
 

     Het Groene Boekje 
 

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. Je hebt een eigen ‘ik’, je bent een unieke 

persoonlijkheid. We maken geen onderscheid in geloof, opvattingen en overtuigingen. Hier 

mag je zowel islamitisch als christen zijn. Ook binnen seksuele geaardheid is iedereen 

dezelfde voor ons. Iedereen mag een eigen mening hebben waarmee rekening moet 

gehouden worden. Je mag een eigen visie hebben over verscheidene zaken en je eigen 

waarden nastreven.  

Respect hebben, betekent wel niet dat alles altijd en overal kan! Zo kunnen wij respect hebben 

voor jou omdat je het misschien niet zo voor mensen met een andere geaardheid hebt. Wij 

vragen jou wel die mensen te respecteren.  

Niet alleen jij, ook alle andere mensen binnen Groot Hersberge. Zoals de anderen jouw mening 

respecteren, verlangen we ook van jou dat je de mening van een ander respecteert en dat je 

rekening houdt met medebewoners, personeel.  

Iedereen heeft zijn eigen verhaal, doelen waar hij aan werkt, we vragen iedereen zich dan ook 

op die eigen doelen te focussen..  

Als je problemen hebt met iets of je gaat met iets niet akkoord, dan spreekt het voor zich dat 

je dat aan iemand vertelt. Liefst aan een begeleider. In de mate van het mogelijke wordt dan 

met die begeleider gezocht naar een oplossing. Ben je hiermee niet tevreden dan kun je het 

meldingsformulier, dat je bij je opname kreeg, invullen en afgeven bij de directie, personeel of 

de ideeënbus. Die zoekt dan een oplossing. Binnen de 30 dagen krijg je een antwoord. Ben je 

daarmee nog niet tevreden, dan kun je je altijd wenden tot je consulent of kun je je richten naar 

de bemiddelingscommissie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

Ook wij willen jullie privacy respecteren ondertekenen daarvor samen met jou volgend 

document:  

Bescherming van de persoonsgegevens: 

Ik weet dat binnen vzw De Patio, afdeling ’t Groot Hersberge een dossier van mij is; Dit 

zowel op computer, elektronisch als schriftelijk. Hierin worden gegevens bijgehouden die 

belangrijk en nodig zijn voor mijn begeleiding.  

Iedereen die hier werkt, heeft beroepsgeheim en mag dus niet verder vertellen wat in mijn 

dossier staat.  

Omdat het over mij gaat, heb ik recht op toegang tot en inzage in het dossier. Als ik mijn 

dossier wil inkijken, dan vraag ik dat aan mijn individuele begeleider. Binnen de 15 dagen 

moet ik dan mijn dossier zien. Die periode is nodig omdat ik enkel maar de gegevens mag 

zien die op mij betrekking hebben. Er zijn vier soorten informatie die ik niet mag zien:  

1. Informatie die door derden is gegeven en waarvan die persoon niet wil dat de 

informatie doorgegeven wordt.  

2. Informatie van het gerecht.  

3. Informatie die over anderen gaat.  

4. Informatie waarvan de begeleiding vindt dat ze schadelijk is voor mij.  

Ik kan zelf informatie geven om toe te voegen aan mijn dossier en mijn eigen versie geven 

over gegevens in het dossier. Indien info wordt doorgegeven aan derden, zoals ouders, 

school… word ik op de hoogte gebracht welke info en aan wie deze info wordt gegeven. Ik 

kan mij verzetten tegen inzage door bepaalde personen.  

Indien ik hierover meer informatie wens, kan ik mij richten tot de directie.  

Handtekening. 

 

Identificatienummer Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 

01009788 

- 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 

Je klopt en wacht op toestemming voor je een ruimte betreedt! Enige uitzondering hierop is 

de living, keuken en je eigen kamer! Op je kamer ben je maximum met drie tot 21 uur.  

Zonder toestemming blijf je buiten!  

