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Welkom in de Plataan! 
  
 
 
 
 
 
 

In deze welkomstbrochure krijg je informatie over een aantal 
praktische zaken. Als je nog vragen hebt, ben je altijd welkom 

bij het team! 
 

 
In  De Plataan kom je terecht bij Team Tijdelijk Wonen Noord.  

Wij zijn elke weekdag aanwezig van 9u tem 16u30. 

Met vragen  ben je steeds welkom op onze bureau beneden. 

Op zaterdag en zondag is er geen begeleiding aanwezig. 

 

WELKOM! 

Ania, Christophe, Gaby, Inge, Jasper, Kirsten,  Pascal en Luc (teamverantwoordelijke) 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANNENOPVANGCENTRUM DE PLATAAN 

 
Ons opvangcentrum is genoemd naar de oudste Plataan (boom) van Antwerpen op onze binnenkoer. Momenteel 

wonen er gemiddeld zo’n 25 mannen in De Plataan, met elk een eigen kamer. Het sanitair (wc’s en douches) en de 
keuken worden gemeenschappelijk gebruikt. We hanteren geen avondklok; je kan op elk moment van de 

dag/nacht binnenkomen.  Als je bij ons verblijft kan jij ook jouw adres bij ons plaatsen.  
 

Naast een kamer in de Plataan krijgt je ook een individuele begeleider (IB) toegewezen  die jou ondersteunt en 
met jou zal werken op verschillende levensdomeinen. Zo gaan we jullie ook werken aan doorstroom, aangezien 

een verblijf in De Plataan slechts tijdelijk is.  
 

 
KOSTPRIJS 

 
De huidige dagprijs is vastgesteld op €16,65 per dag.  Op maandbasis komt dit op zo’n €516,15. Indien je een 

warme maaltijd wenst te bestellen, kost deze 4 € per maaltijd.  
 

In de verblijfskost zijn inbegrepen: gebruik eigen kamer, gebruik meubels, water, milieuheffing, verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid, dekking voor brandverzekering (schade aan het gebouw, aan buren en aan 

meubels, verzekering van de eigen inboedel niet inbegrepen), onderhoud verwarmingsinstallatie, TV - distributie 
en energiekosten (iedereen heeft een eigen TV op de kamer). 

 
Bij opname wordt er een éénmalige waarborg van €150 gevraagd. Deze krijg je terug als je bij vertrek jouw 

kamer proper achterlaat.  
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TELEFOON 
 

De begeleiding is enkel tijdens weekdagen aanwezig tussen 9u en 16u30. 

Bij noodgevallen zijn we wel 24u per dag bereikbaar via de vaste telefoon op 1ste verdieping 

DRUK  **029  (sneltoetsen) 
 

Een noodgeval kan bijvoorbeeld zijn: 

- Je ziet brand. 

- Je ziet fysieke agressie. 

- Je voelt je ernstig bedreigd. 

- Er doet zich een ongeval voor 

- ..... 

 

 
 

 
 

De gemeenschappelijke telefoon bevindt zich dus op de eerste verdieping (naast toegangsdeur bureaus). 
Je kan hiermee gratis naar vaste lijnen en naar je individuele begeleider bellen. 

Je kan er niet naar gsm-nummers bellen, indien nodig vraag je hiervoor de telefoon in het bureau beneden. 
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BEZOEK ONTVANGEN 
Omwille van de veiligheid in huis wordt geen extern bezoek toegestaan. Bezoek op jouw kamer of  bezoek bij 

afwezigheid van de begeleiding  zijn dus ook niet toegestaan! 

BRANDALARM 
Roken is toegestaan op je kamer en op de binnenkoer, niet in de gangen. 

Als het brandalarm afgaat (je hoort dan een luide sirene), wordt je verzocht zo snel mogelijk de kortste weg naar 
beneden te nemen en te verzamelen op het pleintje schuin links tegenover De Plataan. Meld je aan bij de 

begeleiding alvorens je vertrekt.  

Blijf nooit in het gebouw! 

BEWONERSVERGADERING 
 

Wanneer de begeleiding het nodig acht kom je met alle bewoners samen op een bewonersvergadering. Hier 
kunnen allerlei zaken besproken worden: voorstellen voor activiteiten en vormingen, bedenkingen,ideeën,… 

 
Het is belangrijk om aanwezig te zijn op de bewonersvergadering! Op deze manier krijg je inspraak in de 

veranderingen in de Plataan!  
 

BEDDENGOED – LAKENWISSEL 
 

 
Je kan  je vuile lakens elke dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag tussen 10u en 12u 

wisselen voor nieuwe lakens.  Vraag hulp wanneer je je bed niet zelf kan opmaken. Wij 
helpen je graag! 

