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WAT IS ’T GROOT HERSBERGE? 

“JONGEREN SAMEN MET HUN CONTEXT LATEN GROEIEN IN HET NEMEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID.” 

Onder VZW De Patio bevinden zich enkele kleine voorzieningen. ‘t Groot Hersberge is één van die voorzieningen. Het is een begeleidingstehuis 

voor 13 jongens tussen de 12 en 20/21 jaar. ‘t Groot Hersberge biedt drie modules aan: module verblijf, module contextbegeleiding en module 

contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. 

WAT IS “KAMERTRAINING”?  

Kamertraining zijn studio’s op het domein van ’t Groot Hersberge waar je kan leren wat het is om alleen te wonen. Je leert er vaardigheden 

voor het dagelijkse leven zoals het onderhouden van een studio, je was doen, betalingen doen, …  

EN HOE KOM IK ER TERECHT? 

Er zijn 2 manieren om hier in ’t Groot Hersberge op kamertraining terecht te komen. 

De eerste manier is doorstromen vanuit de leefgroep. 

Je bent eindelijk 16,5 jaar geworden en kan dus de stap zetten naar kamertraining. Je vroeg dit aan je trajectbegeleider en die zette het treintje 

naar kamertraining op de sporen. Samen met de begeleiding van KT wordt er bekeken of je de nodige attitudes hebt om op KT te kunnen, deze 

zijn onder andere zelf kunnen opstaan, werkattitude, basiskennis koken, … 

De tweede manier om op KT te komen is dat je hier aangemeld wordt door iemand anders. De weg die je dan volgt, gaat net iets anders.  

Wanneer je klaar wordt bevonden om in te stromen in KT, krijg je eerst een proefperiode van 2 weken in de leefgroep. Zo kunnen we je goed 

leren kennen.  

Je krijgt een trajectbegeleider, iemand die jou extra opvolgt. Die maakt aan de hand van voorgaande info en gesprekken een handelingsplan 

op. 

EN DAN? DAN ZIJN WE VERTROKKEN …  
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ZIJN ER REGELS IN KAMERTRAINING? 

HIER IS HET ANTWOORD SIMPEL: JA!! 

7 NOR’S  

AKA: Niet Onderhandelbare Regels.  

Wanneer je aankomt in de leefgroep krijg je ze nog eens in ’t groot en in ’t lang. Hier alvast een korte opsomming en 

uitleg van wat ze allemaal zijn.  

IEDEREEN IS UNIEK 

Dit gaat over respect voor iedereen. Als jij graag het nodige respect krijgt, dan hebben we ook graag dat jij anderen 

het nodige respect geeft.  

RESPECT VOOR PERSOONLIJKE GRENS 

Dit gaat vooral over privacy … Moeilijk woord hé. We delen het voor het gemak op in 3 stukjes. ’t Gaat … 

… over je eigen plekje in ’t Groot Hersberge, zo krijg je van ons een studio met sleutel. 

… over de informatie die je deelt met anderen, je dossier waarin we alle informatie die we hebben over jou opslaan, 

dat je mag inkijken. Dit gaat ook over wat je allemaal deelt met anderen. 

… over je eigen lichaam. We begrijpen het als je soms eens niet zoveel zin hebt om te “brielen” met anderen. Als dit 

zo is dan moet iedereen daar respect voor hebben.  

RESPECT VOOR MATERIËLE GRENS 

Dit gaat over de ruimtes die we hebben in ’t Groot Hersberge. Wie waar mag komen, wie toegang heeft tot je kamer, 

… 
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EEN OVERLEGDE EN AANVAARDE DAGINVULLING 

Dit gaat over hoe jij je dag besteedt. We willen vanuit ’t Groot Hersberge graag dat je 5 dagen per week een 

invulling hebt tijdens het schooljaar. Je kan dit waarmaken door ofwel voltijds naar school te gaan of een 

combinatie te maken van leren en werken. Wanneer het je nog niet lukt om 5 dagen een invulling te hebben tijdens 

het schooljaar, dan helpen we je graag op weg. Tijdens de vakantie en als je oud genoeg bent, dan zien we je graag 

aan het werk tijdens een vakantiejob.  