 

- Materiaal van Groot Hersberge 

 Kamer 

Je krijgt een sleutel van je kamer waar jij verantwoordelijk voor bent! Bij verlies betaal je 15 

euro. De sleutel geef je af als je naar school gaat of als je op weekend vertrekt. Op andere 

momenten hou je hem bij en ben je zelf verantwoordelijk.  

Ook voor je kamer ben je medeverantwoordelijk. Je kuist die zelf op woensdag. Met kuisen 

bedoelen we kast effen leggen, stof afdoen, lavabo proper maken, vegen en dweilen, bureau 

proper leggen, vensterbanken leegmaken!!! Ook in de hoekjes en onder bed!!  

 

 Fietsen 

Als je zelf een fiets hebt, draag je daar zorg voor! De fietsen staan allemaal in de 

fietsenstalling bij de kippen. De fietsen van het tck staan achter het tck-gebouw. Je kunt ook 

een fiets van Groot Hersberge gebruiken. Je krijgt dan de sleutel van het slot. Een 

gelijkaardig sleuteltje hangt in het kastje bij je kamernummer. Als je terugkomt, geef je het 

fietssleuteltje terug en controleert de begeleider de fiets. Bij schade betaal je zelf de 

vervangstukken. Bij verlies betaal je 60€ voor een andere fiets.  

 Kledij 

Iedereen heet een eigen kleurtje waarmee zijn kledij wordt gemerkt. Zorg dat al je kledij 
gemerkt is!  
Dat maakt het gemakkelijker om eigen kledij terug te vinden.  
Hou je kledij voor jezelf en draag enkel je eigen kledij!!  
Op jouw wasdag strijk je alle kledij en zorg je ook dat je kastje in de keuken leeg is.  
Kousen zijn gemeenschappelijk.  
Bij je opname kijken we of je voldoende kledij hebt. In het ‘startpakket kledij’ zitten: 10 
onderbroeken, 5 t-shirts, 2 lange broeken, 2 truien, 1 jas en 1 paar schoenen. Indien je dit 
niet hebt, kopen wij bij.  
Vanaf dan krijg je maandelijks 40 euro kledijgeld. Indien je kledij nodig hebt, bekijken we 
hoeveel budget er is. Als je kunt wachten tot de soldenperiode, kun je natuurlijk meer doen 
met hetzelfde budget.  
Je krijgt ook een set handdoeken met 3 grote en 3 kleine handdoeken en 5 washandjes in je 
eigen kleur. Indien nodig kun je die na de dagelijkse douche in de was gooien. Anders hang 
je die open op je kamer om te drogen en opnieuw te gebruiken.  
 

 Geld 
Wij houden je zakgeld en verdiende geld bij.  
Zakgeld krijg je wekelijks op woensdag. Als je toont dat je de verantwoordelijkheid aankan, 
kun je je zakgeld tweewekelijks of maandelijks krijgen.  
Geld dat je verdient hebt kun je voor een stuk gebruiken, voor een stuk sparen.  
20% mag je direct spenderen, 30% sparen voor middellange termijn, 50% voor lange termijn. 
Dit alles natuurlijk in samenspraak met de begeleiding.  



 

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 

Naargelang het uur dat je naar school moet vertrekken, wekt de begeleider je tussen 06.30 en 

7.30 uur. Je neemt een douche en komt daarna aan de ontbijttafel. Om voldoende variatie aan 

te brengen, hebben we volgende afspraak:  

o Maandag: fruitsap 

o Dinsdag: een eitje bakken of koken, chocmelk 

o Woensdag: cornflakes 

o Donderdag: fristi 

o Vrijdag: stuk chocolade, chocolademelk 

o Weekend: in afspraak met de begeleider van dienst 

 

Je vertrekt op het afgesproken uur naar school of naar je werk. Je maakt zelf je lunchpakket. 

