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Welkom op locatie ………………………………….. 
Adres: 

 

……………………………………….. ….. 

…………………………………………..... 

Welkom! 

Van harte welkom op deze opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze 

informatiemap helpt u om uw weg te vinden op het terrein, in de gemeente en in Nederland.  

In de opvanglocatie van het COA woont u samen met andere bewoners. Mensen met verschillende 

culturele, politieke en religieuze achtergronden. Samen met uw medebewoners en met medewerkers 

van de opvanglocatie zorgt u voor een prettig verblijf. 

 

Tijdens uw verblijf krijgt u veel informatie. Een deel van die informatie staat in deze folder. U leest 

bijvoorbeeld over welke activiteiten en voorzieningen er zijn op deze locatie, over welke medewerkers 

er zijn en wat zij doen, wat de huisregels zijn, hoe de (medische) zorg is geregeld en nog veel meer.  

Een ander deel krijgt u via aanvullende schriftelijke en mondelinge informatie. Er zijn verschillende 

momenten waarop het COA u informeert over het wonen en leven op deze locatie en daarbuiten. U 

ontvangt voor deze gesprekken en bijeenkomsten een uitnodiging. 

 

Voor al uw vragen kunt u een COA-medewerker benaderen. Dit kan op het terrein, wanneer een 

medewerker bij u op bezoek komt, via de receptie of via de Infobalie. Als het druk is krijgt u voor een 

later tijdstip een afspraak. Wanneer u geen Nederlands of Engels spreekt kunt u voor praktische vragen 

iemand meenenemen die deze talen spreekt. Is dit niet mogelijk dan kan het COA een telefonische tolk 

bellen.  

 

Wij heten u nogmaals welkom, en wensen u een goed verblijf. 

 

De medewerkers van het COA.
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1. De medewerkers van het COA 

De medewerkers van het COA hebben geen invloed op uw asielprocedure. Uw asielverzoek wordt 

behandeld door de Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND). Het COA werkt in opdracht van de 

Nederlandse overheid en is verantwoordelijk voor uw verblijf tijdens de asielprocedure. Wij zorgen 

onder andere voor uw huisvesting op de COA-locatie, uitbetaling van uw weekgeld en voor de 

voorzieningen op het terrein. Wanneer u een verblijfsvergunning ontvangt kunt u bij het COA blijven 

wonen tot uw toekomstige gemeente een woning voor u heeft gevonden. Wanneer u geen 

verblijfsvergunning ontvangt, helpen wij u met het bepalen en voorbereiden van uw volgende stap.  

 

In een opvanglocatie werken verschillende COA-medewerkers: 

1.1 Locatiemanager 

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de opvanglocatie. Hij of zij geeft leiding aan de 

medewerkers die in de opvanglocatie werken. 

1.2 Woonbegeleider 

De woonbegeleider is er voor alles dat gaat over wonen en leven in de opvanglocatie. Bijvoorbeeld over 

de veiligheid en hygiëne. De woonbegeleider komt af en toe bij u langs. U kunt ook vragen om een 

persoonlijk gesprek met een woonbegeleider. Dit kan in een spreekkamer of bij u in de woning. Voor 

elke vraag die u heeft, kunt u een woonbegeleider benaderen. Meestal hebt u een woonbegeleider als 

vast contactpersoon. Hij weet bij welke organisatie of collega u moet zijn voor een antwoord. 

1.3 Programmabegeleider 

De programmabegeleider verzorgt de voorlichting en de programma’s en trainingen die u volgt. 

Bijvoorbeeld het programma ‘Voorbereiden op inburgering’ wanneer u een verblijfsvergunning heeft of 

een training weerbaarheid wanneer u daar behoefte aan heeft. Daarnaast is de programmabegeleider 

verantwoordelijk voor o.a. de speelzaal, het open leercentrum (olc) en andere voorzieningen op uw 

opvanglocatie. 

1.4 Casemanager 

De casemanager geeft u individuele begeleiding, bijvoorbeeld nadat u uw eerste beschikking van de 

IND heeft ontvangen. U maakt zelf uw plannen voor uw toekomst. Met de casemanager bespreekt u de 

stappen die u zet om uw plannen uit te voeren. 

1.5 Huismeester 

De huismeester verzorgt het terrein en de inventaris van uw opvanglocatie. Hij verricht klein 

onderhoud, bijvoorbeeld het repareren van een kapotte deur of lamp. 

1.6 Vrijwilliger 

In de meeste opvanglocaties werken vrijwilligers. Voor hun werkzaamheden ontvangen zij geen salaris. 

Vrijwilligers kunnen u helpen bij het organiseren van bijvoorbeeld sport- en spelactiviteiten. Zij werken 

in de speelzaal, het open leercentrum (olc) of in andere voorzieningen op uw opvanglocaties. 

1.7 De beveiliging 

In iedere opvanglocatie is in de buurt van de ingang een receptie, waar dag en nacht één 

of meerdere beveiligingmedewerkers aanwezig zijn. Hier komen telefoongesprekken 

binnen en moeten bezoekers zich melden. Bij afwezigheid van het COA-personeel en bij 

calamiteiten, bijvoorbeeld brand, gaat u naar de receptie. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=trigion&source=images&cd=&cad=rja&docid=xA_IKrL0m-MkMM&tbnid=AdJo5l0I48_W8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zorginstellingen.nl/partners/trigion&ei=s2TTUd-1KsrcPcyjgcAL&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNFaUvaU6Znxq1LANmBNwHPlwbiibA&ust=1372894594573234
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2. Activiteiten en voorzieningen 

Op elk COA-locatie zijn verschillende voorzieningen en 

activiteiten georganiseerd. Wij informeren u over deze 

activiteiten via persoonlijke uitnodigingen, posters of de 

kabelkrant. Hebt u zelf ideeën? Ga dan met uw contactpersoon 

in gesprek. Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën om zelf een 

activiteit te organiseren. 

