Inleiding:

Om met elkaar prettig en veilig te kunnen wonen en verblijven op JJ10 hebben wij huisregels en algemene informatie opgesteld. Wij verwachten dat
elke aanwezige op JJ10 zich hieraan houdt. Als het nodig is, spreekt de begeleiding je daarop aan. Maar bewoners kunnen begeleiders of anderen
ook aanspreken op het naleven van de regels. Individuele afspraken met bewoners worden in zijn/haar begeleidingsplan beschreven en hebben
altijd voorrang op de huisregels.

Omgangsregels:

Geluidsoverlast:

• Luister naar elkaar

veroorzaak geen geluidsoverlast (dat is als
een ander aan geeft dat hij of zij het geluid
storend vindt).

Stiltetijd:

• Laat de ander uitpraten
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van 22:00 tot 10:00 is het stil in huis.
Uiterlijk 23:00 ben je op je kamer.

Foto’s en filmpjes:

• Roddel niet over anderen

maak je niet van elkaar zonder toestemming.
Ook worden foto’s en/of filmpjes van elkaar niet
zonder toestemming verspreid of op sociale media
geplaatst.

• Gebruik geen discriminerende
of kwetsende woorden

Veiligheid:

• Respecteer elkaars grenzen
(STOP=STOP)

Roken:

• 	Agressie, geweld of bedreiging,
in welke vorm dan ook,
wordt niet getolereerd

Alcohol:

• Ongewenst lichamelijk contact
of seksuele intimidatie is
niet toegestaan

Drugs:

• Voorzichtig omgaan met de spullen
van anderen

Post:

doe de buitendeur altijd achter je dicht,
ook als je gaat roken of het vuilnis wegbrengt.
Zorg dat je altijd een sleutel bij je hebt om weer
naar binnen te kunnen.

alleen op de aangewezen rookplek buiten.
Rokers houden deze zelf netjes.

alleen met mate. Veroorzaak geen overlast.

bezit, verhandeling of gebruik hiervan is verboden.

BRIEVENBUS

haal je met je eigen sleutel uit je eigen brievenbus.
Voor het versturen van post kan de begeleiding
om hulp worden gevraagd.

• Samen houden we onze omgeving
schoon en netjes

Bellen:

• Aanspreken op overtreding van
de huisregels gebeurt op een
begrijpelijke en duidelijke manier

Huisdieren:
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doe je met je eigen mobiele telefoon.
Maar in overleg is het ook mogelijk de telefoon
van de begeleiding te gebruiken.

houden is niet toegestaan.

Zorgen Zonder Zorgen				

December 2015

10
ALGEMENE INFORMATIE JJ

VOOR BEWONERS

Persoonlijke afspraken
Persoonlijke afspraken staan in het ondertekende begeleidingsplan.
Ook afspraken die tussendoor worden gemaakt worden vastgelegd.
Deze afspraken hebben voorrang op de huisregels.

Afspraken niet nakomen
Als je een afspraak niet nakomt, volgt een gesprek met het management.
Je kunt dan een aantekening in je dossier krijgen, maar ook een officiële
waarschuwing.
Gebeurt dit vaker, dan is er kans dat je hier niet mag blijven wonen.

Hulp van de begeleider
Voor alles waar jij van denkt dat je daar hulp bij nodig hebt, kun je terecht bij
de begeleider.
Van 23:00 tot 07:00 uur slaapt de begeleiding. Maar als je echt hulp nodig
hebt, dan mag je de begeleider wakker maken door aan te kloppen of te
bellen met je telefoon.

Toegankelijkheid JJ10
Het hek gaat elke dag om 22.45 uur en op vrijdag en zaterdag om 23:00 uur
op slot. De voordeur gaat elke dag om 23.00 uur op slot.

Aanwezigheidsbordje
In de hal hangt een aanwezigheidsbord. Als je weggaat, zet je de button met
je naam bij ‘UIT’. Als je terugkomt zet je de button met je naam bij ‘IN’.

Avondeten
Wij proberen tussen 18:00-18:15 uur te eten. We blijven aan tafel totdat
iedereen klaar is. Als je later thuiskomt, kunnen we eten voor je bewaren.