Er is hiervoor steeds toespijs voorzien en zoet beleg voor één boterham. Je krijgt ook dagelijks 

een klein flesje water en een sapje mee. Werkers krijgen één fles cola of limonade per twee 

dagen en dagelijks een fles water. Op zondag wordt een lijstje met de wensen voor de week 

opgemaakt! 

 

Voor iedereen, ook voor werkers, is er tussen 17.30 en 18.30 uur kameruur. Bij goede 

schoolresultaten kun je dit kameruur op je kamer doen, anders doe je dat in het studielokaal 

of de aan jou toegewezen plaats. Je toont altijd je agenda. De verdere invulling bepaal je met 

de studiebegeleider als je op je kamer zit. Jongens in het studielokaal studeren!!!  

Tijdens het kameruur kun je een half uur op de computer in het studielokaal, NIET in de 

leefgroep. Indien je vrijetijdsinvulling (voetbal, volledybal…) tijdens het kameruur valt, haal je 

dat uur enkel in als je in de studiekamer studeert. Wie strafstudie heeft, gaat de dag dat het in 

je agenda staat om 20.30 uur op kamer. Valt dit op vrijdag, dan wordt dit verplaatst naar de 

volgende maandagavond.  

 

Tijdens de examenperiode is er een speciaal studieschema. Het is belangrijk goed voorbereid 

aan een examen te beginnen. De extra studietijd zal hiervoor goed gebruikt kunnen worden. 

We studeren dan van 08.30 tot 10.00 uur en van 10.30 tot 12.00 uur. We vliegen er terug in 

van 13.30 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 126.30 uur. (dan zit je sowieso aan je bureau). Dan 

zeker nog van 17.30 tot 18.30 uur. Indien je klaar bent met studeren kan het kameruur worden 

in plaats van studie.  

 

Na het kameruur is er een gezamenlijk avondmaal. Uit respect voor de kok proeven we van 

alles. Om het voor onze tafelgenoten aangenaam te houden, respecteren we de tafelmanieren 

(geen petten, mes en vork..). Frisdrank bij de warme maaltijd kan enkel op woensdag en 

zondag. Na het avondmaal zet iedereen zijn bord, bestek en glas op het aanrecht. We 

verwachten ook dat je een handje helpt tijden  het opruimen. Wie welke taak doet, noteren we 



 

op het takenblad. Kwestie van niet elke keer dezelfde taak door dezelfde jongen te laten 

uitvoeren. Na het taakje en ten vroegste om 19.30 uur kan er op de computers, platstation en 

tv.  

 

Als je hier op computer en internet wil, vragen we je een gedragscode te ondertekenen. Die 

ziet er als volgt uit en geldt ook voor het tck.  

 

Deze gedragscode bevat een aantal regels waaraan elke gebruiker zich moet houden zodat 

alle gebruikers ongestoord kunnen genieten van het internet. Gedrag dat direct of indirect de 

internetverbinding van andere gebruikers verstoort, zal niet geduld worden en idien nodig kan 

er ook tegen opgetreden worden. Dit betekent, het ontzeggen van het internetgebruik.  

 

De gebruiker verklaart zich akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:  

1) Het is verboden het interent te gebruiken voor onwettige doeleinden (poging tot hacken 

van servers of andermans PC, verspreiden van virussen, downloaden van kinderporno, 

inbreuk plegen op auteursrechten, verhuur of verkoop van illegale kopieën van 

computerprogramma’s of films, verspreiden van beschermd materiaal via internet, het 

betreden van andermans sociale netwerksites enz.  

2) Illegale downloads zijn verboden (computerprogramma’s, films, muziek enz) 

3) Elk gebruik dat schade of ongemakken (van welke aard ook) veroorzaakt aan de 

gebruikers of hun prestatiecapaciteit is verboden 

4) Het netwerk mag niet misbruikt worden voor het verzenden of aanbieden van informatie 

die beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend of een schending van het vertrouwen is.  

5) Het verzenden van ongevraagde en ongewenste elektronische post is verboden.  