2.1 Open leercentrum 

Op elke COA-locatie is er een open leercentrum (olc). In het olc hebt u toegang tot 

computers, internet en tot een aantal zelfstudieprogramma’s. Heeft u weinig ervaring 

met computers? U kunt de beheerder vragen om hulp. Bij de Infobalie kunt u ook 

vragen naar computerles. Op sommige locaties is een vrijwillige docent die 

computerles geeft. 

 

2.2 Draadloos internet (Wi-Fi) 

Op bijna alle locaties is draadloos internet (Wi-Fi) 

beschikbaar in de openbare ruimtes. Op sommige locaties 

heeft u hier een wachtwoord voor nodig. Dit wachtwoord 

kunt u opvragen bij de receptie of bij de Infobalie.  

2.3 Speelzaal 

Op veel locaties is een speelzaal voor kinderen tot en met 4 

jaar. Hier werken vrijwilligers. Als u door deelname aan programma’s of gesprekken een oppas nodig 

heeft kunt u uw kinderen hier tijdelijk onderbrengen. 

2.4 Zelfwerkzaamheid 

Wilt u meehelpen op de locatie? Dat kan! U kunt bijvoorbeeld optreden als  toezichthouder in het olc en 

de recreatiezaal of helpen bij schoonmaakwerkzaamheden in de openbare ruimtes. Wij noemen dit 

zelfwerkzaamheid. U kunt bij de Infobalie informatie krijgen over deze werkzaamheden en mogelijke 

vergoedingen.  

2.5 Programma’s en gesprekken 

Op elke locatie worden programma’s en gesprekken georganiseerd. Deze programma’s kunnen u steun 

geven bij uw verblijf in Nederland en voor uw toekomst. Het COA verwacht dat u deelneemt aan de 

programma’s en gesprekken  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://images.clipartpanda.com/internet-clipart-gerald_g_29_hotel_icon_has_internet_scalable_vector_graphics_svg_clip_art_coloring_colouring_book.png&imgrefurl=http://imgarcade.com/1/internet-clip-art/&h=569&w=569&tbnid=7T_ZGojs9t5LFM:&zoom=1&docid=KYGEnmViusJzvM&hl=en&ei=Es1tVLyfNZPzatWagMAD&tbm=isch&ved=0CFgQMyhQMFA4yAE&iact=rc&uact=3&dur=151&page=9&start=255&ndsp=33
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3. De organisatie van de gezondheidszorg op de COA-locatie 

Na aankomst op de COA-locatie heeft u een afspraak bij Gezondheids Centrum Asielzoekers (GC A) 

voor een medisch onderzoek (intake). U kunt voor al uw medische vragen terecht bij de dokter 

(huisarts) van het GC A en de praktijklijn GC A. Bij het GC A krijgt u advies, een medische 

behandeling of verwijzing naar een specialist. 

Behalve uw medische vragen kunt u ook vragen naar: 

 de organisatie van de gezondheidszorg; 

 lokale zorgverleners zoals tandarts en ziekenhuis; 

 het regelen van taxivervoer voor medische afspraken; 

 de vergoeding van medische kosten; 

 het gebruik van medicatie. 

 

3.1  Inloopspreekuur 
Tijdens het inloopspreekuur kunt u zonder afspraak naar het GC A. U spreekt eerst met de 

doktersassistent. Deze vraagt naar uw klachten en kijkt of u met uw klacht naar de huisarts of de 

verpleegkundige moet. Soms helpt de doktersassistent u met uw klachten. Vraag bij de infobalie of bij 

een COA-medewerker naar de tijden van het inloopspreekuur van G CA. 
 

3.2 GC A Praktijklijn 

Bent u ziek of heeft u een medische vraag? Bel naar de GC A Praktijklijn: 088 112 2 112 of kom naar 

het inloopspreekuur van het GC A op de locatie waar u verblijft. Bij de receptie kunt u gratis met de 

zorgtelefoon naar de GC A praktijklijn bellen.  

 

Bij de Praktijklijn werken huisartsen en assistenten. U kunt de GC A Praktijklijn tussen 8.30 uur en 

17.00 bellen voor:  

 het maken van een afspraak bij het GC A; 

 het maken van een afspraak bij een andere zorgverlener, zoals tandarts of ziekenhuis; 

 het regelen van taxivervoer voor medische afspraken (alleen als u hiervoor toestemming hebt 

gekregen van uw zorgverlener);  

 het stellen van medische vragen. 

 

Als u pijn heeft en direct een dokter nodig heeft kunt u 24 uur per dag,7 dagen per week bellen met 

de GC A Praktijklijn.  

 

3.3 Geestelijke Gezondheidszorg 

Als u veel nare dingen heeft meegemaakt, kunt u hier klachten van krijgen. Bijvoorbeeld hoofdpijn, 

maar ook slecht slapen of een slechte concentratie. U kunt met deze klachten terecht bij het GC A. Hier 

werkt een consulent GGZ. Deze kan u helpen met uw problemen. GGZ is de afkorting van Geestelijke 

Gezondheidszorg.  

 

3.4 Specialistische zorg/ ziekenhuis 

Soms stuurt de GC A-medewerker u door naar een specialist. Een specialist is een dokter die veel 

kennis heeft van 1 bepaald onderwerp zoals ogen of longen. U kunt alleen naar een specialist in het 

ziekenhuis als u een brief (verwijzing) heeft gekregen van het GC A. U kunt dus niet zonder verwijzing 

naar een specialist. Het kan zijn dat er een wachtlijst is voor een afspraak met de specialist. 
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3.4.1 Tandarts  

Bij acute en ernstige pijnklachten aan uw tanden, gaat u naar de tandarts. Een tandarts is een dokter die 

alles weet over tanden en kiezen. Bel naar de GC A Praktijklijn voor het maken van een afspraak met 

de tandarts. 

  

3.4.2 Verloskundige 

Als u zwanger bent, krijgt u begeleiding van een verloskundige. De verloskundige begeleidt u tijdens de 

zwangerschap, de bevalling en de dagen na de geboorte. U maakt zelf een afspraak met de 

verloskundige. Het COA kan u hierbij ondersteunen. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. 