 
Ga je werken overdag, dan kan je jouw vuile lakens aan de buitenkant van jouw deur hangen 

en dan krijgt je er nieuwe in de plaats.  
 

                Onze wasserij is permanent gesloten, dus je staat zelf in voor het wassen van jouw kledij. 

BOETIEK 
 

Op de 6e verdieping hebben we een kleine winkel met tweedehandskleren.  
Op vrijdagnamiddag (14u-16u) kan je er enkele kledingstukken uitzoeken of vraag ernaar bij  de begeleiding. 

 

DE POST 
Je kan dagelijks je post komen halen op het groepswerk bureau. 
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BEWONERS MET EEN TAAK (BMT) 

 

Het huishouden van de Plataan wordt grotendeels geregeld door de bewoners.  Je kan op vrijwillige basis een 
taak in huis uitvoeren om bij te dragen aan het huishouden. Bv: kantine open houden, werken in de wasserij, 

gang dweilen,… 

Nadat je je taak hebt uitgevoerd kom je jouw takenblad ondertekenen  in het groepswerkbureau. Als je een taak 
opneemt, krijg je hiervoor punten. Met deze punten kan je korting op je verblijfsfactuur krijgen. Je kan maximum 

180 punten per maand verdienen. 

Bv: gang dweilen 3 maal per week = 60 punten. 

Je factuur: 505,61euro – 60 euro  = 445,61euro  

Indien je een shift niet kan opnemen omdat je bv. een afspraak hebt, laat je dit op voorhand weten aan het 
groepswerk zodat er een vervanger gezocht kan worden. 

 

DE KEUKEN 

 

De keuken is gelegen op het gelijkvloers 

In de plataan is een eetzaal voorzien waar je beschikt over een eigen ijskast en locker. Hierin kan je voeding 
bewaren. Er is een maandelijkse hygiëne controle van de ijskasten. 

Je kan een maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert) via het Zorgbedrijf bij ons bestellen. De kostprijs per maaltijd 
bedraagt €4 en wordt op het einde van de maand aangerekend op je verblijfsfactuur.   Je kan kiezen uit een 

standaard maaltijd, maar ook halal en een vegetarische maaltijd zijn opties. 

Je hebt uiteraard ook de mogelijkheid om te koken in de plataan . 

Wanneer we zien dat je niet zelf voor je maaltijden kan zorgen, nemen we de beslissing om maaltijden te 
bestellen bij het zorgbedrijf. Dit kan dan een bijkomende opnamevoorwaarde zijn. 
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CAWA-HOTSPOT 

Wachtwoord : hotspotvancawantwerpen   

KLACHTEN FORMULIER 
 
Als je een klacht hebt, probeer dan steeds eerst te overleggen met je individuele begeleider, of met iemand anders 

van de begeleiding. Je kan ook een gesprek aanvragen met de teamverantwoordelijke. Lukt dit niet, of voel je je 
niet gehoord, dan kan je altijd een officiële klacht indienen.  

Je kan dit document vragen aan het groepswerk. 
 

VERHUIS 
Nadat je verhuisd bent, houden we jouw post voor een maand bij. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om 

jouw brieven te komen ophalen. We geven jouw verhuis ook door aan de stadsdiensten. 

Je hebt bij vertrek ook de mogelijkheid om enkele spullen hier te stockeren, maar dit voor maximaal 1 maand! 

WIFI 
Wifi is aanwezig in de kantine. 
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Opnamevoorwaarden 
 

1 Je verblijf in de Plataan duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Dit wordt op regelmatige basis 
opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. Zolang je mee werkt in je traject kan je in de plataan verblijven.  
 

2 Begeleiding aanvaarden is verplicht in de Plataan. Indien de begeleiding wordt stopgezet, of je weigert 
begeleiding te aanvaarden, beëindigt je verblijf in de Plataan. 

 
3 Het respecteren van de huisregels is een voorwaarde om in de Plataan te kunnen verblijven. Kijk naar de 

huisregels op bladzijde 9 in de bundel. 
 

4 Je verblijf in de Plataan moet betaald worden. Bij niet betaling kan je verblijf worden beëindigd. De vaste 
dagprijs bedraagt €16,65. Dit is de kost van het verblijf.  Je kan een warme maaltijd bestellen. De 
kostprijs hiervan is €4. De bestelde maaltijden zullen iedere maand aangerekend worden op je factuur. 
Indien het groepswerk merkt dat je te weinig aandacht schenkt aan voeding, kan je verplicht worden om 
deze maaltijden te nemen. 

