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Het moeder-kind-huis van ZIJN is speciaal 
opgezet voor moeders zoals jij. Je bent dus 
meer dan welkom in ons moeder-kind-huis. 
We hopen dat je je snel thuis voelt en dat 
je hier een stevige basis voor de rest van je 
leven zult leggen.

Deze map is je eigen map. Voorin de map 
vind je allerlei informatie over het moeder-
kind-huis. Achterin de map kun je de lessen 
doen die je tijdens je verblijf in het moeder-
kind-huis volgt. Bij elke les krijg je een 
samenvatting voor in je map. Zo kun je later 
de lessen altijd nog eens nakijken.

Een belangrijke reden om een periode in het 
moeder-kind-huis te wonen, is om te leren 
om de beste moeder te zijn die je kunt zijn. 
Misschien heb je zelf goede moeder(s) in 
je leven gekend. Misschien kende je alleen 
maar minder goede voorbeelden. Maar of 
je nu wel of geen goede voorbeelden van 
moeders kent: de toekomst voor je kind 
begint bij jou.

Je kunt de beste moeder voor je kind worden 
door:

1. Zelf te groeien en te genezen van 
beschadigingen om zo de beste versie 
van jezelf te worden.

2. Te leren hoe je een goede band met je 
kind opbouwt en hoe je op een gezonde 
manier kinderen kunt opvoeden, 
corrigeren, stimuleren en coachen. 

WELKOM
in het moeder kind huis

In het moeder-kind-huis van ZIJN bieden we 
je de begeleiding die je nodig hebt voor je 
eigen groei en ontwikkeling en de opvoeding 
van je kind. 

ZIJN neemt de opvoeding van je kind niet 
over. 

ZIJN staat naast je om jou te helpen om de 
beste moeder te worden die jij kunt zijn.

DE 
TOEKOMST 

VAN JE KIND 
BEGINT BIJ 

JOU
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ZIJN helpt je 
om de beste 
moeder te 
worden die 
jij kunt zijn!
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Wanneer je als moeder het beste 
aan je kind wilt geven maar dit 

niet zonder hulp van anderen kunt, 
kan een verblijf in het moeder kind 
huis een oplossing zijn. In het moeder 
kind huis van ZIJN. leer je hoe je je kind 
de opvoeding, veiligheid en structuur 
kunt bieden die het nodig heeft. 
Tegelijkertijd krijg je begeleiding bij je 
eigen ontwikkeling.

Het moeder kind huis biedt een 
veilige woonomgeving voor jou 

en je kind. Het moeder kind huis 
neemt de opvoeding van je kind niet 

over maar is er om jou te helpen om 
je kind te geven wat het nodig heeft: 
een veilige omgeving, een gezonde 
structuur en een gezonde opvoeding. 

Naast een veilige woonomgeving 
biedt het moeder kind huis ook 

begeleiding bij je eigen groei en herstel 

We gaan liefdevol, positief en 
respectvol, vanuit saamhorigheid 
met elkaar om. Zo tonen we dat 
we om elkaar geven en een huis 
zijn waar ieder in zijn eigenheid 
tot bloei kan komen.

While we try to teach our 
children all about life, 
children teach us what 
life is all about.
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een moeder kind huis
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In principe mag je hier zo lang wonen als jij nodig hebt. 
Hoe lang je in het moeder kind huis kunt verblijven, is in 
de praktijk afhankelijk van je indicatie voor zorg. Het is dus 
mogelijk om voor langere of kortere tijd in het moeder kind 
huis te verblijven. Om een stabiele omgeving te bieden 
aan moeders en kinderen hanteren we wel een minimale 
verblijfsduur van drie maanden te verblijven. 

Hier leer ik hoe ik mijn kind de juiste opvoeding, 
veiligheid en structuur kan bieden. 

HOE LANG MAG IK HIER WONEN?

door persoonlijke gesprekken 
en groepstrainingen. Je 
kunt daarbij denken aan 
begeleiding bij dagbesteding, 
de keuze voor scholing, hulp 
bij de opvoeding, het contact 
met je kind, ondersteuning bij 
de ontwikkeling van je kind, 
omgangsregelingen, contact 
met het sociaal netwerk van de 
moeder en crisisinterventie. 

Het moeder kind huis helpt 
je zo om een stevige basis 

in je leven te leggen.
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HIER KAN IK 
NAAST 

BEGELEIDING
OOK 

BEHANDELING 
ONTVANGEN

Soms heb je meer nodig dan begeleiding. Je 
kunt dan naast je begeleiding behandeling 

aanvragen. Dat kan bij verschillende 
organisaties. We werken in het bijzonder 
samen met Moventis. Moventis is een 
organisatie voor geestelijke gezondheidszorg 
die behandeling biedt aan kinderen, jeugdigen 
en volwassenen. Moventis is gespecialiseerd 
in de behandeling van psychische problemen 
rondom trauma, hechting, zwangerschap 
en babytijd. Moventis heeft ook een kantoor 
in The Abbey. Vraag dus gerust naar de 
mogelijkheden voor behandeling.

