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Faseplan bij terugkeer na uithuisplaatsing 

 

Het onderstaande plan is gebruikt bij een cliënt en op maat gemaakt. Het is daarom alleen bedoeld als 

bron voor ideeën. In dit geval zijn voor thuiskomst al afspraken met de jongere gemaakt die hij 

ondertekend heeft. Kerndoel: hem privileges laten terugverdienen.  

 

Algemeen (ter voorbereiding voor moeder): 

 

- Er is een opbouw in de privileges die Dirk krijgt/verdient. In de weken totdat school begint,  

  wordt er in overleg met hem een programma gemaakt. Hij mag niet met vrienden weg; wel  

  mogen vrienden aan huis komen. Hiervoor is wel de toestemming van moeder nodig en dit kan  

  alleen als zij thuis is.  

 

- Bespreken met Dirk: 

 * regels en opbouw: ja of nee. 

 * programma voor de eerste twee weken 

 * huiswerkbegeleiding: wil je dat? Zo niet: hoe ga je het aanpakken? 

 * Maatschappelijk werker: vind je het fijn om gesprekken te hebben?  

 * Hobby: naast de tijden die in de opbouw genoemd worden, is er ruimte voor een  

    (georganiseerde) hobby. Wat vind je leuk om te doen? Welke club/organisatie heb je op  

    het oog? Etc. 

 * Werk: idem als hobby. Wat wil je gaan doen? Hoe ga je dit aanpakken? 

 * Mark: jij vindt dit een goede vriend, moeder vindt dat dit een risico is, maar staat open  

    voor een goed plan. Hoe gaan we het zo doen dat iedereen tevreden is? Gesprek met  

    moeder, Dirk en therapeut. Vervolgens met Dirk, Mark, moeder en therapeut. 

 

- Nog doen: 

 * Drugstesten regelen met huisarts, of regelen dat moeder het thuis zelf kan doen.  

 * Contact opnemen met wijkagent om plan door te spreken en te vragen wat zijn rol zou  

    kunnen zijn. 

 * Contact leggen met school. 

 * Moeder: beslissen of ze direct een weekje weg wil met Susan en Dirk.  

 * veiligheidsplan maken.  

 * zakgeld bepalen.  

 * rollenspellen met moeder. 

 * doornemen “geven van feedback en uit discussies blijven”.  
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Opbouw van afspraken voor de eerste weken na het  

begin van het schooljaar: 
 

 

ELKE WEEK  

- GEEN DRUGS, NIET DEALEN 

 

- 45 minuten na het laatste uur thuis melden 

- altijd om 21.30 uur binnen 

- zondag t/m donderdag 22.30 uur naar bed 

- vrijdag en zaterdag naar bed in overleg 

  

- tot 21.30 uur mag je je laptop gebruiken, op zo-do max. twee uur per dag, vrij en zat in overleg 

- tot 22.30 mag je je mobieltje gebruiken 

- je levert zowel je laptop als je mobieltje elke dag in.  

- gebruiken van vaste telefoon: in overleg 

 

- Je hebt de keuze: je kunt kiezen voor huiswerkbegeleiding. Als je denkt dat dit niet nodig is, begin je elke  

  dag als je thuiskomt aan je huiswerk. Je zit dan minstens een uur op je kamer.   

 

AANVULLEND WEEK 1 

- op twee dagen mag je tot 18.00 uur weg, mits aan de voorwaarden voldaan wordt 

- je mag per dag een half uur op MSN 

- Op één avond mag je vrienden thuis uitnodigen, mits aan de voorwaarden voldaan wordt 

 

AANVULLEND WEEK 2 

- op drie dagen mag je hierna tot 18.00 uur weg, mits aan de voorwaarden voldaan wordt 

- je mag per dag een half uur op MSN 

- Op twee avonden mag je vrienden thuis uitnodigen, mits aan de voorwaarden voldaan wordt 

 

