Wat zijn de basis regels hier in huis
1. We gaan vriendelijk met elkaar om en zorgen samen voor een huiselijke veilige sfeer. We
hebben een open sfeer!
Bij oplopende frustratie of boosheid hou je je aan je signaleringsplan of vraag je hulp.
Vriendelijkheid en wederzijds respect is de norm die we bij Het Alternatief nastreven met
elkaar.
2. Samenwerking is de basis van het wonen bij ons. Daarom is het belangrijk dat je gemotiveerd
bent en blijft om aan je behandeling te werken, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.
3. We doen alles in overleg. Het Alternatief hanteert heldere afspraken voor iedere jongere.
Door deze heldere afspraken kunnen ook veel mogelijkheden aan je worden geboden. Bij die
heldere afspraken houden we rekening met jullie veiligheid en de wettelijke kaders. In de
praktijk betekent dit onder meer de volgende afspraken:
a. Er is een duidelijke dag structuur bij Het Alternatief. De momenten van opstaan en naar bed
gaan en de eettijden staan in principe vast. Zo weet je waar je aan toe bent. Uitzonderingen
zijn in overleg wel mogelijk.
b. We willen weten waar je bent en met wie je bent.
c. Een gezonde nachtrust is belangrijk, je telefoon mag jou of een ander daarbij niet storen. Als
dat wel gebeurd dan kan het zijn dat je hem tijdelijk in moet leveren tijdens de nacht.
d. Een schone en opgeruimde kamer is ook belangrijk voor je. Daar moet je tijdens je tijd bij
ons zelf voor zorgen.
4. Van maandag tot en met vrijdag heb je dagbesteding, van 09:00-15:00. Heb je geen school of
werk, dan gaan we dat met je voogd regelen.
5. We vinden het belangrijk dat jouw kamer ook echt van jou is. Daarom mogen andere
jongeren allen met toestemming van de pedagogisch medewerkers op jouw kamer komen,
maar mag jij ook niet zomaar op de kamer van een ander komen.
6. Als laat in de avond de pedagogisch medewerker naar huis gaat, kun je niet meer naar
beneden of naar buiten. Als er iets is kun je de achterwacht bereiken via de intercom.
7. Rookwaar en aanstekers zijn beneden ivm brandveiligheid.
8. Na het eten helpt iedereen mee om de leefomgeving weer netjes en huiselijk te maken en
doen we een taak in huis.

In de huisvergadering wordt wekelijks de invulling en naleving van de huisregels besproken. Daarom
is het belangrijk dat je op maandag avond om 19.30 bij de huisvergadering bent.