Aan het begin van je verblijf in het moeder 
kind huis neemt je begeleider met jou een 

vragenlijst door: het ouderschaps interview. 
Door dat interview breng je precies in kaart 
waar jij begeleiding of behandeling voor nodig 
hebt. Samen met je begeleider kun je dan 
bepalen of je in aanmerking wilt komen voor 
behandeling bij Moventis. Als je kiest voor 
behandeling bij Moventis, vindt bij Moventis 
een intake plaats. 

Bij Moventis kun je behandeling ontvangen 
die gericht is op jezelf of op het leren omgaan 

met je kind. Bij behandeling voor jezelf kun je 
denken aan behandeling voor angstklachten, 
stemmingsklachten, trauma’s en omgaan met 
emoties. Bij het leren omgaan met je kind kun 
je denken aan hoe je je kind kunt leren om 
om te gaan met emoties, behandeling voor 
trauma bij je kind, hulp bij hechting en nieuw 
ouderschap.

Wanneer je behandeling bij Moventis 
ontvangt, wordt dat ondersteund door 

extra begeleidingsmodulen bij het moeder 
kind huis.
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Onze waarden vertellen wat we echt 
belangrijk vinden in hoe we binnen het 
moeder kind huis met elkaar omgaan. 

Voor de duidelijkheid hebben we een 
aantal zaken vastgelegd in concrete 
afspraken. 

ONZE WAARDEN
EN AFSPRAKEN
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Iedereen is waardevol
Omdat iedereen waardevol is, werken 
we samen aan een cultuur waarin we het 
beste in elkaar willen zien en naar boven 
halen. 

We vieren elkaars verschillen
We stimuleren elkaar om in vrijheid te 
ontdekken wie we werkelijk zijn, met al 
onze unieke eigenschappen en talenten. 

We lossen onderlinge geschillen op
We tonen moed en wilskracht door eigen 
en onderlinge problemen onder ogen te 
zien, ze bespreekbaar (assertiviteit)  te 
maken en op te lossen. 

We zijn er met elkaar en voor elkaar
We zijn er niet alleen voor onszelf maar 
ook voor elkaar. Door elkaar aan te 
moedigen en bij te staan, bouwen we 
samen aan een gezonde cultuur. We 
dragen allemaal praktisch ons steentje 
bij in huis.

Er is hoop voor iedereen
Onze toekomst wordt niet bepaald door 
de dingen die we meemaakten maar 
door onze reactie erop. Ieder van ons kan 
ongezonde patronen doorbreken en voor 
ieder van ons is een hoopvolle toekomst 
weggelegd.

We gaan zorgvuldig om met elkaar en 
met onze omgeving
We respecteren elkaars grenzen. We 
bewaken een veilig leefklimaat. We 
zorgen goed voor onze woonomgeving 
en letten erop geen voedsel, energie of 
water te verspillen. 

ONZE WAARDEN... ...EN AFSPRAKEN
We houden ons aan het afgesproken programma. Ieder zorgt 
zelf dat hij op tijd aanwezig is. 

Ieder werkt naar vermogen en redelijkheid mee in het corvee- 
en takenprogramma op de hiervoor bestemde tijden. 

Begeleidingsafspraken die voor huisgenoten individueel 
gelden worden afgesproken met je persoonlijk begeleider en 
opgeschreven in je begeleidingsplan.

We houden ons aan normale omgangsvormen (fatsoenlijk 
taalgebruik, geen geweld of agressief gedrag, geen 
geluidsoverlast) en het zoeken van overleg indien men iets 
wenst waar de huisregels geen uitspraak over doen.

De slaapkamers en eigen woonruimten van een ieder zijn strikt 
privé. We respecteren elkaars privacy en bezoeken elkaar niet 
op de kamer. 

Geweld, agressie, niet-coöperatief gedrag, gebruik van 
alcohol of drugs, het aangaan van een intieme relatie met 
een medehuisgenoot, zelfbeschadiging of suïcidaal gedrag 
kunnen redenen zijn voor de begeleiding het verblijf van de 
huisgenoot onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen.

Roken is alleen buiten toegestaan. Let er daarbij op dat rook 
niet binnen komt en je anderen niet hindert met roken.

We drinken geen alcohol om het degenen met een 
verslavingsachtergrond niet onnodig moeilijk te maken en om 
bij te dragen aan een veilige woonomgeving  voor kinderen.