CLEAN ZIJN 

Dit gaat over alle middelen die invloed hebben op je bewustzijn. Dit gaat over veel dingen zoals alcohol en drugs, 

maar bijvoorbeeld ook over gamen.  

MEEWERKEN AAN EEN POSITIEF GROEPSKLIMAAT 

Dit kan je doen door afspraken na te komen en de verantwoordelijkheden die je krijgt, op te nemen. Zo krijg je 

bijvoorbeeld na het eten een taakje dat wat helpt in het huishouden van ’t Groot Hersberge. 

BEREID ZIJN OM KLEINE STAPJES TE ZETTEN 

Je krijgt tijdens je verblijf in ’t Groot Hersberge een trajectbegeleider. Samen met die trajectbegeleider stippel je je 

route terug naar huis, of een andere plek uit. Het moet voor ons niet snel vooruit gaan, we willen toch zien dat je 

samen met ons kleine stapjes in de goeie richting zet. 

 

 

MEER HIEROVER KAN JE ZEKER VINDEN IN “HET GROENE BOEKJE”. 
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WAT VERWACHTEN WE VAN JOU OP KAMERTRAINING?  

Alles zelfstandig doen, hoe simpel is da?  

JE STUDIO 

Je krijgt één van de vier studio’s toegewezen. 

Voor je in de studio trekt, wordt er gezorgd dat de kamer in orde is. We kijken of er niets kapot is: lichten, verwarming, aanwezige meubels, 

enzovoort …. Dit wordt in het huurcontract genoteerd. Het contract wordt getekend door jou en de directie. 

Je hebt je eigen sleutel waarmee je de voordeur en de deur van je eigen studio kan openen. Als je de kamer sluit bij vertrek, kan er dus 

niemand binnen. De begeleiding gaat je studio enkel binnen als ze daar een heel goeie reden voor hebben. 

Als je voor een langere tijd in begeleiding bent, dan kan het zijn dat 1/3de van je kinderbijslag gestort wordt door Jongerenwelzijn op een 

spaarrekening op jouw naam. Dit komt vrij vanaf je 18de verjaardag. 

DAGINVULLING 

Er wordt van jou telkens een volledige inzet gevraagd. 

School en werk zijn belangrijker dan uitgaan en vrije tijd.  

Als je school gaat ,wordt er van jou verwacht dat je de nodige tijd neemt om te studeren/schooltaken te maken. 

Tijdens de grote vakanties stimuleren we je om een job te zoeken. 

Dit is een uitgelezen kans om je spaarrekening aan te vullen. Het is geld dat je later kan gebruiken of waar je 

jezelf een mooi extraatje mee kan aanschaffen. 

Een periode van werkloosheid is helaas geen vakantie. Actief blijven en snel terug aan de slag gaan, is dan de 

hoofdopdracht.  

Regelmatig werken en/of schoollopen zijn dus zeer belangrijke voorwaarden om in de kamertraining te kunnen 

verblijven. 
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DE WAS EN DE PLAS 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je studio. Dit houdt in dat je regelmatig poetst, dweilt en alles kraaknet houdt.  

Ook de gemeenschappelijke ruimtes worden door jou en de andere medebewoners onderhouden. Wekelijks vegen en dweilen is dan ook een 

minimum. Samen met de begeleiding kan je een taakverdeling maken om het makkelijker te laten verlopen. 

Je kledij wassen en drogen kan je in  de gemeenschappelijke wasruimte. Je zorgt wel voor je eigen wasproducten. Bij mooi weer vragen we de 

was op het droogrek buiten  te hangen. Daar je niet alleen leeft, zal je ook hiervoor best afspreken wie wanneer welke machines kan gebruiken. 

MAALTIJDEN 

Ook daar ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor. Je verzorgt zelf je ontbijt, je lunchpakket en je warme maaltijd. 

We verwachten dat je voldoende aandacht geeft aan je voeding, en dat je dus ook voor jezelf kookt. 

VRIJE TIJD 

Op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag kun je, vanaf 14u30 tot 17u30, op bezoek bij een vriend, gaan zwemmen,…uiteraard altijd mits 

toestemming van de begeleiding. 

Als je aangesloten bent bij een vereniging kun je natuurlijk de activiteiten of de trainingen volgen. 

