Informatiemap
Time-outvoorziening Het Passion

Welkom!
We zijn blij dat je op Het Passion bent gekomen. We willen graag dat je je hier welkom, thuis en
veilig voelt. In deze informatiemap lees je hoe het hier reilt en zeilt en hoe jij jouw plek daarin kunt
innemen.
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Doelstelling
Het doel van de Time-outvoorziening Het Passion is jou een plek bieden waar:
• Jij je waardevol voelt en jezelf mag zijn.
• We de ontwikkeling en verbetering van de levenssituatie stimuleren.
• Er wordt gezocht naar een (hernieuwd) contact met de maatschappij en medemensen.
• Je tot rust kan komen en zo nodig kan herstellen en nieuwe keuzes kan maken voor de
toekomst.
• Je kunt stabiliseren van de huidige situatie en we zo mogelijk zoeken naar andere of
aanvullende en passende hulpverlening.

Leefregels op het Passion
Om samen te leven hebben we duidelijke uitgangspunten nodig. In de onderstaande leefregels vind
je die. Verderop in de informatiemap worden deze regels uitgewerkt.
1. We gaan met respect met elkaar om, in woorden en daden (man/vrouw verhouding,
geaardheid, etnische diversiteiten etc.)
2. We laten elkaar vrij in onze overtuigingen. We hebben respect voor de christelijke identiteit
van deze plek.
3. We zorgen voor een veilige omgeving door geen alcohol en/of (soft)drugs te gebruiken
tijdens ons verblijf op Het Passion.
4. We doen mee met de groepsmomenten en de keuze-activiteiten.
5. We kleden ons gepast.
6. We blijven van andermans spullen af.
7. We overleggen met onze persoonlijk begeleider als we plannen willen maken buiten het
terrein.

Een christelijke plek
Stichting Het Passion werkt vanuit een christelijke levensvisie. Dat betekent dat op basis van
christelijke naastenliefde hulp geboden wordt en we zoveel mogelijk uitgaan van ieders
mogelijkheden. Gods liefde voor ons mensen, ongeacht ons verleden, is daarbij de basis.
We willen ons laten leiden door wat in de Bijbel staat. In de Bijbel staan voor ons de woorden van God,
waarvan we willen leren en die we in de praktijk van het dagelijks leven willen uitvoeren. Bij de
maaltijden bidden en danken we met elkaar en ter afsluiting lezen we uit de Bijbel.
Voor ons als christelijke instelling betekent de zondag een dag van rust. Een dag die zich onderscheidt
van andere dagen. We doen deze dag wel de gewone corveetaken, maar geen activering. Vaak is er de
mogelijkheid om te gaan wandelen en/of fietsen.
Als je vragen hebt over God en geloof dan kun je die altijd stellen! We houden van een goed gesprek.
Maar, als je daar geen behoefte aan hebt of een andere overtuiging hebt dan is dat ook goed. We
hopen dat iedereen hier de ruimte en het respect voelt om te kunnen zijn wie hij/zij is.
Mocht dit niet zo zijn, geef het dan aan, dan kunnen we er zo nodig iets aan doen.
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Het verloop van de dag
Ochtend
08:00: de deuren van de Deel worden geopend.
08.30: ontbijten we met elkaar.
09.00: voeren de vrijwilligers en de gasten onder leiding van de gastvrouw hun eigen taken/corvee in de huishouding uit.
10.15: drinken we met elkaar koffie op de Deel.
10.30: verzamelen de gasten en de groepswerker zich op de Deel en starten we met de gekozen dagactiviteiten/activering.
De vrijwilligers kunnen aanhaken.
12.00: tot aan de lunch vrije tijd.
Middag
12.30: lunchen we met elkaar.
13.30: verzamelen de gasten en de groepswerker zich op de Deel en starten we met de
gekozen dagactiviteiten/activering. De vrijwilligers kunnen aanhaken.
15.00: zijn we klaar met de activiteiten.
15.15: drinken we met elkaar koffie op de Deel.
15.30 vrije tijd tot aan het avondeten.
Avond
17.30: eten we gezamenlijk de warme maaltijd op de Deel.
20.00: drinken we gezamenlijk koffie op de Deel.
22.00: sluit de vakantievrijwilliger de Deel.
23.30: is iedereen op zijn eigen kamer. Mocht je ’s nachts iemand nodig hebben dan kan de beheerder gebeld worden (via
eigen telefoon of via de twee bel knoppen op de gangen van het gastenverblijf).

