
 
 

 Het Groene Boekje 
binnen kamertraining 

 
7 niet onderhandelbare regels 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Iedereen is Uniek 
2. Respect voor de Persoonlijke Grens 

3. Respect voor materiaal 
4. Een zinvolle en overlegde dag invulling hebben 

5. Clean zijn 
6. Meewerken aan een positief Groepsklimaat 

7. Bereid zijn van  kleine stappen te zetten 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Wat nu volgt, zijn alle regels en afspraken die gelden binnen Groot Hersberge op een rijtje. 

Zoals je kunt zien, is de basis doorheen het document, onze 7  nor’s, onze niet 

onderhandelbare regels.  

Als je deze regels niet respecteert, beknot je de ander in zijn groei en komt daar een gevolg 

aan. De zeven nor’s hebben geleid naar enkele afspraken die je hier verder kunt lezen.  

 

1. Uniek: Respect voor de eigen – ik  

In Groot Hersberge willen we dat je jezelf mag zijn. Zowel in de leefgroep als in kt. Wil je 

hierover nog wat meer te weten komen, dan kan je gerust terecht in het Groene Boekje van 

de leefgroep! 

 

2. Grens: Respect voor de persoonlijke grens  

Iedereen heeft recht op privacy =   

 

- in de ruimte : Iedereen moet de gelegenheid hebben om zich af te zonderen, om storende 

invloeden van de buitenwereld te ontgaan, ergens te zijn waar je er zeker van bent dat er 

geen andere mensen zich op jouw  terrein zullen begeven zonder jouw toestemming.  

 

- in de informatie : Je bepaalt zelf welke informatie je toevertrouwt aan medebewoners. Ook 

op de sociale netwerksites (facebook, twitter, …) respecteer je de ander zijn privacy. Vanaf 

de leeftijd van 18 jaar kan je er zelf voor kiezen of de begeleiding al dan niet informatie 

uitwisselt met je context.  

Ook wij willen jullie privacy respecteren en daarom heb je in de leefgroep een document 

ondertekend rond “Bescherming van de persoonsgegevens”. Dit document blijft geldig 

zolang je bij ons in begeleiding bent.  

- in lichamelijk contact : Je blijft van elkaar en van de begeleiders !!! Zeker in een conflict ! 

Ook al spelend, als de ander daar geen zin in heeft.  

  



 
 

3. Materiaal : Respect voor de materiële grens 

 

Je draagt zorg voor je eigen materiaal en materiaal dat je van anderen in bruikleen krijgt!  

 

Concrete afspraken : 

- Betreden van ruimtes 

o Vanaf de leeftijd van 17 jaar kan je gebruik maken van één van onze studio’s. Iedere 

bewoner van kt heeft één sleutel waar hij zowel de voordeur mee kan open doen áls 

de deur van zijn studio. 

o Het bureau van kt kan je betreden na toestemming van de begeleiding. Je mag ook 

nog altijd binnen lopen in de leefgroep. Heb wel aandacht voor de regels en de 

afspraken die daar gelden.  

o Je kan met maximum drie mensen op je studio. Zonder toestemming blijf je buiten! 

- Materiaal van Groot Hersberge 

 Studio  

o Bij het binnenkomen van je studio, moet je de sleutel in de schakelaar steken. Dan 

pas heb je toegang tot je elektriciteit. Bij verlies van die sleutel betaal je 35.00 €. Je 

sleutel is uniek. Dit wil zeggen dat niemand zonder jouw sleutel in je studio kan. In 

het begin van de begeleiding is het de bedoeling dat je je sleutel afgeeft als je het 

domein verlaat. Merken we dat dit goed loopt, dan geven we jou de kans om 

zelfstandig je sleutel bij te houden, ook buiten het domein. Op deze manier neem je 

je eigen verantwoordelijkheid op.  

o Je kan ook gebruik maken van het materiaal dat al in je studio staat en dat van ons 

is. Daarvoor moet je wel huur betalen. Bij aankomst van je studio dien je een contract 

te ondertekenen waarin alles rond het materiaal en je studio heel specifiek genoteerd 

staat.  

