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Huisregels deelnemers   

Versie 2022-01-24 

  

Dagbesteding   

• We zijn op tijd aanwezig. Aanvang 10.00 uur einde 16.00 uur.  

• We melden ons bij afwezigheid af bij de zorgboer(in) of de begeleider van de 

Zorgboerderij (bij voorkeur één dag van te voren).  

• Er wordt niet gewerkt met elektrisch gereedschap of apparaten.   

• We komen niet aan de brandblussers, de begeleider weet hoe dit werkt.   

• Bij brand of ongelukken roepen we de begeleider.   

• We geven aan wanneer we iets niet leuk vinden.  

• De medewerkers maken een dagprogramma en houden daarbij rekening met de 

deelnemer.   

•   

Omgangsregels   

• Binnen roken is niet toegestaan.   

• Het bezit, het gebruik of onder invloed zijn van drugs is niet toegestaan.   

• Het meenemen van huisdieren gaat altijd in overleg.   

• We laten elkaar uitspreken.   

• Agressie in woorden en daden is niet toegestaan.   

• Ook seksuele agressie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan 

• Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd.   

• We vloeken niet.   

• We schoppen of slaan niet.   

• We roddelen niet over elkaar.   

• We behandelen elkaar met respect.   

• We gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, maar zijn ook op de hoogte 

van de beperkingen.   

• We controleren regelmatig hoe het met onze deelnemers gaat.   

• Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn 

vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders.   

• Kritiek bespreken we in eerste instantie met de begeleider.   

• Klachten bespreken we in eerste instantie met de begeleider.   

• Problemen bespreken we in eerste instantie met de begeleider.   

• We zorgen ervoor dat deelnemers andere deelnemers niet lastig vallen.   

• We praten met elkaar als iets ons dwars zit.   

• Politiek en geloof laten wij rusten/respecteren ieder.  
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Hygiëne   

• Na elk toiletbezoek graag handen wassen.   

• Voor het eten, indien nodig, handen wassen.   

   

 

Eten en drinken   

• De Zorgboerderij verzorgt de lunch rond 12.30 uur  • Drinken wordt verzorgd door 

de Zorgboerderij.   

• We eten gezamenlijk.   

• De tafel dekken/afruimen doen we gezamenlijk.   

• De afwas gebeurt gezamenlijk met deelnemers en medewerkers.   

  

Lief en leed  

Op de Zorgboerderij delen wij lief en leed met elkaar. We leven met elkaar mee in vreugde 

en verdriet. Bij gelegenheden als verjaardagen, ziektes, afscheid of  jubilea geven we als 

Zorgboerderij gezamenlijk een cadeau. Dit cadeau wordt betaald uit de Lief en Leed pot. 

Deze pot wordt vrijwillig elke eerste week van de maand bijgevuld door alle deelnemers, 

vrijwilligers en begeleiders van de Zorgboerderij.  

  

De richtlijn voor deze pot is ongeveer 2,- per maand.  

  

Privacy  

• We maken met een camera of telefoon geen foto’s of filmpjes van deelnemers, 

medewerkers of andere gasten op de boerderij, mits zij er toestemming voor geven.  

• Zie verder het privacy regelement.  

  

Getekend voor ontvangst:   

  

Naam deelnemer/vertegenwoordiger:     Namens Zinvolle dag:   

  

_______________________________    _______________________________  

  

Handtekening:   

  

_______________________________    _______________________________  

  

  

Lunteren, Datum:_______________   