Bijzonderheden in het weekschema
Groepsgesprek
Maandagochtend: is er een groepsgesprek waarin naast het invullen van de corvee taken en de
activering, het programma van de komende week wordt doorgesproken. ndag is er een inhoudelijk
thema wat wordt besproken.
Vrijdagochtend: is er een groepsgesprek. In dit gesprek wordt er besproken wat de weekendplannen
zijn en wie er mee wil met het uitje van de vrijdagmiddag. Verder kan er in de groep gesproken
worden over persoonlijke verwachtingen, leerdoelen en is er ruimte voor bemoediging.
Creatief
Dinsdagmiddag is er in plaats van activering ruimte voor creatieve bezigheden (denk aan: schilderen,
tekenen, etc.).
Sport
Donderdagmiddag: is er de mogelijkheid om te gaan fietsen of wandelen.
Wanneer je hier niet voor kiest zal je meedoen met de reguliere
activering.
Ontspanning
Vrijdagmiddag doen we als groep een activiteit (denk aan: naar de
kringloop, musea, bowlen etc.). Tijdens de corona tijd zullen we per week
moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Het weekend
In het weekend word een gelijke structuur aangehouden, met de uitzondering dat er zaterdag en
zondag een open ontbijt is van 08.30-10.00. Zaterdagmiddag wordt er gewinkeld en zondag kan je
naar de kerk (tijdens de corona periode is het niet mogelijk om naar de kerk te gaan). Verder kan je
wat ondernemen met de vrijwilligers, aan de slag in de tuin of iets anders wat je leuk vind.
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Begeleiding
▪

Managementteam:
Petra Antuma en Luuk Krol
Samen vormen ze het managementteam en nemen ze de besluiten. Petra is begeleider en heeft
een aantal extra taken. Luuk is de directeur van stichting Het Passion. Luuk is
eindverantwoordelijk voor de organisatie.

▪

Achterwacht en facilitair:
Jan en Jeannette Pouwels.
Jan en Jeannette wonen op Het Passion en zijn de achterwacht in de avonden en weekenden. Jan
is facilitair medewerker en stuurt de vakantievrijwilligers aan.