 

Voor akkoord 

 

Zolang deze code niet getekend is, kun je niet op de computer!!  

 

Tv starten we met het nieuws. Daarna is het de begeleider die bepaalt waarnaar er gekeken 

wordt. Hij zorgt ook voor de afstandsbediening. Enkel op maandagavond is er 

gezelschapsavond waar computers en PlayStation plaats maken voor gezelschapsspelen.  

 

Vanaf 20.00 u is er ook een dessertje. Op maandag, dinsdag en donderdag mag je altijd een 

stuk fruit of een yoghurtje vragen. Op woensdag is er een zoet dessert, pudding, een twix… 

Op vrijdag en zaterdag: een flesje frisdrank of water naar keuze. Op vrijdag is er altijd ijs 

voorzien en op zaterdagavond een flesje of vanaf 16 jar een pintje samen met wat chipjes.  

 

Tijdens de week kan je op stap gaan op woensdagmiddag, in het weekend dop zaterdag- en 

zondagnamiddag van 14.30 – 15.00 u tot 17.30 uur, mits afspraak en met een bepaald doel. 

Uitzonderingen of afwijkingen kunnen eventueel in akkoord met de begeleiding.  

 

Na het avondeten kan je wel nog even buiten op het domein. In de winter tot rond 20.00 uur.  

In de zomer tot 21.15 uur.  

 

 

Vakanties en vrije tijd 

 



 

Tijdens de vakantie en de weekends kun je wat langer slapen. Rond 09.30 uur in de vakantie 

en rond 11.00 uur in het weekend, gaan we iedereen wakker maken. Ontbijten kan tot 10.00 

uur. Je komt aan tafel om 09.45 uur. Voor je op de computers kunt, ten vroegste om 10.00 ur, 

word je kamer gecontroleerd. Je zorgt dat je bed is opgemaakt en alles netjes is.  

 

Naar tijdsinvulling toe mag je vanaf 10.00 uur op play-station of computer. Vanaf 16 jaar kan 

je op zaterdagavond uitgaan tot 01.00 uur. In de vakantie en het weekend kan je na de koffie 

en op dagen dat er geen activiteiten zijn in de namiddag weg. Wie tijdens de ochtend iets wil 

doen, bespreekt dit met zijn IB of de begeleider van dienst (fietstochtje, naar de markt…).  

 

 

Jongens die op weekend gaan, komen de zondag tussen 20 u en 20.30 uur terug.  

 

We verwachten ook dat je vanaf je 16 jaar, actief op zoek gaat naar een vakantiejob.  

 

Ziektebeleid 

 

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

we daar volgende afspraken over:  

 

Dag 1: 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  

 

Maaltijden Leefgroep/slapengaan Pc/ps/tv/vrijetijd 

Aan tafel afhankelijk van hoe 
ziek je bent, van wat de 
dokter zegt, van hoe je je 
voelt  

Slapen rond 21/21.15 Eerste dag(en) niet, daarna 
opbouwen, even netwerk 
checken, mails checken 

Geleidelijk aan opbouwen, 
vermeerderen 

Opbouwen afhankelijk van 
ziekte/besmettelijkheid 

Ziektebriefje = je kan niet op 
stap Niet werken of naar 
school = niet op stap 

Aan tafel als je niet zit te 
hoesten als een … 
beleefdheid en gezondheid 

Een hele dag op kamer is 
verschrikkelijk, je ziet 
niemand => even in de zetel 
met een dekentje 

TV kan al wat rapper dan PC 
en PS 

Misschien is het te druk voor 
de zieke en kan hij zelf 
kiezen om op kamer te eten 

Rusten op kamer blijft 
belangrijk, een dutje in de 
VM, in de NM zeker indien 
besmettelijk 

Niet tijdens de schooluren! 

 Extra soigneren? 
Warm drankje? Wat 
aandacht?  

 Wat met misbruik? 
=> volledige IT 

 Besmettelijkheid 
checken bij de 
dokter, bepaald de 
behandeling 



 

  

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, gaat die op kamer!  
 

