Huisregels
• We zijn op tijd aanwezig.
• We melden ons bij afwezigheid af bij de begeleiding, zo mogelijk, meer
dan 24 uur van tevoren.
• We verlaten de boerderij niet zonder toestemming.
• We laten waardevolle spullen indien mogelijk thuis. De zorgboerderij is
niet aansprakelijk voor schade of verlies.
• Wanneer je toch waardevolle spullen meeneemt, meld dit dan bij de
begeleiding. Zij kunnen spullen voor je bewaren achter slot en grendel.
• We trekken kleding aan die vies mag worden.
• We hangen onze jassen bij binnenkomst op de kapstok.
• Tassen worden bij binnenkomst in de vakken geplaatst.
• Het programma wordt door begeleiding vastgesteld. Er vindt overleg en
instemming plaats voor aanvang van werkzaamheden/ activiteiten. Zo is
duidelijk is wie wat gaat doen, hoe, waar en wanneer.
• We proberen de aandacht bij de afgesproken activiteit/taak te houden.
• Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in pauze
momenten. Wanneer je een belangrijk telefoontje verwacht of moet
plegen buiten pauzetijden dan kan dit alleen met toestemming van de
begeleider. Het zelfde geldt voor apps, SMS en ander sociale media.
• Het maken van foto’s of het verspreiden van foto’s van anderen op de
boerderij met mobiele telefoons/fotocamera’s van anderen is niet
toegestaan.
• We komen niet zonder toestemming van de begeleider aan elektrisch
gereedschap of apparaten.
• We pakken niet ongevraagd eten of snoepjes uit kasten of trommels.

• Wanneer je iets niet weet dan kun je dit altijd vragen. Er bestaan geen
domme vragen.
• We vegen onze voeten bij binnenkomst. Modderschoenen worden
uitgetrokken bij de voordeur.
• We pakken niets ongevraagd uit kastjes.
• We komen niet in privé ruimtes van de boerderij.
• Corvee doen we samen of ieder om de beurt.
• We komen niet aan brandblussers, de zorgboerderij weet hoe die werkt!
• Bij brand of ongelukken roepen we de begeleider.
• We geven aan wanneer we iets niet leuk vinden.
• We gaan naar begeleider wanneer we niet verder kunnen met
activiteiten / werkzaamheden.

Omgangsregels
• Roken is niet toegestaan in binnenruimtes, waaronder ook de stallen.
Roken gebeurd alleen op pauze momenten. Roken vindt buiten het zicht
van niet rokende deelnemers plaats.
• Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs en alcoholische
dranken is niet toegestaan
• Er mag geen handel worden gedreven
• Het meenemen van huisdieren is in principe niet toegestaan. Bij wijze
van uitzondering kan na overleg toestemming worden geven.
• We laten elkaar uitspreken.
• Agressie in woorden en daden zijn niet toegestaan. Voel je agressie?
spreek dan met begeleider af wat je kan doen.
• Lichamelijke intimiteit of seksuele handelingen zijn op de boerderij niet
toegestaan. Ben je verliefd of heb je lust gevoelens? Spreek dan af met
begeleider wat je kan doen om hier mee om te gaan.
• We zitten niet aan elkaar.
• We roddelen niet over anderen maar praten met elkaar.
• We vernielen of stelen niets van elkaar of van de zorgboerderij.
• We kijken naar elkaars mogelijkheden.
• Discriminerende opmerkingen of kwetsende opmerkingen worden niet
getolereerd.
• Kritiek en klachten worden in eerste instantie met de begeleiders
besproken. Samen kunnen we kijken naar oplossingen.

• Persoonlijke situaties of problemen worden niet in de groep besproken.
Ga hiervoor naar de begeleider.