AANVULLEND WEEK 3 

- op vier dagen mag je tot 18.00 uur weg, mits aan de voorwaarden voldaan wordt 

- je mag per dag een uur op MSN 

- op drie avonden mag je vrienden thuis uitnodigen of naar vrienden toe, mits aan de  

  voorwaarden voldaan wordt 
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AANVULLEND WEEK 4 

- elke dag mag je tot 18.00 uur weg, mits aan de voorwaarden voldaan wordt 

- je mag per dag een uur op MSN 

- op vier avonden mag je vrienden thuis uitnodigen of naar vrienden toe, mits aan de  

  voorwaarden voldaan wordt 

- op vrijdag of zaterdag mag je tot 01.00 uur uit, mits aan de voorwaarden voldaan wordt (1  

  avond per twee weken) 

 
NB. Steeds geldt:  

- de afspraken van de volgende week gaan pas in als de week ervoor geen problemen heeft  

  opgeleverd.  

- ik kan de afspraken en consequenties aanpassen als ik hier reden voor zie. Dit wordt je dan  
  duidelijk verteld.  
- als je een baantje of (georganiseerde) hobby hebt, staat dit in principe los van bovenstaande  
   afspraken. Natuurlijk gaat dit wel in overleg.  
 

 
 

CONSEQUENTIES 
 

Drugs 
 

Eerste keer Kamer leeg, niet weg, geen telefoon, geen zakgeld, 
geen vrienden op bezoek.  
Dit duurt in ieder geval twee weken. Bij goed gedrag 
daarna weer terug naar normaal. 

Tweede keer Kamer leeg, niet weg, geen telefoon, geen zakgeld, 
geen vrienden op bezoek.  
Dit duurt in ieder geval een maand. Bij goed gedrag 
daarna weer terug naar normaal. 

Drugs gebruik of drugs dealen 
Nb. Urinetest = bindend. Deze 
worden uitgevoerd door mij 
(moeder) of door de huisarts. 
Voor wat betreft dealen: sterk 
vermoeden van mij is voldoende!! 

Derde keer Er wordt opnieuw plaatsing in een JJI aangevraagd.  
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Tijden 
 

Binnen 45 melden na school 1
e
 keer te laat: volgende dag binnen 30 min. melden en die dag niet 

meer weg. 
2

e
 keer te laat: volgende dag binnen 15 min. melden en die dag niet 

meer weg.  
Nog een keer: andere maatregelen.  

 

Tot 15 minuten te laat Tijd voor tijd.  

16 minuten tot een uur te laat Volgende dag niet weg. 

Meer dan een uur te laat 1 week geen MSN, geen 
telefoon, geen laptop en niet 
weg.  

Tijden dat je thuis moet zijn 
(18.00 uur en 21.30 uur) 

Weggaan als dit niet mag 1 week geen MSN, geen 
telefoon, geen laptop en niet 
weg. 

 
Zakgeld 
 
Je krijgt €6,- zakgeld per week.  
 
Bellen 
 
In principe zorg ik voor je beltegoed voor je mobiel en mag je in overleg gebruik maken van de vaste 
telefoon. Bij problemen op een van de twee gebieden krijg je geen beltegoed meer.  
 
Vrienden 
- Altijd geldt: je vertelt vooraf met wie je wat en waar gaat doen en hoe laat je thuis denkt te zijn.  
  Bovendien zorg je voor contactinformatie (naam, adres en telefoonnummer van de ouders van je  
  vriend of vriendin). Ik bepaal dan of het mag. Zorg je niet voor informatie: dan mag het sowieso  
  niet.  
- Ik wil niet dat je contact hebt met jongeren die je kent van de Rebound (o.a. Patrick, Rob,  
  Michel).  
- Mark en Rens ken ik nog niet goed genoeg. Hier moeten we het over hebben.  
 
ONDERTEKENING: 
 
IK HEB ALLES GELEZEN, IK BEGRIJP WAT ER STAAT EN IK ZAL MEEWERKEN AAN DE 
UITVOERING VAN DIT PLAN.  
 
 
………………………………………   ……………………………….………. 
 
Datum en naam     Datum en naam 