Uw gezondheid en de gezondheid van de baby worden dan goed in de gaten gehouden.  

 

3.4.3 GGD 

De Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) zorgt voor: 

 Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen vanaf 

de geboorte tot 19 jaar. Bij kinderen tot 4 jaar hebben medewerkers van de JGZ regelmatig 

contact met u en uw kind. Zij kijken dan hoe het met uw kind gaat. Vanaf 4 jaar tot 19 jaar 

wordt uw kind nog een paar keer onderzocht door de JGZ. Hiervoor krijgt u een uitnodiging.  

 Vaccinaties 

In Nederland krijgen kinderen een vaccinatie (een prik met medicijnen) om ernstige ziekten 

zoals de bof, mazelen en polio te voorkomen. De GGD regelt deze prikken voor kinderen. U 

ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

 

3.5 Tolken 

Het is belangrijk dat u goed kunt vertellen wat uw klachten zijn. Als u slecht Nederlands of Engels 

spreekt, schakelt de GC A medewerker of de zorgverlener een tolk in. Zo kunt u in uw eigen taal een 

vraag stellen of een klacht vertellen. U mag altijd vragen om een tolk als u bij een zorgverlener bent. 

Zorgverleners kunnen zelf een tolk inschakelen als zij niet goed met u kunnen praten, ook de dokter in 

het ziekenhuis. De tolk wordt betaald door het COA als u uw zorgpas laat zien. Het is belangrijk dat u 

uw zorgpas op een veilige plek opbergt en goed bewaart. 

3.6 Privacy medische gegevens 

Om u goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat de zorgverleners van het GC A gegevens over u 

opschrijven. De volgende keer dat u door een dokter, praktijkverpleegkundige of consulent GGZ wordt 

geholpen, kunnen zij die gegevens bekijken. Zo weten zij welke behandeling u heeft gehad en welke 

medicijnen u gebruikt. Deze gegevens zijn alleen te bekijken door de zorgverleners die betrokken zijn 

bij uw behandeling. Ook medewerkers van de Praktijklijn kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens 

worden veilig bewaard. 

3.7 Openingstijden GCA 

Dag Tijd 

Maandag ..:..   -   ..:..      uur 

Dinsdag ..:..   -   ..:..       uur 

Woensdag ..:..   -   ..:..       uur 

Donderdag ..:..   -   ..:..       uur 

Vrijdag ..:..   -   ..:..       uur 

Zaterdag Gesloten 

Zondag Gesloten 
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Gezondheidszorg asielzoekers 

 
 

U komt aan op het asielzoekerscentrum (azc), wat dan? 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek op Tuberculose 

Tuberculose (TBC) is een ernstige longziekte die 

besmettelijk kan zijn voor anderen. Bij aankomst 

in Nederland onderzoekt een dokter u op TBC. 

Dit is een verplicht onderzoek. Een dokter van de 

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst 

(GGD) maakt een foto van uw longen. U krijgt 

hiervoor een uitnodiging. Als u TBC heeft, 

krijgt u medicijnen.  

 
GC A 
In Nederland ga je als je ziek bent of vragen hebt over je gezondheid 

naar de huisarts. Een huisarts helpt u bij ziekte. De huisarts verwijst u 

door naar het ziekenhuis als dat nodig is. Als je asielzoeker bent, ga je 

naar de huisarts van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A). 

 

Medisch onderzoek  

Na aankomst op het asielzoekerscentrum 

onderzoekt het GC A uw gezondheid (medische 

intake). U krijgt hiervoor een uitnodiging.  

 

 
Zorgpas 
Binnen 4 tot 8 dagen na aankomst, krijgt u een 

zorgpas. U heeft deze pas, samen met uw 

identiteitsbewijs, nodig bij elk gesprek met de 

Praktijklijn en elk bezoek aan het GCA, de 

tandarts of het ziekenhuis. 

 

 

Informatie 

Als u vragen heeft over de gezondheidszorg in 

Nederland gaat u naar de COA-medewerker. Hij of 

zij kan u bijvoorbeeld vertellen: 

 over de GC A Praktijklijn en het GC A; 

 het COA zorginformatiepunt; 

 hoe u bij verschillende zorgverleners zoals 

de tandarts of een ziekenhuis komt; 

 waar u medicijnen kunt halen. 
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Ziek?       
Bent u ziek of heeft u een medische vraag? Bel naar 

de GC A Praktijklijn: of kom naar het 

inloopspreekuur van het GC A op uw locatie. U kunt 

de GC A Praktijklijn bellen op 088 112 2 112, of 

gratis bellen met de telefoon bij de receptie.  

Bij het GC A krijgt u advies, een medische 

behandeling of verwijzing naar een ziekenhuis. 

 

Als u pijn heeft en direct een dokter nodig heeft kunt 

u 24 uur per dag,7 dagen per week bellen met de 

GC A Praktijklijn.  

 

Bij de Praktijklijn werken dokters en assistenten. U 

kunt de GC A Praktijklijn(088 112 2 112)  tussen 8.30 

uur en 17.00 bellen voor:  

 het maken van een afspraak bij het GC A;  

 het maken van een afspraak bij een andere 

zorgverlener, zoals tandarts of ziekenhuis; 

 het regelen van taxivervoer voor medische 

afspraken (alleen als u hiervoor toestemming 

hebt gekregen van het GC A);  

 het stellen van medische vragen. 

 

 

112: spoed 
Bel 112 als u met spoed medische 

hulp nodig heeft. Dit nummer is 

alleen voor noodgevallen. Zoals bij 

een hartaanval. U moet het altijd 

vertellen aan een COA-

medewerker of aan de receptie als 

u 112 heeft gebeld.  