 Onderhoud van studio en gemeenschappelijke ruimtes 

o Je staat zelf in voor het onderhoud van je eigen studio. Zowel dagelijks, wekelijks als 

maandelijks moeten er zaken gekuist worden. In het begin van de begeleiding 

worden deze zaken heel nauwkeurig opgevolgd. Merken we dat dit goed loopt, dan 

moet je deze zaken zelfstandig leren oppakken.  

o Naast je eigen studio, maak je ook gebruik van het gebouw en de 

gemeenschappelijke ruimtes. Per studio wordt er gevraagd om één keer per maand 

de gemeenschappelijke ruimtes te poetsen.  

o In het gebouw is een gemeenschappelijke wasmachine, droogkast en diepvries 

voorzien. Die dienen met respect behandeld te worden. In overleg met de 

medebewoners wordt bekeken wanneer jij hiervan gebruik kan maken.  

 Verwarming, water, elektriciteit, huur en internet 

o Maandelijks wordt berekend hoeveel verwarming, water en elektriciteit je verbruikt.  

o Maandelijks betaal je ook het vast bedrag van 7,0 euro voor het gebruik van internet.  

o Naar gelang de hoeveel geleend materiaal, betaal je maandelijks een bedrag aan 

huur.  

o Al deze zaken worden op het eind van de maand berekend en in een factuur 

gegoten. Deze factuur dient via overschrijving betaald te worden binnen de 

aangegeven tijd.  

 



 
 

 Fietsen 

o Het is de bedoeling dat iedere bewoner zijn eigen fiets heeft. Daar draag je zeer goed 

zorg voor. Deze fietsen staan achter het gebouw van kamertraining. Het is op eigen 

verantwoordelijkheid als je jouw fiets al dan niet gesloten achterlaat. Is het niet 

haalbaar om een eigen fiets te hebben om één of andere reden of heb je er voorlopig 

nog geen, dan kan je gebruik maken van een fiets van ’t Groot Hersberge. Je krijgt 

dan de sleutel van het slot. Als je terug komt, geef je het fietssleuteltje opnieuw af 

aan de begeleider van de leefgroep die dan deze fiets controleert. Bij schade betaal 

je zelf de vervangstukken. Bij verlies betaal je 60,0 € euro voor een andere fiets.  

- Kledij 

o Bij aankomst in kt heb je normaal al heel wat kledij die je meeneemt van in de 

leefgroep. Tot de leeftijd van 18 jaar geldt rond de aankoop van kledij hetzelfde 

systeem als in de leefgroep. Maandelijks “krijg” je 40,0€ die je kan sparen om dan 

een grotere aankoop te doen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar sta je zelf in voor de 

aankoop van je kledij en het budget. Het budget wordt onderling afgesproken met je 

begeleider.  

o Wekelijks zorg je er zelf voor dat je kleren gewassen en gestreken worden. In het 

begin van de begeleiding wordt dit opgevolgd, lukt dit, dan neem je ook dit zelfstandig 

op.  

- Geld 

o Vanaf de leeftijd van ongeveer 17 jaar kan je in begeleiding op kamertraining. Wat 

betreft inkomsten en uitgaven maken we een onderscheid tussen jongens die – 18 

jaar zijn en jongens die + 18 jaar zijn. We maken ook een onderscheid tussen 

jongens die naar school gaan en jongens die gaan werken. Bijgevoegd document 

heeft je een duidelijk overzicht van wat je wel en niet hoeft te betalen.   

o  Als -18 jarige krijg je wekelijks je zakgeld zoals je dat in de leefgroep kreeg. Ben je 

een + 18 jarige, dan kan in onderling overleg bekeken worden hoeveel zakgeld je 

wanneer kan ontvangen. 

o Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je beroep doen op het ontvangen van een leefloon 

van het OCMW. Wij verwachten dat je daarvan gebruik maakt en leert leven. 

Natuurlijk hebben we ook graag dat je een centje bijverdient door een vakantiejob te 

doen. Dit zorgt er voor dat je jezelf eens een extraatje kan geven.  

o Ook in kt kan je niet zomaar al je geld dat je ontvangt, uitgeven. Let op! Hier is er een 

kleine wijziging rond het al dan niet onmiddellijk spenderen van geld.  