 
5 Individuele opnamevoorwaarden/afspraken dienen nageleefd te worden om je verblijf te kunnen 

garanderen. BV: afspraken bij psychiater, dokter, dagbesteding, huisvestingsmaatschappijen,…  
 

6 Medicatie verloopt via thuisverpleging. Indien er medicatie wordt opgestart tijdens je verblijf moet je dit 
melden aan je IB.  
 

7 Indien je 4 kalenderdagen of langer afwezig bent in de Plataan, omwille van bv. vakantie, breng je je IB 
minstens een week vooraf op de hoogte. Je betaalt aan reservatietarief en om de maaltijden tijdig te 
kunnen annuleren. Je verblijft maximaal 4 weken per jaar buiten de Plataan. Met uitzondering van bv, 
een opname in ziekenhuis of gevangenis.  

 
 
 
Ondertekening bij opname 
Handtekening Cliënt: 
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Huisregels de plataan 
1. Samengebruik en dealen van alcohol én drugs zijn verboden, zowel op je kamer als in de omgeving van de 
Plataan. Andere illegale activiteiten (handel/bedrijf uitbouwen in jouw kamer, prostitutie enz.) zijn tevens strikt 
verboden. 
 
2. Omwille van Corona kan het zijn dat we jouw vragen een mondmasker te dragen in gemeenschappelijke 
ruimtes en tijdens gesprekken. We verwachten dat je deze richtlijnen opvolgt. 
 
3. Bezoek is niet toegestaan. Als er op voorhand afspraken zijn gemaakt met de begeleiding, dan is er 
uitzonderlijk bezoek van naasten mogelijk, maar enkel in de kantine of in een gesprekslokaal. Bezoek (ook van 
externen) in de gangen en op de kamers is verboden.  
 
4. Je gedrag heeft geen negatieve gevolgen op het traject van andere bewoners. Je brengt anderen op geen enkele 
manier in gevaar. Wanneer iemand duidelijk onder invloed is, zullen we hem vragen naar de kamer te gaan. 
 
5. Je hebt respect voor de gebouwen, het aanwezige personeel en het materiaal dat aanwezig is in de Plataan. 
Opzettelijk aangerichte schade moet worden vergoed.  Diefstal, verbale en fysieke agressie worden niet 
getolereerd. Wij zijn een opvangcentrum waar racisme en discriminatie geen plaats heeft. 
 
6. Je hebt aandacht voor je persoonlijke hygiëne en gezondheid.  Dat wil zeggen; verzorg jezelf door regelmatig te 
douchen en bij ziekte naar een dokter te gaan. Thuisverpleging of thuishulp kan worden verplicht. Gelieve de 
onderlinge afspraken hieromtrent na te komen. 
 
7. Je staat zelf in voor het onderhoud van kamer én ijskast. Ook hier kan thuishulp worden opgelegd. Het 
bewaren van alcoholische dranken in jouw ijskast is verboden. 
 
8. Elke bewoner mag 1 fiets in zijn bezit hebben. Deze wordt gelabeld door de begeleiding. Politie Antwerpen 
komt regelmatig langs ter controle van gestolen fietsen. 
 
9. Er is geen elektronische apparatuur toegestaan op de kamers, tenzij na goedkeuring van de begeleiding. 
 
10. Het gebruik van de brandtrap is enkel toegestaan bij brand. Betreed de bureau- en stockageruimtes enkel als 
er begeleiding aanwezig is (mits toestemming). 
 
11. Het gebruik van de permanentietelefoon is enkel toegestaan in uiterste noodgevallen (agressie, brand, 
medische nood, tussenkomst hulpdiensten). Andere zaken kunnen wachten tot opening van de dienst. 
 
12. Je aanvaardt de begeleiding van je individuele begeleider (IB). Een verblijf in de Plataan is onlosmakelijk 
gekoppeld aan begeleiding. Indien de begeleiding vastloopt of stopt, eindigt je verblijf in de Plataan. 
 
Naargelang de ernst en frequentie van een overtreding van de bovenstaande regels  kunnen sancties 
worden opgelegd. Sancties worden altijd gekoppeld aan een begeleidingsgesprek. Camerabeelden 
kunnen worden opgevraagd bij een mogelijke overtreding. Deze sancties kunnen zijn; mondelinge 
waarschuwing, schriftelijke waarschuwing, time-out of einde verblijf.  
 
 
Ik, cliënt van CAW Antwerpen, ben akkoord met de huisregels van de Plataan en zal ze naleven. 
 
Voor akkoord bij opname                
 
Handtekening: 
Datum:  
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