Toegankelijkheid en inrichting van de eigen kamer
en overige ruimten
Vanwege brandveiligheid en hygiëne moeten de kamers en gangen
opgeruimd zijn. Op je eigen kamer staan alleen spullen van jezelf.

Je mag op je eigen kamer een radio, televisie en computer gebruiken,
maar het mag geen overlast veroorzaken voor je medebewoners. Gebruik
bijvoorbeeld een koptelefoon bij het luisteren van muziek of televisiekijken.
Let daarbij wel op het volume in verband met kans op gehoorbeschadiging.
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VOOR BEWONERS EN BEZO
Bezoek
Bezoek is elke dag toegestaan tot 22:45 uur en op vrijdag en zaterdag tot
23:00 uur. Je laat weten bezoek te hebben door de bezoekersbutton op je
eigen naambutton te plaatsen.

PrivÉbezittingen
Bewoners en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spullen. Wij
zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen. Ook nemen
wij niets in bewaring voor je.

Veroorzaken van schade
Je mag geen dingen van anderen beschadigen. Als je schade veroorzaakt,
word je aansprakelijk gesteld.

Gebruik woonkamers
De woonkamers zijn voor bewoners, bezoek en begeleiders vrij toegankelijk.
Wel gaat de deur ’s avonds, buiten de bezoektijden dicht in verband met de
brandveiligheid.
De woonkamers kunnen in overleg gebruikt worden voor bijvoorbeeld een
verjaardagsfeestje. Er zal wel rekening moeten worden gehouden met de
etenstijden.

Kantoor begeleiding
Het kantoor is open, maar niet tijdens de overdracht, een (telefoon)gesprek
of als er geen begeleiding op kantoor aanwezig is. Maar als jij vindt dat je
ons echt nodig hebt, dan mag je altijd aankloppen.

Schoonmaken en huishoudelijke taken
Je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen en schoonmaken van
je kamer. Er wordt van je verwacht dat je meehelpt met tafeldekken en
afruimen, boodschappen doen en koken. Verder wordt er van je verwacht
dat jij meehelpt de gemeenschappelijke ruimten netjes en schoon te houden.
Als dat handig voor je is, maken wij daar een lijst voor.
Ben je ziek of afwezig en je hebt een taak, dan moet je ruilen met een
medebewoner.

Wasgoed
Je bent zelf verantwoordelijk voor je was. In de wasruimte is hiervoor alles
aanwezig. Er zijn drie wasmachines en drie drogers, een strijkplank en
een strijkbout en er is wasmiddel en wasverzachter. Er hangt daar ook een
gebruiksaanwijzing en een lijst waarop staat wanneer jij aan de beurt bent.
Na gebruik van de droger maak je het pluizenfilter schoon en de waterbak
leeg.

Handelen en ruilen
Niet iedere bewoner kan even goed voor zichzelf opkomen. En om spanning
of ruzie te voorkomen, wordt dringend verzocht binnen JJ10 niets te kopen of
verkopen, niets te ruilen en geen geld uit te lenen.
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Apparatuur

Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan om voorwerpen bij je te hebben die gevaarlijk kunnen
zijn voor anderen of voor de goede gang van zaken op JJ10.

Brandveiligheid
Het brandbeveiligingssysteem is er voor jouw en onze veiligheid.
Het afplakken van brandmelders is dan ook absoluut verboden.
Volg bij brandalarm of brand direct de instructies van de begeleider of de
brandweer op. Bij ontruiming mag je geen spullen meer van binnen halen en
moet je direct naar de verzamelplek gaan.

Klachtenprocedure
Bij klachten verzoeken we bewoners en bezoekers zich eerst te melden bij
de begeleiding. Kan die je niet verder helpen, leg de klacht dan voor aan het
management. Heb je het idee dat je klacht niet (voldoende) wordt gehoord
of behandeld, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht schriftelijk in te
dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NBEC
(www.nbec.nl). Meer over onze klachtenprocedure is terug te lezen op de
website www.jj10.nl.
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