen, beledigen, het uiten van racistische 

of seksueel getinte taal 

 Niet opvolgen van gemaakte afspraken 

 Ongewenst fysiek contact, fysiek pijn doen 

 Slaan met deuren, gooien met voorwerpen 

 Beschadigen van voorwerpen 

 Het onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicatie 

 Het bij hebben van wapens of voorwerpen die hiervoor 

gebruikt kunnen worden 

 

Als dit gedrag wordt gesteld, gaan we hierover met jou in gesprek. 

Grensoverschrijdend gedrag kan een reden zijn om je verblijf onmiddellijk te beëindigen. 

 

 

Huishoudelijk reglement 

Omdat je in Toekomst 18 met andere jongeren kort op elkaar leeft, vinden we het             

belangrijk om bepaalde afspraken te maken die het samenleven voor iedereen aangenaam 

maakt. De bundeling van alle afspraken noemen we het “huishoudelijk reglement”. Elke 

jongere krijgt hiervan een kopie en ondertekent dit samen met zijn                                       

begeleidingsovereenkomst. 

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan leiden tot het éénzijdig stopzetten 

van de begeleiding. 

 

Algemene regels van Huize Sint-Vincentius 

 

 Wat mag jij van je trajectbegeleider 

verwachten? 

 Competentie en professionaliteit 

 Correctheid 

 Respect 

 Geweldloosheid 

 Betrokkenheid en                            

beschikbaarheid 

 Gericht zijn op samenwerking 

 Transparante communicatie 

 stressbestendigheid 

Wat mogen wij van jou            

verwachten? 

 Respect 

 Afspraken en                        

verantwoordelijkheden       

nakomen 

 Geweldloosheid 