Het uitgaan op zaterdagavond kan vanaf 16 jaar en volgens vooraf overeengekomen uren. Vrienden kun je hier ook ontvangen mits dit 

afgesproken is met de  begeleiding. 

DE FINANCIËN 

Want als je alles zelf moet doen …  

Bij een KT-begeleiding hoort ook budgetbegeleiding. Bij de opstart openen we samen met jou een budgetrekening via Belfius op jouw naam. De 

centjes die op deze rekening komen zijn van jou, maar kan je niet zomaar gebruiken. Het beheer doe je in samenspraak met je 

trajectbegeleider. Je leefgeld en inkomsten uit werk komen op deze rekening. Meer uitleg vind je in de akkoordverklaring van de werking rond 

budget op KT.  
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WAT NA KAMERTRAINING? 

JE BENT 18 GEWORDEN. 

Eenmaal je 18 bent kan je, als je dat wil, de deur van ’t Groot Hersberge gewoon achter je dichttrekken. Indien je hier 

terechtkwam via de jeugdrechter dan verdwijnt ook die. Je bent nu eenmaal wettelijk volwassen de dag dat je 18 

wordt.  

Een andere mogelijkheid is dat je voor je 18de aan de toegangspoort of je jeugdrechter vraagt of we je nog eventjes 

verder mogen begeleiden. Als dit goedgekeurd wordt, dan kan je nog tot je 21ste begeleiding van ons krijgen. We 

stellen hier wel voorop dat je tot je 20ste bij ons op het domein kan blijven (KT of leefgroep), tot je 21ste begeleiden 

we je graag in je eigen woning. 

CBAW. 

In CBAW doe je ongeveer hetzelfde als op KT. Het grootste verschil is dat je vanaf nu helemaal zelf instaat voor je inkomsten en dat je in een 

eigen woning verblijft (huis, studio, …). Je krijgt hierbij nog steeds ondersteuning vanuit een dienst CBAW (vanuit ’t Groot Hersberge of een 

andere CBAW-dienst). 

JE KAN TERUG NAAR HU IS, FAMILIE, …  

We zorgen er voor dat je een geleidelijke overgang krijgt met nog eventjes een back-up vanuit ’t Groot Hersberge. Dit wil zeggen dat mocht het 

toch verkeerd lopen, je hier nog een tijdje terug kan komen. Wanneer we zien dat alles goed verloopt, dan stopt voor jou en je familie de 

hulpverlening. 

DE HULP DIE WE BIEDEN PAST ECHT NIET BIJ JOU. 

In dit geval gaan we samen met jou en je context op zoek naar hulp die beter past bij jouw situatie. Dit kan een andere leefgroep zijn, terug 

naar huis met contextbegeleiding, opname in een ziekenhuis, internaat, ... 

Kortom er zijn veel mogelijkheden en we gaan graag met jou op pad om de meest geschikte hulp voor je te vinden.  
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WAT ALS IK KLACHTEN HEB? 

Indien je klachten hebt over iets in ’t Groot Hersberge dan kan je:  

1. Dit vertellen aan iemand van de begeleiding of aan je trajectbegeleider.  

Ben je niet tevreden over hoe deze persoon het aanpakt dan kan je, 

2. Een trapje hoger en dit bespreken met de pedagogisch coördinator. 

Is dit volgens jou nog steeds niet naar behoren aangepakt dan, 

3. Via het klachtenformulier een officiële klacht indienen bij de directie, dit formulier kreeg je mee bij de intake. 

Binnen een bepaald aantal dagen krijg je hier dan een officieel antwoord op. 

Is dit nog steeds niet naar jouw zin dan kan je terecht bij, 

4. De JO-lijn van agentschap jongerenwelzijn. Dat kan je: 

Telefonisch op het gratis nummer: 0800/900 33  op maandag, dinsdag en donderdag van 10u tot 13u 

        op woensdag en vrijdag van 13u tot 17u 

Per post op volgend adres:  Koning Albert II-laan 35 bus 32; 

     1030 Brussel 

Via mail op: jo-lijn@jongerenwelzijn.be 

mailto:jo-lijn@jongerenwelzijn.be