20% is sparen voor middellange termijn (materiaal studio), 30% mag je onmiddellijk 

spenderen en 50% moet je sparen, voor op lange termijn (wanneer je ’t Groot 

Hersberge verlaat).  

o Al de inkomsten worden op rekening van Groot Hersberge gestort: BE32 0016 5818 

6102. Bij de start van de begeleiding wordt er een zichtrekening aangemaakt waarop 

je jouw geld kan ontvangen en waarmee je kan internetbankieren.  

o Wekelijks krijg je een bedrag van 40 euro dat je kan uitgeven aan voeding. Van alle 

kosten die je maakt, moet je de kasticketjes sparen zodat we een idee krijgen 

waaraan jij je geld uitgeeft. Naarmate alles vlot loopt, hoef je geen kasticketjes meer 

te tonen. Lukt dit ook, dan kan er worden overgegaan naar twee wekelijkse of 

maandelijkse stortingen.  



 
 

  



 
 

4. Een overlegde en aanvaarde dag invulling 

Het is de bedoeling dat je een dagbesteding hebt. Heb je geen werk of heb je geen school dan 

zoeken we samen met jou naar een oplossing: een nieuwe school, ander werk… Lukt dit niet 

onmiddellijk, dan kiezen we voor een tijdelijke oplossing: werken in een project, bij een 

zorgboer,  meehelpen in de leefgroep, …  

We verwachten ook dat je meedraait in de structuur en gewoontes van Groot Hersberge. 

 

Schooldagen/werkdagen.  

Naargelang het uur dat je naar school of naar je werk moet vertrekken, zorg je dat je zelfstandig 

en op tijd opstaat. Je neemt een douche, zorgt voor je eigen ontbijt en een verzorgd 

lunchpakket. Je zorgt dat je op tijd, maar niet te vroeg vertrekt. Bij het verlaten van je studio 

zorg je dat deze proper achtergelaten wordt.  

 

Nu je zelfstandig op studio woont, moet je zelf een evenwicht vinden tussen de praktische 

zaken die bij het alleen wonen horen én het studeren. Dit is geen gemakkelijke opdracht en 

vergt een zoektocht. Je moet jezelf leren verplichten om bezig te zijn met je studies. We vragen 

wel om je agenda te controleren. Tijdens het studeren kunnen we een handje helpen, maar 

ook deze zaken moet je proberen zo zelfstandig mogelijk op te nemen. Tijdens de 

examenperiode is er geen mogelijkheid om tijdens de week een stapje te zetten. Op deze 

momenten hebben de studies voorrang.  

 

Vakanties en vrije tijd 

Tijdens de schooldagen en werkdagen ben je vaak de woensdagnamiddag en in het weekend 

thuis. Deze momenten kan je gebruiken om af te spreken met vrienden, een stapje te zetten 

of een vakantiejob te doen. Deze momenten dienen afgesproken te worden tijdens het 

opmaken van je weekplanning.  

 

De woensdagnamiddag kan je afspreken met vrienden of met jongens van de leefgroep. Het 

vertrek- en aankomstuur dient afgesproken te worden met je IB. Hier houden we er wel 

rekening mee dat je de dag nadien naar school moet of moet gaan werken. Je kan ook op 

bezoek gaan in de leefgroep of bezoek ontvangen van de leefgroep.  

In het weekend kan je zowel tijdens de dag als ’s avonds een stapje zetten of vrienden 

ontvangen. Ook deze uren kan je in onderling overleg afspreken. Hou er wel rekening mee dat 

je in het begin van de begeleiding je sleutel moet afgeven en dat je dus maar even lang kan 

weg gaan als de jongens in de leefgroep. Iemand laten overnachten in kt is echter niet mogelijk 

omwille van de veiligheid.  

Daarnaast is het ook belangrijk dat je uw tijd op studio alleen kan leren invullen. Het is niet de 

bedoeling dat je op ieder vrij moment iemand nodig hebt in je studio. Zelfstandig je tijd leren 

invullen op studio en leren alleen zijn is een heel belangrijk iets.  