 
 

 

Zwanger 
Als u zwanger bent, krijgt u begeleiding van 

een verloskundige. De verloskundige begeleidt 

u tijdens de zwangerschap, de bevalling en de 

dagen na de geboorte. U maakt zelf een 

afspraak  met de verloskundige. COA kan u 

hierbij helpen. Het is belangrijk dat u dit zo snel 

mogelijk doet. Uw gezondheid en de 

gezondheid van de baby worden dan goed in de 

gaten gehouden. Ga voor meer informatie naar 

de COA-informatiebalie of een COA 

medewerker.  

 

. 

 
 

 

Medicijnen nodig? 
Soms krijgt u van de medewerker van het GC A 

een recept voor medicijnen. Een recept is een 

briefje met daarop de naam van een medicijn. 

Met het recept van het GC A gaat u naar de 

apotheek. U krijgt dan het medicijn en uitleg over 

hoe u dit moet gebruiken. 

 

Medicijnen zoals paracetamol en neusspray kunt 

u zelf kopen bij de apotheek, drogist en 

supermarkt. 

De COA-medewerker kan u vertellen waar de 

apotheek, drogist en supermarkt zijn. 

  

 

. 

112 
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4. Huisregels 

Om uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal regels opgesteld. De 

overtreding van een van deze huisregels kan aanleiding geven tot het opleggen van een (straf)maatregel. 

Algemene regel is dat u tijdens uw verblijf in de opvang de wetgeving van de Nederlandse samenleving 

dient na te leven. 

4.1 Woonruimte en leefomgeving 

 

4.1.1 Eigen woonruimte 

Op de locatie heeft u een eigen woonruimte. Deze ruimte houdt u zelf schoon en netjes. De meubels en 

andere voorwerpen die er staan mogen alleen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. U mag geen 

veranderingen aanbrengen in en om de woonruimte zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

het COA. Na u komt iemand anders in deze woonruimte. Wanneer u gaat verhuizen laat u daarom de 

woonruimte achter in de staat waarin u deze aantrof. Al uw persoonlijke spullen neemt u weer mee. 

 

4.1.2 Gemeenschappelijke woonruimte 

De gemeenschappelijke woonruimte is bestemd voor u en uw 

medebewoners. Houd ook deze ruimte schoon en netjes en spreek 

medebewoners die dat niet doen hierop aan. Datzelfde geldt voor alle 

gemeenschappelijke ruimtes en terreinen van de COA-locatie en de directe 

omgeving. Zo houden we de COA-locatie samen schoon en leefbaar. 

 

4.1.3 Toegang tot de woonruimte 

U geeft COA-medewerkers altijd toegang tot uw woonruimte. Bij onderhoud- en herstelwerkzaamheden 

moet u COA medewerkers toelaten tot uw woonruimte. U volgt de aanwijzingen van de COA-

medewerker op. 

 

4.1.4 Zelf bewonen 

De ruimte waarin u woont, is alleen voor u en uw medebewoners bedoeld en geldt gedurende uw 

verblijf in de opvang als uw hoofdverblijf. U mag er geen andere mensen in laten wonen. Het kan 

gebeuren dat u tijdens uw verblijf een keer naar een andere ruimte moet verhuizen. 

 

4.1.5 Bezoekers 

Bezoekers van buiten moeten zich melden bij de receptie van de locatie. De regels die voor u gelden, 

gelden ook voor uw bezoekers. Bezoekers zijn welkom tussen 8 uur ’s ochtends en 22 uur ’s avonds. Na 

22 uur moet uw bezoek het terrein verlaten. U bent hier verantwoordelijk voor. 

 

4.2 Wat mag niet? 

 

4.2.1 Discriminatie, intimidatie en geweld 

Gewelddadig gedrag en discriminatie en intimidatie van medebewoners, medewerkers en andere 

mensen is verboden. Opmerkingen of andere beledigende uitingen over geloof, sekse, seksuele 

geaardheid, leeftijd of nationaliteit worden niet getolereerd. 

Elke vorm van agressie, discriminatie of bedreiging is in Nederland verboden. Dit geldt ook voor 

huiselijk geweld. Het COA werkt met de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Dit betekent dat wij hulp bieden wanneer een familielid herhaaldelijk agressief gedrag vertoont naar 

andere familieleden. Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Bespreek het met een 
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COA-medewerker. Er wordt dan naar de best mogelijke oplossing gezocht. Uiteraard gaan wij discreet 

om met de informatie die u ons geeft en stellen wij uw veiligheid voorop. 

 

4.2.2 Drugs, wapens en overlast 

Bezit en/of gebruik van drugs, qat en wapens is verboden. 

U houdt rekening met medebewoners en omwonenden en veroorzaakt geen overlast of hinder. Tussen 

22 uur en 8 uur respecteren we de nachtrust van bewoners en omwonenden. Het is niet toegestaan om 

huisdieren te houden of toe te laten op het terrein, tenzij er schriftelijk toestemming is verkregen van de 

leiding van de COA-locatie. 

4.3 Verplichtingen 

 

4.3.1 Leerplicht 

Alle kinderen van 4 tot 18 jaar hebben recht op onderwijs, zij zijn leerplichtig. Bij de 

informatiebalie kunt u vragen hoe u uw kind kan aanmelden bij een school in de buurt. 

Op de centrale ontvangstlocatie (col)  en op een procesopvanglocatie (pol) van het COA 

verblijft u meestal te kort voor scholing van kinderen. 

 

4.3.2 Meldplicht 

U bent verplicht zich te melden op het tijdstip dat het COA aangeeft bij een daartoe aangewezen plaats. 

Hebt u een goede reden om niet aan deze meldplicht te voldoen? U moet dit vooraf aan de COA-

medewerkers melden. U moet bewijsdocumenten kunnen tonen waaruit blijkt dat u vanwege grondige 

redenen verhinderd bent om uzelf tijdens de meldplicht te komen melden. 

4.3.3 Brandvoorschriften en verbruik 

De brandvoorschriften die gelden op de locatie moeten altijd worden 

opgevolgd. Het afplakken van bijvoorbeeld een brandmelder is niet 

toegestaan en roken in de gebouwen of op uw kamer ook niet. 