We houden rekening met onze medebewoners in het pand. 
Tussen 22:00 en 07:00 uur is het stil op de gangen.

De ramen zijn voorzien van uitvalbeveiliging. Deze 
uitvalbeveiliging mag alleen met toestemming van begeleiding 
voor een korte tijd worden losgemaakt, bijvoorbeeld om de 
ramen te zemen.
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CORVEE
Een opgeruimde, schone leefomgeving is belangrijk. Een opgeruimde en schone 
leefomgeving heeft veel voordelen. Een opgeruimde en schone woning...

...is veiliger voor kinderen. Jonge kinderen steken van alles in hun mond. In 
een opgeruimd en schoon huis, hou je het overzicht op eventueel gevaarlijke 
voorwerpen. Een schoon huis voorkomt ook dat kinderen onnodig allerlei 
bacteriën binnen krijgen. In een opgeruimd huis gebeuren minder ongelukken.

...een opgeruimd huis geeft ruimte in je hoofd. Chaos in je denken gaat vaak 
hand in hand met chaos in je omgeving. Maar een opgeruimd huis, helpt je ook 
om overzicht en orde in je gedachten te bewaren.

...een opgeruimd huis is een goed voorbeeld voor je kinderen. Opvoeden is 
vooral voordoen. Door je huis opgeruimd en netjes te houden, geef je je kinderen 
het goede voorbeeld.

...een opgeruimd huis is voor veel mensen gezelliger. Voor veel mensen is een 
opgeruimd huis een voorwaarde om zich te kunnen ontspannen en het gezellig 
te hebben.

...een opgeruimd huis is gastvrijer. Als je huis is opgeruimd, zul je sneller gasten 
uitnodigen. Een schoon en opgeruimd huis is immers een goed visitekaartje.

In het Moeder Kind Huis doen we de dagelijkse corveetaken samen. Elke morgen 
nemen we 30 minuten voor de dagelijkse schoonmaaktaken. De taken die niet 
dagelijks gedaan hoeven te worden, verdelen we onderling. Zo houden we met 
elkaar ons huis schoon.
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In het Moeder Kind Huis wordt samen 
gegeten. Om beurten wordt gekookt. 
Als je nog niet (zo goed) kunt koken, 
helpen we je daarbij.

K O K E N
E N  E T E N
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Het moeder kind huis is gevestigd in The Abbey. In The 
Abbey zijn meer organisaties actief. Er is een grote centrale 

ontmoetingsruimte waar je wat kunt drinken of bezoek kunt 
ontvangen. In de tuin van The Abbey zijn speeltoestellen voor 
kinderen. In de omgeving van The Abbey kun je wandelen en 
genieten van het Limburgs landschap. In The Abbey zijn we er 
met elkaar en voor elkaar. Want samen sta je sterker!

THE ABBEY
SAMEN STERKER

03

17 18



WAT TE 
DOEN BIJ 
BRAND YOUR SOME 

FAVORITE TEXT 
GOES HERE

In The Abbey worden geregeld 
brandoefeningen gehouden. 

Er is een professionele 
brandmeldinstallatie aanwezig.
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Sleutel

De voordeur en de deur naar het moeder kind huis 
kun je openen met behulp van een app die je op je 
telefoon installeert. Voor je kamer ontvang je een 
sleutel die je bij vertrek weer inlevert. Bij verlies van 
de sleutel betaal je de kosten voor vervanging van 
de sleutel (ongeveer €75).

Bezoek

Bezoek kun je ontvangen in de centrale 
ontmoetingsruimte van The Abbey. Wanneer je 
apart wilt zitten met je bezoek, kun je daarvoor 
vantevoren een bezoekruimte reserveren.

Klachten

Maak klachten zo snel mogelijk bespreekbaar bij 
de begeleiding. Kom je er met de begeleiding 
niet uit, dan kun je je klacht kenbaar maken bij de 
zorgcoördinator van het moeder kind huis. Het is 
ook mogelijk om je klacht te melden bij een externe 
klachtencommissie. Meer informatie over de 
klachtenprocedure vind je op de website van ZIJN.

PRAKTISCHE
ZAKEN04

Wassen

Op de afdeling is een wasmachine, droger, strijkplank 
en strijkijzer aanwezig waar je gebruik van kunt 
maken.

Internet

In het hele gebouw is een wifi netwerk aanwezig. Zo 
heb je altijd toegang tot internet. De wifi code voor 
het moeder kind huis is ZijnMaaktWerkVanZorg. In 
de rest van het gebouw kun je inloggen op het wifi 
netwerk van The Abbey. Vraag de begeleiding om 
de code.
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