We verwachten ook dat je een vakantiejob zoekt om een extra centje bij te verdienen. 

Afhankelijk van wat je weekplanning toelaat, kan je dit in het weekend doen of in de vakanties.  

 

Begeleiding op kamertraining 

 Begeleidingsmomenten 

Wekelijks zijn er een aantal begeleidingsmomenten. Dit zijn de momenten waarop je samen 

met je IB zaken bespreekt, vragen kunt stellen of dingen kan bijleren. Zowel met je IB als met 

de andere collega van kt kan je zaken bespreken. Let wel op dat je de zaken die je het meest 



 
 

aanbelangen, het belangrijkst voor je zijn, zeker ook bespreekt met je IB. Het is trouwens met 

die persoon dat je deze zaken zal opnemen.  

o Begeleidingsmoment: waarbij je kennis opdoet en vragen kunt stellen.  

Bespreking doelstellingen handelingsplan/evolutieverslag, contextgesprekken, financiële 

zaken bekijken, administratief werk in orde brengen, school en werk, vrije tijd, 

leefloon/OCMW, bankverrichtingen enz.  

o Ondersteuningsmoment: waarbij je praktische zaken aanleert en zaken kan bevragen.  

Boodschappen doen, (samen) koken, (samen) kuisen, (samen) de was doen, (samen) 

kledij aankopen, dag invulling bekijken enz.  

o Rustmoment: het einde van de dag 

De nachtdienst (Evelien) komt rond 22u nog eens langs voor een kleine babbel als je nog 

iets kwijt wil. Daarna wenst ze jou een goede nachtrust.  

 

 Weekschema opmaken 

Door het opmaken van een weekschema leer je je leven wat plannen. De bedoeling is om alles 

zelf in handen te hebben zodat je zelfstandig weet wat de afspraken zijn en wat van jou 

verwacht wordt.  

Wekelijks wordt er van jou verwacht dat je een weekschema opmaakt. In dit weekschema 

schrijf je alle zaken die je gedurende die week moet doen. Dit kan gaan over school, werk, 

hobby’s, vrije tijd, bezoek, uitgaan, kuisen, boodschappen enz.  

 

In het begin van de begeleiding doe je dit samen met je IB. Je weekschema is een zeer 

nauwkeurig document dat aantoont hoe je week zal verlopen.  

Gedurende de begeleiding wordt je weekschema soepeler opgesteld en moeten er minder 

zaken genoteerd worden zodat je eigen verantwoordelijkheid opneemt om toch alles gedaan 

te krijgen.  

Op het eind van de begeleiding maak je zelf je weekplanning op zodat wij een zicht hebben 

op hoe je week er uit ziet. Je neemt alles zelf in handen.  

 

 Boodschappen doen en samen koken 

Nu je zelfstandig op studio woont, moet je ook zelf instaan voor je boodschappen en je 

maaltijden.  

In het begin van de begeleiding maak je een boodschappenlijstje waarop staat wat je allemaal 

nodig hebt. Je gaat samen met je begeleider achter de benodigdheden. Je bekijkt de 

prijs/kwaliteit van de verschillende winkels en beslist waar je je inkopen gaat doen. Je houdt 

alle kasticketjes bij zodat je op het eind van de week weet waar je je geld aan uitgegeven hebt.  

Naarmate de begeleiding vordert, doe je zelfstandig je boodschappen. We staan er op dat je 

zo’n gezond en gevarieerd mogelijk voedsel mee hebt.  

 

Wekelijks wordt er ook één keer samen gekookt met je begeleider. Dit zijn de momenten 

waarbij je nieuwe gerechten kan leren bereiden. Dit zijn ook momenten waarop allerlei andere 

zaken kunnen besproken worden.  

 

 Kledij wassen en strijken 

Nu je alleen op studio woont, sta je ook zelf in voor de netheid en properheid van je kledij. 