4.4 Aansprakelijkheid 

 

4.4.1 Aansprakelijkheid COA 

Het COA is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van uw eigendommen, ook niet als de schade 

door medebewoners of door anderen is veroorzaakt. 

 

4.4.2 Aansprakelijkheid bewoners 

U bent volledig aansprakelijk voor beschadiging die u aanbrengt in of aan de woonruimte. De kosten 

voor herstel of vervanging zijn voor uw rekening. Wanneer niet kan worden aangetoond wie van de 

bewoners in een woonruimte de beschadiging heeft aangebracht is ieder van deze bewoners 

aansprakelijk. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://school-illustration.com/material/061.png&imgrefurl=http://school-illustration.com/77-insurance/061-insurance.html&h=500&w=500&tbnid=ummpbhvU20rSmM:&zoom=1&docid=OXl_aTcDA0pzWM&hl=en&ei=T_l1VJPbC9HjaMe3gJgD&tbm=isch&ved=0CGMQMyhbMFs4ZA&iact=rc&uact=3&dur=238&page=12&start=175&ndsp=19
http://www.either.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/07/no-smoking.jpg
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5. Veiligheid 

5.1 Politie en Ambulance 

Als er een ongeluk gebeurt, waarschuw dan alstublieft altijd de receptie van de 

locatie. Alle medewerkers van het COA en de receptie zijn opgeleid om hulp te 

bieden bij ongelukken. De hulp die Trigion en het COA biedt en voordat de 

ambulance of brandweer arriveert, is belangrijk voor een goede afloop.  

In levensgevaarlijke noodsituaties kunt u rechtstreeks bellen met het landelijke 

alarmnummer 112. Bent u de Nederlandse of Engelse taal niet machtig? Dan 

bent u sneller geholpen wanneer u de receptie alarmeert.  

5.2  Brand 

Bij brand informeert u zo snel mogelijk de receptie of drukt u een brandmelder 

in. Roep hulp in van medewerkers en indien nodig ook medebewoners. 

Waarschuw altijd zo snel mogelijk de receptie. In 

levensgevaarlijke situaties kunt u direct het landelijke 

alarmnummer 112 bellen. Als de brand klein is en er is een 

brandblusser in de buurt, dan kunt u proberen om de brand 

hiermee zelf te blussen. Bij brand in een pan of afvalemmer kunt 

u het vuur doven door deze af te dekken met een deksel. 
  

Houd bij brand ramen en deuren gesloten. Verlaat het gebouw zo snel mogelijk en gebruik hierbij nooit 

de lift. Als er veel rook is kunt u het beste kruipend over de vloer proberen te 

vluchten. Ga naar de uitgang of een centrale veilige plaats die hiervoor 

aangewezen is. Volg de instructies van het personeel op. Bij het afgaan van het 

alarm moet u altijd het gebouw verlaten. Iedereen verzamelt 

buiten bij het aangewezen verzamelpunt. Vraag een COA-

medewerker waar het verzamelpunt is als u dit niet weet. 

5.3 Brandpreventie 

Om brand te voorkomen is het van belang dat u zich aan 

deze voorschriften houdt:  

 roken in de gebouwen en op uw kamer is verboden; 

 rook nooit in bed en gooi geen brandende sigaretten weg; 

 zorg ervoor dat er nooit brand of kortsluiting kan ontstaan bij elektriciteitskabels; 

 dek de rookmelders, stopcontacten of lampen niet af en pas op met water bij elektriciteit; 

 gebruik nooit kaarsen of olielampen, er is voldoende elektrisch licht; 

 bewaar nooit benzine, alcohol of andere snel ontvlambare stoffen in uw woonruimte; 

 verwijder voor gebruik het oude stof uit de filter van de droger; 

 weet hoe u een brandblusser en branddeken gebruikt? Zo niet, vraag een  

 programmabegeleider naar voorlichting; 

 ken de vluchtroutes en verzamelplaatsen. 

Brandmelder 

Verzamelpunt Vluchtroute 

http://allesvoordeaannemer.nl/index.php/brady-producten/veiligheidspicktogrammen/vloerpictogram/vloerpictogram-verzamelplaats-polyester-500-x-500-mm.html
http://allesvoordeaannemer.nl/index.php/brady-producten/veiligheidspicktogrammen/reddingspictogrammen/ehbo-groep.html
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5.4 Water en zwemmen 

In Nederland is veel water en daarom is het belangrijk dat u kunt zwemmen. En dan nog kent het water 

een aantal gevaren: 

1. de bodem loopt niet gelijk en kan ineens diep zijn. Daardoor kunt 

u niet meer staan; 

2. door koud water kunt u kramp krijgen; 

3. sterke stromingen kunnen u meesleuren. 

Wees altijd voorzichtig, ook met mooi en rustig weer. 

1. ga niet zwemmen, als u niet kunt zwemmen; 

2. houd kinderen altijd goed in de gaten; 

3. zwem nooit alleen en zwem niet op plaatsen waar dat verboden is.  

5.5 Huiselijk geweld, agressie, discriminatie of bedreiging  

Elke vorm van agressie, discriminatie of bedreiging is in Nederland verboden. Dit geldt ook voor 

huiselijk geweld. Het COA werkt met de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Dit betekent dat wij hulp bieden wanneer een familielid herhaaldelijk agressief gedrag vertoont naar 

andere familieleden. Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Bespreek het met een 

COA-medewerker. Er wordt dan naar de best mogelijke oplossing gezocht. Uiteraard gaan wij discreet 

om met de informatie die u ons geeft en stellen wij uw veiligheid voorop. 

5.6 Mensensmokkel/Mensenhandel 

Een mensensmokkelaar is de persoon die tegen betaling de reis naar andere landen organiseert voor 

mensen zonder reisdocumenten. Mensensmokkel gebeurt vrijwillig, het is een afspraak tussen de 

smokkelaar en de persoon die het land wil verlaten. Toch kunnen ook hier de mensenrechten ernstig 

worden geschonden. De reizen zijn vaak gevaarlijk en onderweg kunt u slachtoffer worden van 

mishandeling of misbruik. 

