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Huisregels Tobas Jongeren Thuis      (Versie juni 2022) 
 
 
Wij hopen dat alle jongeren die in het Tobas Jongeren Thuis wonen, zich ook echt thuis voelen en op een 
positieve manier kunnen gaan werken aan hun toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig en 
veilig voelt in de woongroep zijn een aantal huisregels niet te vermijden. 
 
1. Veiligheid 
Het doel van Tobas is dat iedereen zich veilig voelt. Het is van belang dat iedereen eerlijk is en elkaar met 
respect behandeld. Dit betekent ook met respect voor spullen van Tobas, groepsgenoten en groepsleiding. 
 
- Agressie; 
Agressie wordt niet geaccepteerd binnen Tobas. Bij agressie zullen er sancties volgen. Tobas besluit aan de 
hand van de ernst van de agressie welke sancties wij nodig achten. Dit kan zijn van een individueel gesprek, 
time-out tot zelfs einde verblijf binnen Tobas. 
 
- Materiele schade; 
Wanneer moedwillig schade wordt veroorzaakt aan eigendommen van Tobas, medewerkers, groepsgenoten of 
bezoekers, dan zal de veroorzaker van de schade aansprakelijk worden gesteld. Dit betekent dat de schade 
vergoed zal moeten worden door de veroorzaker, of diens wettelijk vertegenwoordiger. 
 
- Cameratoezicht; 
Binnen enkele locaties hanteert Tobas rondom het gebouw cameratoezicht voor de veiligheid van jongeren, 
groepsleiding en bezoekers. Binnen de panden wordt er geen gebruik gemaakt van cameracontrole. Tobas 
hanteert een strikt protocol wat betreft het terugkijken van de beelden. Alleen directie heeft de mogelijkheid 
om de beelden terug te kijken (alleen in geval van zwaarwegende redenen. Denk hierbij aan agressie, 
inbraak/diefstal). 
 
- Diefstal; 
Bij verdenking op diefstal zullen deze vermoedens altijd besproken worden. Afhankelijk van de ernst van de 
verdenking zal groepsleiding gedragswetenschapper of directie dit gesprek voeren. Bij het op heterdaad 
betrappen van diefstal, het in het bezit hebben van gestolen goederen of het (door)verkopen van gestolen 
goederen, wordt altijd de politie ingeschakeld. 
 
- Brandveiligheid; 
Het is niet toegestaan om misbruik te maken van de rookmelders, d.w.z. dat er op de rookmelders wordt 
gedrukt zodat deze alarmeren of dat rookmelders worden afgedekt en/of batterijen worden verwijderd.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de nooddeur en/of brandtrappen, tenzij er een acute situatie ontstaat. 
 
Op elke locatie hangt een aan-en afwezigheidsbord. Deze dient strikt gehanteerd te worden.  In geval van een 
(brand)calamiteit zal dit aan- en afwezigheidsbord gehanteerd worden in de communicatie met de 
gealarmeerde hulpdiensten. 
 
Het is niet toegestaan om binnen het Tobas gebouw te roken. Ook het gebruik van kaarsen en/of wierook is 
niet toegestaan. 
 
- Kamercontrole; 
Indien er sprake is van onveiligheid voor kwetsbare jongeren en/of groepsleiding kan er in noodsituaties voor 
gekozen worden om over te gaan tot een controle van de kamer op wapens, verdovende middelen en/of 
ongenodigde personen die op dat moment niet binnen het pand horen te zijn. De kamercontrole wordt pas als 
laatste ‘redmiddel’ ingezet en mogelijk dat dit met ondersteuning van politie gebeurd. Een kamercontrole mag 
pas worden ingezet na overleg met de achterwacht of directie. De kamercontrole wordt altijd in bijzijn van de 
jongere gedaan en bij hoge voorkeur door iemand van hetzelfde geslacht als de betreffende jongere. 
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2. Drugsgebruik 
Gebruik van-, in bezit hebben van- en verhandelen van drugs is niet toegestaan. 
Indien er onverhoopt sprake is van (experimenteel) drugsgebruik het dringende verzoek om hier openheid over 
te geven. Indien er geen openheid wordt gegeven en/of jongere is niet bereid (met hulp) te stoppen en hierin 
ook andere jongeren te betrekken kan dit leiden tot einde verblijf binnen Tobas. 
 