Samen met de andere bewoners bekijk je wanneer jij jouw was kan doen. In het begin doe je 

dit samen met je ib. Die leert je hoe het moet, hoe de machine werkt, welke producten je 



 
 

gebruikt, hoe je je kleren kan drogen én je ib leert je op een correcte manier strijken en plooien. 

Naarmate de begeleiding vordert, neem je ook deze zaken zelfstandig op.  

 

 

Ziektebeleid 

Iedereen kan eens ziek zijn. Om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk beter bent, hebben 

we daar enkele afspraken over.  Afhankelijk van hoe ziek je bent, wordt gekeken of wij iets van 

maaltijd kunnen voorzien.  

Dag1: Je komt ziek thuis van school/ werk 

 
 Je kruipt in je bed, in overleg met de begeleiding wordt  beslist of je al dan niet naar de dokter 

gaat of afwacht en eerst rust 
 
Dag 2:  
 

 Genezen =  terug naar school/ werk 
 Je blijft ziek =  doktersbezoek 

 
  



 
 

5. Clean zijn.  

We spreken hier over alle activiteiten  en middelen die invloed hebben op ons bewustzijn, die 
ons functioneren beïnvloeden en kunnen  leiden tot afhankelijkheid.  Hiermee bedoelen we 
dus alcohol, tabak, illegale middelen, medicatie, multimedia…  en  ook alle activiteiten die 
kunnen leiden tot afhankelijkheid (gokken, chatten,…) waardoor je niet meer normaal kan 
functioneren. Wanneer iemand onder invloed is, komen wij tussen.  
 

Daarom gebruiken we volgende afspraken : 

- roken:  om te roken moet je 16 zijn en je mag enkel roken in de daarvoor 
voorziene ruimte.  Roken op kamer is ten strengste verboden !!! Ook in kt rook je 
enkel in de woonkamer !!!! 

- Medicatie blijft in de kast van de bureau van de leefgroep achter slot! 
- Alcohol: is toegestaan bij gelegenheden en met mate ( geen misbruik).   

Op studio is het bezit van alcohol toegelaten, dit echter steeds in samenspraak 
met de begeleider van kt.  In verband met drankgebruik buitenshuis, stellen we 
dat het functioneren niet mag in het gedrang komen.  Er mag geen sprake zijn 
van storend gedrag en dagelijks gebruik. Je kan eens na een avondje weg 
aangeschoten thuis komen, maar indien dit wekelijks zo is, zullen we de vrijheid 
moeten terugschroeven.  

 

Wat “attributen” betreft, nemen we het volgende standpunt in : ‘alles wat met gebruik 

gerelateerd wordt, is verboden ( pijpjes, blaadjes, filters, posters,…)’ 

In kt heb je dag en nacht de kans om op internet te zitten. Indien we merken dat het 

veelvuldig gebruik van internet je dagelijks ritme verstoort, dan zorgen we er voor dat er een 

beperktheid komt op het gebruik van internet. Toen je in de leefgroep verbleef, heb je een 

document ondertekend waarmee je aantoont dat je akkoord gaat met de gedragscode rond 

het gebruik van internet.  

 

  



 
 

6. Groep: Meewerken aan een  positief groepsklimaat 

Wanneer je een studio bewoont, kies je er voor om individueel een begeleiding te hebben, 

maar natuurlijk woon je met verschillende mensen samen in datzelfde gebouw en is het 

belangrijk om bij bepaalde zaken eens samen stil te staan.  

Teenmeeting 

Vijf-wekelijks is er een teenmeeting waarbij alle bewoners én de collega’s van kt samen op 

aanwezig zijn. Dit is een gezellig gebeuren waar we graag iedereen bij aanwezig hebben. Per 

teenmeeting is er één iemand verantwoordelijk voor het voorzien van een maaltijd. Na het 

samen benutten van die maaltijd is het tijd om te vergaderen.  

De teenmeeting heeft als doel samen rond tafel te zitten en samen te brainstormen over 

bepaalde onderwerpen. Onderwerpen die door jezelf kunnen gebracht worden of onderwerpen 

waarvan de begeleiders vinden dat ze eens in groep moeten besproken worden. Het verslag 

vind je altijd terug aan het prikbord in de gang.  