 

Mensenhandel is anders dan mensensmokkel. Mensenhandel gebeurt met dwang met als doel uitbuiting 

van personen. Uitbuiting is meestal gedwongen arbeid. Arbeid in bijvoorbeeld de seksindustrie 

(wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt), maar ook in andere 

economische sectoren. Er zijn dan zulke slechte arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, dat het tegen 

de mensenrechten in is. Mensensmokkel is altijd grensoverschrijdend, mensenhandel gebeurt ook 

binnen de grenzen van een land (ook in Nederland).  

 

Mocht u slachtoffer zijn van mensenhandel en/of mensensmokkel, of u kent iemand die slachtoffer is, 

dan kunt u aangifte doen. De COA-medewerkers kunnen  u hierbij  helpen.  De aangifte wordt altijd bij 

de politie gedaan. Dit kan ook anoniem. Met alle vragen over mensensmokkel kunt u ook bij de COA-

medewerker terecht. 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://m1.behance.net/rendition/modules/79895833/disp/279f541ff5a0c4bf8004c0313b473309.png&imgrefurl=https://www.behance.net/gallery/11002665/He-hajo&h=256&w=256&tbnid=051AhQ1Hu20kMM:&zoom=1&docid=9hOZEKkIZzSgPM&hl=en&ei=Wux1VJDsG8qz7ga92IG4Bw&tbm=isch&ved=0CDIQMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=6533&page=2&start=13&ndsp=17
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6. Nederland, wet en overheid 

Nederland is een democratisch land. De rechten van de burger worden beschermd in de Grondwet. 

Iedere inwoner van Nederland moet zich aan de wet houden. Enkele belangrijke grondrechten in 

Nederland zijn: 

 vrijheid van godsdienst; 

 recht op gelijke behandeling; 

 vrijheid van meningsuiting; 

 bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Iedere inwoner in Nederland heeft recht op gelijke behandeling en mag niet worden gediscrimineerd op 

grond van ras, geslacht, levensovertuiging of seksuele geaardheid. Bij een procedure of rechtszaak heeft 

iedereen het recht om te worden bijgestaan door een advocaat. Als iemand niet voldoende geld heeft 

voor een advocaat kan hij gratis een advocaat krijgen. 

6.1 Inschrijving in de gemeente 

Wanneer u zes maanden in de opvang verblijft of wanneer u een verblijfsvergunning krijgt, moet u zich 

inschrijven in de gemeente. Bij overplaatsing of verhuizing moet u zich inschrijven in de nieuwe 

gemeente. Voor deze inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) heeft u een identiteitsbewijs 

nodig (uw W-document of verblijfsdocument) en een adresverklaring. Bij de Infobalie kunt u hierover 

informatie krijgen. 

6.2 Werken in Nederland 

Met een verblijfsstatus is het mogelijk om onbeperkt te werken. Met een asielstatus kunt u onder 

beperkingen met een tewerkstellingsvergunning tijdelijk betaald werken.  

U ontvangt van het COA een uitkering, omdat u geen inkomen heeft. Wanneer u geld verdient wordt 

deze uitkering lager. U bent verplicht om uw inkomen te melden aan het COA. Meld op tijd dat u aan 

het werk bent zodat het COA voor u kan uitrekenen wat uw inkomen betekent voor uw uitkering.  

 

Het is in Nederland verboden om illegaal te werken. Illegaal werken  betekent dat u werkt zonder dat 

uw werkgever daarvoor  belasting betaalt en u verzekering biedt. Wanneer u een asielstatus heeft en 

werkt zonder tewerkstellingsvergunning is dit ook illegaal. Het COA meldt vermoedens van illegale 

arbeid en arbeidsuitbuiting bij de inspectie van de overheid.  

 

Wil u werken of heeft u contact met een toekomstige werkgever? Kom dan voor advies en informatie 

naar de Infobalie. 

6.3 Politie 

In Nederland valt de politie onder controle van de regering. De belangrijkste taken van de politie zijn de 

bestrijding van criminaliteit en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Als de politie iemand 

controleert of aanhoudt en een overtreding of strafbaar feit merkt kan deze persoon een proces-verbaal 

krijgen. Vervolgens is het mogelijk dat u een geldboete of een andere straf opgelegd krijgt. Als iemand 

gestolen goederen koopt, is hij net zo strafbaar als de persoon die de goederen gestolen heeft. Elke 

inwoner van Nederland moet altijd een identiteitsbewijs bij zich dragen. 
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6.4 Verkeer en verkeersregels 

 

6.4.1. Rechts rijden en voorrang verlenen 

In Nederland moet al het verkeer rechts houden. Bij kruisingen en zijwegen heeft verkeer van rechts 

altijd voorrang, tenzij voorrangsborden of -tekens anders aangeven. Als u wilt invoegen of een rotonde 

op wilt rijden moet u voorrang verlenen. Ambulances, politie en brandweerauto’s met blauw zwaailicht 

en sirene hebben altijd voorrang  

 

6.4.2 Verkeersregels 

Er zijn diverse verkeersregels. Voor overtreding van de regels kan de politie u een boete geven: 

 voor een rood verkeerslicht moet u stoppen; 

 in een auto bent u verplicht de autogordel te dragen, ook als passagier;  

 een voertuig dat van richting verandert moet richting aangeven. Een motorvoertuig doet dit met 

een oranje knipperlicht. Een fietser steekt zijn arm uit;  

 voetgangers moeten op de stoep lopen en oversteken op een zebrapad. Als er geen stoep is kunt 

u het beste langs de linkerkant van de weg lopen. Het is levensgevaarlijk om te lopen en te 

fietsen op (auto)snelwegen en spoor- en tramlijnen. Daarom is dit verboden; 

 zodra het schemerig wordt moet elk voertuig voor en achter verlichting voeren, ook fietsen.  

