Huisregels Zorgboerderij de Piet
Vrijwilligers, stagiaires en vaste begeleiders zijn allemaal begeleiding. Je luistert naar begeleiding
en doet wat de begeleiding zegt.
Regels vanuit de deelnemers
• Van andermans spullen afblijven
• Geen ruzie maken, slaan of schoppen dus wees lief voor elkaar en heb respect voor elkaar.
• Veiligheid boven alles
• Je hangt je foto op het aanwezigheidsbord. Wanneer je weggaat, hang je hem op het
uitklokbord.
• De laatst 5 minuten van de pauze mag je op je mobiele telefoon, zonder geluid.
• De time timer wordt gezet in de middagpauze en gaat om 13.25 uur af. De telefoons gaan weg, de
tv gaat uit en de planning wordt dan voorgelezen.
• Tv aan, geluid niet te hard is voor anderen.
• Elke dag overleggen we (evt. samen met begeleiding) wat er wordt gekeken op de televisie
• Er is veel geluid in de kantine (tv, mobiels, praten). Afspraak: kijk je tv, zit je aan de kant van de tv.
Klets je, ga je dansen of met je telefoon, zit je aan de tafel bij de keuken of in de bibliotheek. Je
mag ook een koptelefoon gebruiken.
Regels
• Je blijft van elkaar af.
• Je bent op tijd aanwezig, om 08.50 uur in de kantine.
• Als je niet komt, meld je dit bij de zorgboerderij.
Kantineregels
• Je hangt je jas op aan de kapstok en je spullen in de kluis.
• Je mag niet op kantoor.
• Je blijft op de boerderij, je gaat niet buiten de hekken. Weglopen mag niet i.v.m. veiligheid.
Wanneer je een rondje wil lopen, meld je dit bij begeleiding. Als je wegloopt, ga je daarna in
gesprek met begeleiding hoe we dit kunnen voorkomen. De tweede keer weglopen betekent dat
je niet weer mag komen.
• Bij brand/alarm ga je naar de nieuwe loods. Daar blijf je. Begeleiding mag alleen de brandblusser
gebruiken.
• Kan je niet verder met je werk, dan vraag je om hulp bij de begeleiding.
Apparaten
• Je mag alleen hamers en spijkers gebruiken in overleg met begeleiding.
• Als je apparaten gebruikt, heb je toestemming van begeleiding en/of is begeleiding aanwezig. Je
komt niet zonder toestemming van leiding aan elektrische gereedschap of apparaten.
Mobiel
• Niemand mag last hebben van je mobieltje.
• Volwassenen mogen de mobiel alleen in de pauze van 10.30 (de laatste 5 minuten en in de grote
pauze, van 13.00 – 13.30 uur gebruiken.
• Begeleiding mag wel met de mobiel, alleen als dit voor het werk is.
• Er worden geen foto’s en filmpjes gemaakt van begeleiders, vrijwilligers, stagiaires en collega’s.
Als begeleiding dit hoort of ziet, zal begeleiding je vragen om dit te verwijderen.
• Je plaatst geen foto’s van anderen op sociale media.
• Je gaat zorgvuldig om met je telefoongebruik en respecteert daarin de keuze van een ander.

Omgangsregels
• Roken mag alleen buiten onder de overkapping voor deelnemers boven de 18 jaar die
toestemming hebben van ouders en de zorgboerderij.
• Je gaat op de afgesproken tijden roken; 10.50 uur, tussen 13.00 – 13.30 uur en 15.05 uur
• Je luistert naar elkaar en de begeleiding en laat elkaar uitspreken.
• Je mag niet vloeken, schelden, slaan, schoppen, discrimineren, roddelen of kwetsen.
• Je laat alles heel wat van elkaar en wat van de zorgboerderij is.
• Is er iets aan de hand (ruzie, probleem of klacht) dan ga je naar de begeleiding.
• Je gebruik net taalgebruik
• Je bent rustig bij de dieren en hebt toestemming van de begeleiding om naar de dieren te gaan
• Stop is stop
Hygiëne
• Voor het eten was je je handen, ook als je een binnen activiteit doet.
• Na elk toiletbezoek was je je handen.
• Je laat het toilet schoon achter.
• Je hebt buiten, voor het werk, andere schoenen aan dan binnen i.v.m. hygiëne.
• Je maakt je laarzen/werkschoenen schoon in de laarzenborstel in het kruiwagenhok.
• Je ziet er netjes en verzorgd uit
Eten en drinken
• Je mag je eten en drinken in de pauze van 10.30 uur en 12.30 uur nuttigen.
• Je eet aan tafel en blijft zitten tot de time timer is afgelopen en heeft gepiept.
• Je pakt niet iets te eten of te drinken, zonder dit te vragen.
Time timer
De time timer wordt gezet bij de pauze. Wanneer de time timer klaar is, ga je aan het werk.
Voordat de time timer klaar is, ga je na het toilet.
Weerregels:
• Neem altijd een jas of vest mee naar de zorgboerderij
• Heb je een korte broek aan, dan draag je bij activiteiten je overall.
• Draag je slippers in de pauze, dan neem je sokken mee zodat je werkschoenen of laarzen kunt
dragen.
Je mag geen spullen van huis meenemen naar de zorgboerderij. Gebeurt dit toch:
Meegebrachte spullen van huis zijn voor eigen risico! Je kunt deze in je kluisje opbergen. De
zorgboerderij is niet verantwoordelijk voor vermissing of kapotte spullen.