▪ Begeleider
Erika, Jolinke, Petra, Rianne en Peter werkmeester: Michael
De begeleiders zijn voornamelijk overdag aanwezig en zijn verantwoordelijk voor de dag structuur,
de persoonlijke begeleiding van gasten, en de in- en doorstroom van gasten. Ewald is de
werkmeester en verantwoordelijk voor de werkplaats en de activering.
▪ Terwille
Gertjan en Jan-willem
Terwille (verslavingszorg) biedt ambulante screening en behandeling aan gasten met een
forensische titel en voor gasten die aan de slag willen met hun verslaving. Zij zijn op maandag en
donderdag aanwezig op Het Passion.
▪ Groepswerker
Peter, Carolien, Rinus, Riet (tijdens de corona periode zijn zij niet aanwezig)
De groepswerkers zijn in de middag en avond aanwezig. Zij begeleiden bij de uitvoering van het
programma en de geplande activiteiten. Zij zijn beschikbaar voor een gesprekje, spelletje of iets
anders. Zij geven hun vrije tijd om hier met gasten op te trekken. Elke groepswerker heeft zijn/haar
interesse/talenten. Deze worden dan ook op die dag ingezet in het programma. Je kunt denken aan
pastoraat, poolen, sporten of creativiteit.
▪ Gastvrouw
Riet en Jenny (tijdens de corona periode zijn zij niet aanwezig)
In de ochtenduren is er een gastvrouw aanwezig die er voor zorgt dat het huishouden goed draait.
Ze coördineert de schoonmaak, de voorraad en de voorbereiding van het avondeten.
Vakantievrijwilligers
De vakantievrijwilliger is er van maandagmorgen tot
zaterdagmorgen. Een deel van de tijd is voor henzelf, het andere deel
draaien zij mee met het programma op Het Passion. Zij zijn aanwezig
om samen met de gasten het huishoudelijk werk te doen, samen te
werken op en rond het terrein en samen te ontspannen. Een
vakantievrijwilliger draagt geen verantwoordelijkheid voor de gasten
en zal overleggen met de begeleider als er beslissingen rondom de
activiteiten moeten worden genomen.
▪ Stafvervangers
De stafvervangers komen als vrijwilligers in de weekenden. Zij zorgen ervoor dat het weekend qua
programma en faciliteiten goed verloopt. Zij gaan mee met het winkelen, het bezoeken van een
kerkdienst of ze ondernemen en organiseren een uitstapje. De achterwacht blijft aanspreekpunt
voor de avond/nacht.
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Afspraken
Drugs, alcohol, energie- en 0.0 dranken
Het gebruik van (soft)drugs, alcohol, energie- en 0.0 dranken is niet toegestaan. Voor de veiligheid van
iedereen kunnen kamers en/of tassen gecontroleerd worden. We vinden het erg belangrijk dat men
er op aan kan dat niemand in verleiding worden gebracht op het Passion. Bij gebruik en bezit van
alcohol en/of drugs moet diegene het Passion verlaten. Bij vermoeden en/of geruchten van gebruik
kan de begeleiding besluiten om een urinecontrole of blaastest uit te laten voeren.
Dagbesteding
Elke werkdag ga je 2x 1,5 uur aan de slag met een activiteit.
Maandagochtend maak je in de groep een planning voor de
komende week. Afhankelijk van de aanwezige groepswerkers, het
seizoen en je interesse kun je je weekprogramma samenstellen. Je
kunt denken aan de werkplaats, tuinieren, huishoudelijk taken,
dierenverzorging, pastoraal gesprek, creativiteit, sport. We
verwachten dat iedereen aan deze activiteiten meedoet. Deze
worden van 10.30-12.00 en 13.30-15.00 uitgevoerd.
We zijn van mening dat de gezamenlijke dagstructuur en keuzeactiviteit orde en ritme geeft, maar ook goede invulling van de dag. Als er redenen en omstandigheden
zijn waardoor jij niet volledig mee kunt draaien ga je in overleg met de begeleiding om te overleggen
wat je nodig hebt en of deze plek passend is.
Elektrisch gereedschap mag alleen gebruikt worden na overleg met de werkmeester of de directeur.
Het Passion neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruiken van elektrisch gereedschap op eigen
initiatief.
Boodschappen (tijdens de corona periode worden hier iedere week afspraken over gemaakt)
Voor de eigen boodschappen zijn er twee momenten waarop er inkopen gedaan kunnen worden. Dit
wordt gezamenlijk gedaan, op de dinsdag- of woensdagmiddag. Op zaterdagmiddag gaat men met
de stafvervangers in kleine groepjes winkelen in een stad in de omgeving. Boodschappen doe je
alleen voor jezelf, niet voor andere gasten. Mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn om
boodschappen te doen dan overleg je met de begeleider.
Onderling worden persoonlijke spullen niet geruild of verhandeld.
Corvee
Omdat we samen leven is het ook nodig dat we de boel samen schoon houden. Tweemaal per week
wordt het corveerooster ingevuld. Iedere werkdag moet je je taak klaar hebben vóór 10:15 uur. Als je
hulp of begeleiding nodig hebt bij je taak kun je dit aangeven bij de begeleiding.
Medicatie
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste inname van je medicatie. Bij aankomst teken je hiervoor.
Met de begeleiding overleg je of je je medicatie per dag of per week in eigen beheer hebt. Jouw
voorraad wordt bewaard in het kantoor van de begeleiding. Bij binnenkomst zal aan de huisarts en
apotheek een overzicht (anamnese) gestuurd worden met jou medische gegevens zodat bij
calamiteiten de hulpverleners op de hoogte zijn.
Rapportage
De begeleiders rapporteren de belangrijke punten van de dag. Afspraken en nodige acties worden
onderling overgedragen. Privacy is gewaarborgd, er zal geen rapportage zonder goedkeuring
doorgestuurd worden en op verzoek mag je je eigen rapportage inzien. Nadat je vertrokken bent van
Het Passion worden je gegevens maximaal 12 maanden bewaard, daarna zal het verwijderd worden.
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Bezoek
Het is mogelijk om bezoek te ontvangen. Wanneer je bezoek wil ontvangen, overleg je dit 24 uur van
te voren aan de begeleiding. Deze laat weten wat de mogelijkheden zijn. Bezoek wordt niet in de eigen
slaapkamer of woonkamer ontvangen maar op de Deel.
Verlof
Als je op verlof wilt, kun je dit overleggen met je persoonlijk begeleider, hiervoor vul je een verlof