 

6.4.3 Met kinderen op de fiets 

Wanneer u een kind achterop de fiets neemt, let dan goed op bescherming voor de voeten. Met kleine 

kinderen (ouder dan 1 jaar) is het verstandig om een fietsstoeltje te gebruiken. 

 

6.4.4 Een aantal belangrijke verkeersborden 

 

  
 

 
Rotonde (rechtsom) Linksaf (advies) U moet naar links Gevaarlijk kruispunt 

  

 

 

Verboden in te rijden 

voor auto’s 

Verboden in te rijden 

voor alle voertuigen 

Dit geldt niet voor 

fietsen en bromfietsen 

Verboden in te rijden, 

dit geldt niet voor 

fietsen en bromfietsen 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D01_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d01.html&h=570&w=570&tbnid=Jlta-Jrt0OU3qM:&zoom=1&docid=BR4BqFEbLYR5KM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CDIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=685&page=2&start=12&ndsp=13
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D05l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d05.html&h=570&w=570&tbnid=mHRQVZrTr0f8tM:&zoom=1&docid=Gb7S6pLYvZTlGM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CGwQMyhFMEU&iact=rc&uact=3&dur=437&page=5&start=57&ndsp=14
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/0/C04l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-c04.html&h=541&w=800&tbnid=rH1mcrvEBil24M:&zoom=1&docid=BHn5fnuv7s5pZM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CEMQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=206&page=3&start=25&ndsp=17
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/J8-Gevaarlijk-kruispunt&ei=OrGuVPW5IMHxaqK4gcAK&psig=AFQjCNE_-QQs7DRpQplkHu6PggB2V6va4w&ust=1420821145622841
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Nederlands_verkeersbord_C6.svg/300px-Nederlands_verkeersbord_C6.svg.png&imgrefurl=http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=49&t=17060&h=300&w=300&tbnid=E_LcpmXhbJfHIM:&zoom=1&docid=4KWCVCWobYor0M&hl=en&ei=gaiuVM-pMc-y7QaanIGAAw&tbm=isch&ved=0CEkQMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=282&page=2&start=24&ndsp=29
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenrichtingsverkeer&ei=GqmuVKCdL8nYauK3gZAJ&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF2ABJ6waigbu7_ugvqxG7cj-qbQg&ust=1420818946203399
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brommobiel-info.nl/verkeersregels/&ei=8KeuVKHGBcvzavv9gKAG&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNFbOXsWZTj-HLEVv1qw1v5pKCTy4w&ust=1420818777690515
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.unitedoverall.nl/images/12_540k6319.01.022.201.jpg&imgrefurl=http://www.unitedoverall.nl/ob-54.html&h=390&w=399&tbnid=zqJb-I_WUbZKOM:&zoom=1&docid=8ZDfxFqhVgAj9M&hl=en&ei=raauVI_kNOqj7AaJvoCABA&tbm=isch&ved=0CGgQMyg2MDY&iact=rc&uact=3&dur=8622&page=3&start=53&ndsp=22
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Dit is een autoweg 

(motorvoertuigen 

harder dan 50 km p/u) 

Dit is een snelweg 

(motorvoertuigen 

harder dan 60 km p/u)  

Deze weg is voor fietsen Deze weg is verboden 

voor fietsen 

  
  

Fietsen/bromfietsen niet 

parkeren 

Verboden te zwemmen 

(gevaarlijk!) 

Dit is een voetpad Hier stopt het voetpad 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/g3.html&ei=p6muVPaQBpDgaPrugJAI&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/overzicht.html&ei=_qquVL7RKs_VarHVgagF&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/borden/c14.gif&imgrefurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/werkblad_betekenisbord01.htm&h=260&w=260&tbnid=7KLIRvxgFXnM_M:&zoom=1&docid=Br9alYtQlsJAuM&hl=en&ei=hOl2VOL7GMfOygPvnID4Aw&tbm=isch&ved=0CFkQMygyMDI&iact=rc&uact=3&dur=260&page=4&start=49&ndsp=12
http://www.calendargen.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pictogrammenwinkel.nl/verboden-c-141/bordjes-c-141_142/zwemmen-verboden-c-141_142_657/verboden-zwemmen-bordje-p-2830.html&ei=frCuVLu0BsjzarWTgPgO&psig=AFQjCNEHTlTxBIXbzfrVLJhC9bY-gSAIEQ&ust=1420820733765293
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/G7-Voetpad&ei=a66uVNveBZT1aoHRgbAL&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNHRtbxBKHPKQPni8TM1K2NXd5wiFA&ust=1420820377349336
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/G8-Einde-voetpad&ei=La6uVNcChuBoyPKBqAc&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNHRtbxBKHPKQPni8TM1K2NXd5wiFA&ust=1420820377349336
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7. Klachtenregeling 

De bewoners van een COA-locatie hebben het recht om een klacht in te dienen bij het COA, ook  over 

een COA-medewerker. Voor het indienen van een klacht heeft het COA een klachtenformulier. Dit 

formulier is verkrijgbaar bij de Infobalie. 

7.1 U hebt een klacht? 

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over het gedrag van een medewerker van het COA of over 

de algemene dienstverlening van het COA. 

Als u een schriftelijke klacht indient, ondertekent u die klacht en vermeldt u tenminste de volgende 

gegevens: 

 uw naam en adres of de naam en het adres van degene die u gemachtigd heeft; 

 het gegeven waarover u klaagt en de datum van het voorval; 

 een omschrijving van de klacht. Uw schriftelijke klacht stuurt u naar de COA-locatie waar het 

ongewenste gedrag plaatsvond. 