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 het TCK 
rook je enkel in de woonkamer !!!! 

- Medicatie blijft in de kast van de bureau van de leefgroep achter slot! Zowel van 
leefgroep als van TCK. 

- Alcohol: is toegestaan bij gelegenheden en met mate ( geen misbruik).   Dit kan 
enkel onder supervisie van de begeleider en vanaf 16 jaar. Jongens ouder dan 16 
jaar mogen ook op zaterdagavond één biertje/glas wijn drinken.  
Op TCK is het bezit van alcohol toegelaten, dit echter steeds in samenspraak met 
de TCK-begeleider.  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,…)’ 

  



 

6. Groep: Meewerken aan een  positief groepsklimaat 

 

- Afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen 

 

In Groot Hersberge leven we met velen samen. We weten dat jullie niet voor elkaar gekozen 

hebben en verwachten ook niet dat jullie beste vrienden worden. We verwachten wel dat jullie 

zo goed mogelijk samen kunnen leven. Er wordt dan ook vijf-wekelijks een ‘teenmeeting’ 

georganiseerd. Daarin kun je voorstellen doen en wordt er stilgestaan bij de manier waarop 

we samenleven.  

 

ER worden ook verschillende activiteiten georganiseerd om de sfeer in de groep zo positief 

mogelijk te houden. We verachten dat je daar aan meedoet. Toch kan het gebeuren dat je de 

groep even niet aankan. Als dat even niet lukt, word je daar over aangesproken. Lukt het niet 

om je te herpakken, ga je even op kamer.  

 

Moet je echter te veel naar je kamer of als je een nor overtreedt, ga je in interne time-out.  

 

Interne time-out 

 

- De dag van de feiten en de daaropvolgende volle dag op kamer (bv. Maandag op 

kamer tot woensdagochtend) 

- Gesprek met de betrokken jongeren op de volle dag, na het avondeten (19.00u).  

- Binnen de 5 dagen weet je de gevolgen van het gestelde gedrag (wordt besproken 

door 3 personeelsleden waarvan minimaal 1 hbgl en/of bf. Wordt steeds 

gecommuniceerd naar directie.  

- De briefing personeel door Mieke.  

 

Dagstructuur tijdens week-ends en vrije dagen: 

 

 8.30 uur: Opstaan, leefgroep 
 11- 13 uur: Op kamer, met maaltijd, kwartier voor de leefgroep 
 13-17 uur: leefgroep ( geen PC, Play station, niet in de gangen, andere kamers,…) 
 17-19 uur: Op kamer, met maaltijd, kwartier voor de leefgroep  
 19-20.30: leefgroep ( geen PC, Play station, niet in de gangen, andere kamers,…) 
 20.30 uur: Op kamer 

 

Dagstructuur tijdens schooldagen 

 

 Opstaan en vertrek naar school op voorziene uur 
 17.30 – 18.30 : studie in studielokaal 
 19.00 -20.30: leefgroep ( geen PC, Play station, niet in de gangen, andere kamers,…) 
 20.30 uur: Op kamer 
 Woensdagnamiddag : terugkomst van school tot 14.00 : op kamer met maaltijd,                                                   

13.30 tot 14.30 : studie   
 14.30 tot 17.00 : leefgroep 
 17.00 tot 19.00 : kamer met maaltijd 
 18.30 tot 20.30 : leefgroep 
 20.30 : op kamer 



 

Afspraken: 

 

 Tijdens een interne time-out  niet in het bezit van GSM 

 Geen play-station of PC 

 Niet in de gangen/ andere kamers 

 Gedrag die schade toebrengt aan de groep Op kamer 

 Bij lange time-out: opdracht rond herstel 

 Alle vrijheden vallen weg 

 Individuele aanvulling afhankelijk van reden kunnen altijd toegevoegd worden 

 Jongens krijgen flesje en dessert mee 

 Radio op kamer mag  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

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.   

  