formulier in. De eerste twee weken is verlof niet toegestaan. Daarna is een eerste verlof altijd een dag,
dus zonder overnachting. Wanneer dit goed verloopt is er een verlof met overnachting mogelijk. Dit
altijd in overleg met begeleiding en verwijzer.
Wanneer de behoefte er is om even weg te gaan, kan dat aangeven worden bij de begeleiding. Het is
niet toegestaan om alleen het terrein af te gaan. In overleg kan je mogelijk met een vrijwilliger iets
ondernemen, zoals fietsen en wandelen.
Veiligheid
Op het Passion stellen we duidelijke regels en grenzen zodat dit een veilige en rustige plek is voor alle
gasten. Bij intimidatie, bedreiging en/of geweld (tegen jezelf of tegen anderen) wordt je verblijf hier
beëindigd. Verder zijn wapens of voorwerpen die bedoeld zijn om als wapen te gebruiken verboden.
De begeleiding heeft de vrijheid om de kamer te controleren. Wanneer zich een crisissituatie voordoet
heeft de begeleider van dienst en de directeur de bevoegdheid een arts of crisisdienst in te schakelen,
waarbij het handelen overgedragen wordt aan de arts.
Melding huiselijk geweld
We zijn wettelijk verplicht om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vast te leggen en
zo nodig een melding te maken. Waar mogelijk zal hierover altijd een gesprek met je plaatsvinden.
Relaties
Het is niet toegestaan om onderling (seksuele/intiem)relaties met elkaar aan te gaan op Het Passion.
Brandveiligheid
In verband met de brandveiligheid en dus ook de veiligheid van jezelf en anderen dienen de deuren
van de Time-outvoorziening dicht te zijn. De meeste deuren gaan vanzelf weer dicht door middel van
de drangers die geplaatst zijn. Het is dus niet toegestaan om de drangers eraf te halen of op een andere
wijze te voorkomen dat de deuren dichtgaan. Bij brandalarm moet je het gebouw zo snel mogelijk
verlaten en wachten op het plein voor de werkplaats voor de gebouwen (zie plattegrond).
Klachten
Wanneer je als gast klachten hebt kun je je wenden tot de dienstdoende begeleiding. Zij kijken samen
met jou naar een eventuele vervolgstap. Kan dit niet via de begeleiding of directeur, dan kan je het
volgende emailadres gebruiken: vertrouwenspersoonhetpassion@gmail.com
Kledingruimte
Boven de Deel hebben we een kledingruimte. Als je bij binnenkomst weinig kleding in je bezit hebt
mag je daar een setje kleding uitzoeken. Ook kun je daar kleding kopen.
Roken
Er mag alleen buiten gerookt op plekken waar de asbakken staan. Dit i.v.m. brandgevaar.
Telefoneren
Telefoongesprekken mogen in overleg overdag met de telefoon van Het Passion gepleegd worden.
Mobiele telefoons worden niet gebruikt tijdens de groepsmomenten.
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Zonnebrillen en petjes
Omdat we open communicatie met en tussen jullie op prijs stellen worden er geen zonnebrillen
gedragen (alleen buiten in de zon). Petjes graag tijdens de maaltijden afzetten.
Muziek
Eigen muziek of radiogebruik is alleen bedoeld voor in de eigen kamer. We vragen daarbij rekening te
houden met de ‘buren’ wanneer muziek geluisterd wordt.
TV/DVD/Computer
Op de TV op de Deel kan om 20:00 journaal gekeken worden. Ook is er de mogelijkheid om in de
avonden na het journaal een film, dvd of tv-programma te kijken. Dit wordt in het groepsgesprek
besloten. Daarnaast staat er een computer op de Deel met internet waar gebruik van gemaakt kan
worden. Er is WiFi beschikbaar van 07.00-24.00. Op je eigen kamer mag je je eigen telefoon/laptop
gebruiken. Het is niet de bedoeling om samen op een kamer of in jullie woonkamer te kijken.
Maaltijden
Aan tafel worden geen eigen etenswaren genuttigd. Het is niet toegestaan om eten te bestellen en te
laten bezorgen op Het Passion. Rond 21.30 kan de magnetron in de keuken gebruikt worden om eigen
eten op te warmen. Als je het leuk vindt om mee te helpen met koken kun je dit overleggen met de
begeleiding.
Post
Het Passion fungeert niet als postadres, post kan wel doorgestuurd worden. Post die een maand na
vertrek nog binnen komt, sturen wij niet meer door of terug. De post wordt dan vernietigd.
Postpakketjes die binnen komen, worden opengemaakt onder toezicht van de begeleider / beheerder.
Afspraken bij niet nakomen van regels
Helaas gebeurt het dat regels niet worden nagekomen. In deze gevallen zal je begeleider of beheerder
een gesprek met je aangaan en kenbaar maken welke keuzes je hierin hebt. Wanneer dit niet helpt en
er geen verandering zichtbaar is, is dit niet de plek waar je de juiste begeleiding en zorg ontvangt. Dat
betekent dat je door je gedrag kiest voor een verblijf elders.
Eigen verantwoordelijkheden
Je bent zelf verantwoordelijk voor de verzorging van jezelf (en je kleren) en het schoon houden van je
kamer. Lukt het niet, dan kan daar hulp bij gevraagd worden. Je kamer is een ‘gastenkamer’, wat
betekent dat er geen veranderingen in aangebracht mogen worden. Wensen rondom de kamer
kunnen besproken worden met je begeleider. Elke vrijdag moet de kamer opgeruimd en
schoongemaakt worden, wat zo nodig ook gecontroleerd wordt.
Bij vertrek
Bij vertrek dient de kamer schoon en leeg achter gelaten te worden. Met de aanwezige begeleider
heb je een vertrekgesprek waarin het eindecontract getekend en de kamersleutel ingeleverd wordt.
Wanneer niet alles meegenomen kan worden, zullen spullen tot maximaal 4 weken na vertrek
bewaard blijven. Daarna zullen deze verwijderd worden en kunnen er geen rechten meer aan
ontleend worden.
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Het terrein
Het terrein om en tussen de gebouwen is vrij toegankelijk. Iedereen heeft zijn eigen gebouw, de
gasten, de bewoners, de begeleiding, de vakantievrijwilligers en de beheerders. De Deel is de
gemeenschappelijke ruimte.
Samen zien we er op toe dat het terrein er netjes bijligt. Als er zaken zijn op het terrein, in het
gebouw of op je kamer die gerepareerd moeten worden, kan je dit melden aan de begeleiding of aan
de beheerder.
Overzicht terrein:

‘De Buytenkans’
Het gebouw waar de gastenkamers zijn is ‘De Buytenkans’. Dit is het verblijf voor jou en de andere
gasten. Hier komen in principe geen vakantievrijwilligers, alleen bij de rondleiding op
maandagochtend of als er mensen geroepen moeten worden voor het eten of de koffiemomenten.
‘De Deel’
Het gebouw achter het woonhuis van het beheerdersechtpaar is ‘de Deel’. Dit is de
gemeenschappelijke ruimte. Op de Deel is de mogelijkheid voor de gast, de begeleider en de
vakantievrijwilliger om elkaar te ontmoeten. We nuttigen hier de gezamenlijke maaltijden en drinken
we met elkaar koffie en thee. Om 20:00u kijken we met elkaar het journaal. Daarnaast is er ruimte
voor een spel of een gesprek. De Deel gaat elke avond om 22:00 dicht, behalve op vrijdag- en
zaterdagavond, dan wordt de deel om 22:30 gesloten.
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‘Het Buyten’
Het derde gebouw is het verblijf van de vakantievrijwilligers en stafvervangers. Daar komen geen
gasten.
‘Mulderslag’
De woonboerderij met de tuin achter de heg is het terrein van de beheerders: Jan en Jeannette, dit is
privé terrein.
Terrassen
Het overdekte terras aan de achterzijde van de Buytenkans is er alleen voor de gasten. Het
onoverdekte terras bij het Buyten is toegankelijk voor de vrijwilligers.
Woningen
Op het terrein zijn tevens vier appartementen waar mensen beschut kunnen wonen. Dit terrein is privé
terrein voor de bewoners en niet toegankelijk voor gasten.
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