Feestdagen 

Verjaardagen, Sinterklaas, Kerst, Oudejaar enz. Al deze feestdagen zijn belangrijke 

gebeurtenissen die we niet zomaar willen laten passeren. We hechten er veel belang aan om 

deze momenten samen te vieren. Een glaasje klinken, gezellig eten, een cadeautje uit delen, 

niets die plezanter is. Mieke en Daniël proberen er in de mate van het mogelijke ook bij 

aanwezig te zijn.  

Activiteiten 

Om de sfeer in kt zo positief mogelijk te houden, kunnen we af en toe eens samen een activiteit 

doen. Dit wordt dan samen besproken in de teenmeeting en dan bekijken we wanneer we deze 

activiteit kunnen laten doorgaan.  

Klachtenprocedure 

Indien je toch over iets niet tevreden bent én je een klacht wil indienen, dan kan je de 

klachtenprocedure volgen. Deze is dezelfde als in de leefgroep. De blaadjes om een klacht in 

te dienen, hangen aan het prikbord in de gang van het gebouw. Je kan deze klacht bezorgen 

aan je ib die deze dan aan Daniël geeft, maar je kan dit natuurlijk ook rechtstreeks aan Daniël 

geven.  

Time-out 

Heb je een periode waarin het voor jou heel moeilijk is en waarbij er constant conflicten zijn, 

dan is er nood aan een time-out. Een time-out vindt plaats wanneer er geen mogelijkheid  meer 

is tot begeleiding. Individueel wordt bekeken welk soort time-out jij nodig hebt.  

Na een conflict of een time-out vinden we het belangrijk dat er herstel plaats vindt. Herstel 

toont aan dat je spijt hebt van wat er gebeurd is en toont ook dat je het opnieuw wil goed 

maken. We verwachten niet dat je iets koopt, maar dat je op één of andere manier toont dat je 

opnieuw verder begeleid wilt worden.  

 

 

 



 
 

7. Stap voor stap: Bereid zijn van (kleine) stappen te zetten !!!! 

Tijdens de begeleiding gaan we met jou en de mensen rond je op weg. Op weg om zo snel 

mogelijk terug naar huis te kunnen of om volledig op eigen benen te staan. Het is daarbij 

belangrijk dat je voor jezelf uitmaakt hoe jij wil dat jouw toekomst er uit ziet. Kamertraining? 

CBAW? Thuis? Dienst algemeen welzijnswerk? Enz. 

We verwachten  dat je met ons mee op weg gaat.   

We willen hierin jouw tempo volgen en zijn bereid van hele kleine stapjes te nemen. We 

verwachten echter wel dat er stapjes gezet worden in functie van de doelstellingen!!! 

Hierin speelt je ib een grote rol. Hij is de coördinator van je begeleiding en zorgt ervoor dat 

alles loopt. Het spreekt voor zich dat ook de andere begeleiders een grote rol spelen. Het is 

echter de ib die de grote lijnen bepaalt.   

Hierbij is het belangrijk om een duidelijk handelingsplan of evolutieverslag voor ogen te 

hebben waarin jouw doelstellingen voor de komende zes maanden genoteerd staan.  

Van zodra je de vraag stelt voor een overgang naar kt, wordt bekeken welke 

basisvaardigheden je kent en welke vaardigheden je nog meer onder de knie moet hebben. 

In de leefgroep wordt gedurende de tijd dat je wacht op een overgang naar kt met deze 

vaardigheden actief aan de slag gegaan. Je neemt zaken zelfstandiger op en zorgt er voor 

dat je al meer vaardigheden onder de knie hebt als je de definitieve overstap maakt naar kt.  

Een begeleiding binnen kamertraining is een begeleiding waarin je sterk leert werken naar 

zelfstandigheid, naar het uitbouwen van een gewenste toekomst. Gedurende de ganse 

begeleiding wordt je hierop voorbereidt én samen met je ib wordt bekeken wanneer jij klaar 

bent voor een volgende stap. Een stap naar jouw gewenst toekomstbeeld.  