3. Alcoholgebruik 
Binnen de groep van Tobas is het niet toegestaan om alcohol in bezit te hebben en/of te gebruiken. Indien de 
jongere de leeftijd heeft bereikt van 18+ mag hij/zij buiten de Tobas groep wel alcohol nuttigen. Doe dit met 
mate en betrek hier geen groepsgenoten bij! Indien de jongere onder invloed thuis komt dan verblijft hij/zij op 
zijn eigen slaapkamer. Bij overmatig alcoholgebruik zal dit gespreksonderwerp zijn tijdens mentorgesprekken. 
 
Bij speciale gelegenheden kan groepsleiding voor de jongeren die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt 0% bier 
en 0% Jillz aanschaffen. De jongeren mogen dit niet zelf aanschaffen.     
 
4. Roken 
Binnen de panden van Tobas mag niet worden gerookt (dit geldt ook voor de e-smoker). 
Roken mag alleen indien er toestemming is van ouders als de jongere de leeftijd van 18 nog niet bereikt heeft. 
Roken op Tobas terrein mag alleen op de daarvoor aangewezen plek. Groepsleiding heeft geen toestemming 
om samen te roken met de jongeren en mag ook geen sigaretten aanschaffen voor de jongeren. 
 
5. Kamertijd 

Leeftijd Kamertijd 
week 

Kamertijd 
Vrij/za 

Terugkomtijd 
week 

Terugkomtijd  
weekend 

8 & 9 jaar 20.00 uur 21.00 uur Voor avondeten Voor avondeten 
10 & 11 jaar 20.30 uur 21.30 uur Voor avondeten Voor avondeten 
12 & 13 jaar 21.00 uur 22.30 uur 20.30 uur In overleg 
14 & 15 jaar 21.30 uur 23.00 uur 21.00 uur In overleg 
16 & 17 jaar 22.00 uur 23.30 uur 21.30 uur In overleg 
18 jaar 22.30 uur 24.00 uur 22.00 uur In overleg 

 
In de weekenden (vrijdag/zaterdag) en vakanties worden de terugkomtijden in onderling overleg met 
groepsleiding van dienst afgestemd. Groepsleiding kan per individu hierover afspraken maken.  
Als je vaste afspraken maakt met je mentor worden deze gerapporteerd.  
 
In de winterperiode zal de terugkomtijden door de week worden aangepast naar 60 minuten, gedurende de 
zomertijd hanteren we 30 minuten als terugkomtijd. 
 
We willen wel benadrukken dat je rekening met elkaar houdt. Het kan zijn dat huisgenoten al in bed liggen, 
omdat ze rust willen, moe zijn, vroeg op moeten. Na je kamertijd blijf je op je kamer en bezoek je geen andere 
slaapkamers. Natuurlijk is het wel toegestaan naar het toilet te gaan. 
  
6. Bezoek intern/extern 
Natuurlijk mogen jullie bezoek ontvangen.  
 Bezoek moet zich bij binnenkomst wel even melden bij de groepsleiding.  

• Bezoek mag ,in overleg met groepsleiding, ontvangen worden vanaf 10:00u in de ochtend en mag tot 
maximaal 22.00 uur blijven. Hierin is groepsleiding wel leidend in het bepalen van de eindtijd. Zodra 
andere jongeren naar bed gaan verplaatst het bezoek zich naar de algemene ruimtes. 

• Tussen 17:00-19:00u is het niet toegestaan om bezoek te ontvangen (uitgezonderd als bezoeker mee 
eet)  i.v.m. het creëren van rust tijdens de avondmaaltijd.  

• Er is één bewoner op je kamer toegestaan, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Wil je met 
meer bewoners samen zijn dan overleg je dit met groepsleiding of gebruik je  hier de 
gemeenschappelijke ruimtes voor. Het is niet toegestaan om bezoek te laten slapen. 
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7. Huisdieren 
Het hebben van huisdieren is in principe niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. 
Indien bezoekers (incidenteel) een huisdier willen meenemen dan dient dit altijd vooraf en in overleg met de 
groepsleiding afgestemd te worden. Tevens worden er tijdsafspraken gemaakt. Bij toestemming vindt het 
bezoek sowieso plaats in de gemeenschappelijke ruimte en niet op de slaapkamer. 
 
8. Avondmaaltijd 
In het kader van werken aan zelfstandigheid wordt er verwacht dat de jongere hun steentje bijdragen aan het 
bereiden van de maaltijd. Het ondersteunen tijdens de bereiding van de avondmaaltijd is tevens een onderdeel 
van de avondcorvee. 
 