7.2 De behandeling van uw klacht 

Een leidinggevende van het COA, die niet bij het voorval betrokken is, behandelt uw klacht. Degene, 

over wie u klaagt, krijgt een afschrift van de klacht en de daarbij meegezonden stukken. Het COA stelt u 

en degene over wie u klaagt in de gelegenheid mondeling op de klacht te reageren. Hiervan maakt het 

COA een verslag. Het COA handelt uw klacht af binnen zes weken na ontvangst. U ontvangt hier een 

bericht over. Na afhandeling van de klacht door het COA kunt u, als u niet tevreden bent, de Nationale 

Ombudsman inschakelen. 
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Bijlage 1: Informatie checklist 

 

Bij de informatiebalie kunt u meer schriftelijke informatie opvragen over de volgende onderwerpen: 

 

Voor iedereen: 

 OV-dagkaart en OV-chipkaart 

 Pinnen en betalen 

 Moneycard 

 Betaald werk 

 Informatie over inschrijven bij de gemeente 

 Recht op weekgeld en vergoedingen 

 Tabel weekgelden 2015 

 Uitnodigingsbrief medische intake 

 Veilig samenleven op COA-locatie 

 

Voor vergunninghouders: 

 Huisvesting voor verblijfsgerechtigden 

 Administratieve en financiële zaken voor vergunninghouders 

 Informatie over inschrijven bij de gemeente 

 Instructie ophalen verblijfsdocument 

 Kinderbijslag voor vergunninghouders 

 

 

Voor vrouwen: 

 Zwangerschap 

 

Voor ouders met kinderen: 

 Onderwijs en leerplicht voor minderjarigen 

 Zwangerschap 

 

Over de asielprocedure: 

 Procedure in het aanmeldcentrum 

 

Ontvangt u liever een mondelinge uitleg? Wij helpen u graag! Vraag een COA-medewerker om de 

informatie in een gesprek met u door te nemen. 
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Bijlage 2 - De plattegrond van  ……………………………… 
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Bijlage 3 - Openingstijden 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Receptie 

 00.00-24.00 uur 00.00-24.00 uur 00.00-24.00 uur 00.00-24.00 uur 00.00-24.00 uur 00.00-24.00 uur 00.00-24.00 uur 

Receptie 

post ophalen 

        

Infobalie 

 

       

Meldplicht (bij 

Infobalie)  

 

       

Vreemdelingen- 

Politie 

 

       

 
 
 
 

GC A 

       

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.stickerkopen.nl/index.php?action=article&group_id=28&aid=180&lang=NL&ei=iLNtVNGVFo_lsATZo4H4Ag&bvm=bv.80120444,d.d2s&psig=AFQjCNGHlQ2-uusjHEu07k2uf-EPPAGaMw&ust=1416561834479328
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=trigion&source=images&cd=&cad=rja&docid=xA_IKrL0m-MkMM&tbnid=AdJo5l0I48_W8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zorginstellingen.nl/partners/trigion&ei=s2TTUd-1KsrcPcyjgcAL&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNFaUvaU6Znxq1LANmBNwHPlwbiibA&ust=1372894594573234
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&sa=X&biw=1192&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=12MJZXJXuy4WfM:&imgrefurl=http://www.omroepvenray.nl/nieuws/2011/10/20/43-jarige-vrouw-uit-lelystad-op-inbrekerspad-venray&docid=rprYWikQIqB8cM&imgurl=http://www.omroepvenray.nl/sites/default/files/afbeeldingen/nieuws/2011/42/Logo politie.jpg&w=800&h=894&ei=s5BMULiBKaWx0QWfn4CoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=276&vpy=120&dur=3728&hovh=237&hovw=212&tx=132&ty=89&sig=108738730121572680625&page=1&tbnh=123&tbnw=110&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:76


20 

 

 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Zondag 

VWN 

 

 
      

 
 
 

IOM 

 
       

OLC voor volwassenen 

(12+) 

 
       

OLC voor 

kinderen (6-

12 jaar) 

        

Kinder-

Infobalie    

       

Huiswerklokaal 

       
Peuterspeelzaal 
 

 

       

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/2/5/f/7/12117612452008270274Katzenbaer_LAN-Party_pictogram.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-lan-party-pictogram.html&h=597&w=546&tbnid=AnYk4vDQcdOmlM:&zoom=1&docid=9RLLYn2G_ca_MM&hl=en&ei=8t12VPflLMffywPzzYDoDw&tbm=isch&ved=0CHQQMyg7MDs&iact=rc&uact=3&dur=1931&page=5&start=57&ndsp=14
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.stickerkopen.nl/index.php?action=article&group_id=28&aid=180&lang=NL&ei=iLNtVNGVFo_lsATZo4H4Ag&bvm=bv.80120444,d.d2s&psig=AFQjCNGHlQ2-uusjHEu07k2uf-EPPAGaMw&ust=1416561834479328
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/2/5/f/7/12117612452008270274Katzenbaer_LAN-Party_pictogram.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-lan-party-pictogram.html&h=597&w=546&tbnid=AnYk4vDQcdOmlM:&zoom=1&docid=9RLLYn2G_ca_MM&hl=en&ei=8t12VPflLMffywPzzYDoDw&tbm=isch&ved=0CHQQMyg7MDs&iact=rc&uact=3&dur=1931&page=5&start=57&ndsp=14
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/d0/a8/43/d0a843f3802e688566a8ce9874be1fe8.jpg&imgrefurl=http://www.pinterest.com/areijman/dagritme/&h=177&w=236&tbnid=6i6qa16EpjC58M:&zoom=1&docid=r4JgcR16nCZPrM&itg=1&hl=en&ei=CM9tVJC5L4nnatu1gagJ&tbm=isch&ved=0CGoQMyhiMGI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=869&page=9&start=194&ndsp=22
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Bijlage 4 – Caseloadverdeling 

 

 

  

 Woonbegeleider Woonbegeleider Programma-

begeleider 

Programma-

begeleider 

Casemanager 

 

Gebouw/ 

Verdieping

/Kamer-

nummers 

…-… 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 locatiemanager: Huismeester: 

 

Huismeester: 

 

Huismeester: 

 

Huismeester: 

 

Voor de 

hele locatie 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

NAAM 

Foto Foto Foto Foto Foto 

Foto Foto Foto Foto Foto 

Foto Foto Foto Foto Foto 

Foto Foto Foto Foto Foto 

Foto Foto Foto Foto Foto 
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Bijlage 5- Het activiteitenoverzicht 