Iedereen is aanwezig tijdens het eten, tenzij je niet mee kunt eten in verband met school of werk.    
Tuurlijk mag je best eens buiten de deur eten, doe dit dan wel in overleg met groepsleiding.  
 
Je vult dagelijks voor 15.00 uur het whiteboard in of je wel of niet mee eet en of er eventueel eten bewaard 
moet worden. Indien je niet aanwezig bent tijdens de avondmaaltijd en je hebt dit niet doorgegeven dan wordt 
€3,50 van het zakgeld ingehouden. 
 
9. Eigen kamer 
Zorg dat jouw slaapkamer opgeruimd en schoon is. 
I.v.m. arbo- & brandveiligheidseisen en algemene hygiëne vragen wij de jongere om de vloer vrij te houden van 
kleding en rommel.  
 
Indien je niet op je kamer verblijft is de verlichting, laptop en tv uitgeschakeld. Ook is het belangrijk dat de gsm- 
opladers niet in het stopcontact zitten wanneer deze niet opgeladen worden. Sluit de ramen als de verwarming 
aanstaat of als je weg gaat. De verwarming wordt uitgedraaid wanneer je langere tijd niet op je kamer verblijft. 
 
Tobas is verplicht om aan de jaarlijkse periodieke keuring van elektrische apparaten te voldoen. Wanneer je 
elektrische apparaten van thuis meeneemt en gebruikt (denk aan een radio/playstation) dan is het jouw taak 
om dit door te geven zodat de technische dienst deze kan keuren en registreren. 
 
10. Orde, netheid en samenwerking 
Om de groep leefbaar te houden hechten we grote waarde aan orde en netheid. 
Denk hierbij aan:  
De vuile vaat direct afwassen of in de vaatwasser te zetten; 
Milieubewust afval scheiden, dus plastic en GFT niet in restafval bak;  
Keuken, douche en toilet na gebruik schoon achterlaten (inclusief haren uit het afvoerputje); 
Filters van de droger schoonmaken en water opvangbak legen; 
Terras schoonhouden etc.  
 
Draag je steentje bij en neem hierin verantwoordelijkheid!    
Naast de logische bovenstaande zaken hanteren we ook een corveerooster waarbij elke jongere een 
corveetaak heeft gedurende de week. 1x per week dien je de corveetaak uit te voeren, te laten controleren en 
af te tekenen. 
 
11. Verlof/slapen 
Verlof met overnachting zal altijd in overleg gaan met de gezaghebbende ouder/voogd.  
Pas na goedkeuring vanuit gezaghebbende ouder/voogd kan er goedkeuring vanuit Tobas worden gegeven.  
Wanneer Tobas  de situatie voor de jongere niet veilig acht wordt er niet geslapen bij de betreffende persoon. 
Tobas draagt de verantwoording voor de ontwikkeling van de jongere en wil weten bij wie je gaat slapen, 
inclusief adres en telefoonnummer. Hierbij houden wij als richtlijn aan 1 overnachting per week tenzij er sprake 
is van terugkeer naar de thuissituatie. In overleg met mentor en/of GW-er kan hiervan worden afgeweken.  
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12. Ruilen/ lenen onderling 
Vanwege vervelende ervaringen in het verleden wordt er door Tobas geadviseerd  om onderling geen 
eigendommen te ruilen of uit te lenen. Dit om te voorkomen dat er  misverstanden ontstaan. Wanneer dit toch 
gebeurd is dit voor eigen verantwoording.  
 
13. Zak- & spaargeld 
Bij Tobas wordt er wekelijks zakgeld verstrekt.  
In onderstaande tabel staat het maximale te verdienen zakgeld en welke taken hieraan gekoppeld zijn. 

Leeftijd Spaargeld 
per week 

Uitbetaald Te sparen Taken i.v.m. zakgeld 

08 & 09 jaar € 7,50 € 0,- € 7,50 N.v.t. 
10 & 11 jaar € 10,- € 5,- € 5,- N.v.t. 
12 & 13 jaar € 15,- € 10,00 € 5,-  Slaapkamer poetsen 

Avondcorvee 
14 & 15 jaar € 15,- € 15,- € 0,- Slaapkamer poetsen 

Avondcorvee 
Corvee poetstaak 

16 & 17 jaar € 15,- € 15,- € 0,- Slaapkamer poetsen 
Avondcorvee 
Corvee poetstaak 

18 jaar € 15,- € 15,- € 0,- Slaapkamer poetsen 
Avondcorvee 
Corvee poetstaak 

 
Voor de jongeren in de leeftijd vanaf 12 jaar is €5,- per taak te verdienen. De ingeplande taken worden 
uitgevoerd zoals dit staat ingeroosterd, kun je deze dag niet dan zorg je zelf voor een ruiling of vervanging. De 
zelf in te plannen taken dienen uiterlijk op zondag om 21.00 uur te worden gecontroleerd en afgetekend.  Het 
uiteindelijke zakgeld wordt tussen zondag 12:00u en maandag 12:00u overgemaakt op de bankrekening van de 
jongere of in het individuele spaaroverzicht van Tobas. 
 
Maandelijks wordt er €50,- voor de jongere gespaard. Dit geldt kan worden gebruikt voor de aanschaf van 
kleding, sparen voor spullen als je zelfstandig kunt gaan wonen of andere duurzame aankopen. Uitgaven voor 
het spaargeld worden altijd in overleg met mentor gedaan.  
 
Geld wordt nooit voorgeschoten, omdat we de jongere willen leren om te gaan met geld. Indien het zakgeld 
niet voldoende is kan een bijbaantje een oplossing zijn.  Houdt er rekening mee dat per week dat de jongere 
afwezig is, het zakgeld van die week ingehouden wordt en er €12,50 van het spaargeld word afgetrokken. 
 
14. Multimedia apparatuur 
In deze huidige tijd zijn jongeren en hun multimedia onlosmakelijk aan elkaar verbonden.  
Indien de jongere onverantwoord gebruik* maakt van zijn mobiele telefoon kan groepsleiding een maatwerk 
afspraken maken door telefoon/laptop in te laten inleveren. In uitzonderlijke gevallen kan Tobas ook de ouder 
verzoeken om de telefoon/laptop (voor een periode) mee naar huis te nemen.  
 
De afspraken die samen met de jongere worden gemaakt over deze pedagogische interventie zullen op papier 
worden gezet en aan de betreffende jongere worden overhandigd. In het kader van de privacy is het niet 
toegestaan om in de gezamenlijke ruimtes gebruik te maken van beeldbellen. 
 
* onverantwoord gebruik is gebruik waarbij er sprake is van verslavingsgedrag, telefoongedrag dat zorgt dat  
  een jongere zich niet meer houdt aan algemeen geldende leefregels, ontwikkelen van een verstoord dag- en  
  nachtritme, toename schoolverzuim  en ander gedrag dat als niet acceptabel wordt aangemerkt door 
groepsleiding.  
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15. Cliëntenraad / Medenzeggenschap 
Binnen Tobas Jeugdhulp is de cliëntenraad actief met als streven vertegenwoordiging vanuit alle locaties.  
Minimaal 1x per 2 maanden zal er een bewonersvergadering plaatsvinden per locatie, dringende verzoek aan 
de jongere om op dit moment ook aanwezig te zijn. 
Tobas Jeugdhulp is  aangesloten bij het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). De vertrouwenspersonen 
van het AKJ zullen met regelmaat de Tobas locaties bezoeken.  
 
Tot slot 
Deze huisregels zijn samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Mocht je tips, adviezen en/of 
opmerkingen hebben, dan willen we dat graag ,via de cliëntenraad, horen zodat we in de toekomst nog 
duidelijkere informatie kunnen geven aan jongeren en hun ouders. 
 
Deze huisregels kunnen alleen gewijzigd worden nadat de voorstellen eerst zijn voorgelegd aan de 
cliëntenraad. Voor de jongere verloopt de communicatie via de voor hen aangewezen vertegenwoordiger. 
Voor medewerkers verloopt communicatie met de cliëntenraad via de directie. 
 
Er ligt altijd een actuele versie van de huisregels in de cliëntenraad klapper. Bij wijzigingen zal dit worden 
besproken tijdens het bewonersoverleg. Het is de verantwoordelijkheid van de jongere om op de hoogte te 
zijn van de huisregels. Groepsleiding zal hier ondersteunend in zijn.    
 
In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de aanwezige groepsleiding. 
Uitzonderingen op individuele basis kan alleen in overleg met groepsleiding, jouw mentor en/of 
gedragswetenschapper. 
 
 


