Huisregels Zorgboerderij Woudegge
Zorgboerderij Woudegge zal proberen voor iedere deelnemer een zo prettig mogelijk
verblijf te verzorgen. De dagbesteding is daarbij vooral gericht op wat de deelnemers
(nog) kunnen en willen. Ontspanning, plezier, regelmaat, duidelijkheid, veiligheid en
een gevoel van ‘thuis’ is wat we de deelnemer willen bieden! Om dit te kunnen bieden
zijn er een aantal huisregels nodig.
Mening
U hebt de vrijheid van mening en gevoelens in woord en geschrift te uiten, tenzij
fundamentele mensenrechten zich daar tegen verzetten. De medewerkers werken en
handelen vanuit een christelijke geloofsovertuiging.
Radio(en televisie)
In overleg met het zorgpersoneel wordt het gebruik van radio (en televisie) toegestaan.
Telefoon
Het gebruik van de telefoon wordt toegestaan. Het is aan het zorgpersoneel om dit te
bepalen.
Eigen huisdieren
Het wordt niet toegestaan om eigen huisdieren mee te nemen naar de dagopvang.
Roken
Op de zorgboerderij geldt zowel in de verblijfsruimte als in de stallen een rookverbod. Buiten
deze gebouwen is het wel toegestaan om een sigaret of sigaar te roken (op de aangegeven
plaatsen), mits u daarmee anderen niet hindert.
Privacy
Het privé gedeelte van de zorgboerderij is niet toegankelijk voor onbevoegden
Algemene regels
o U bent op tijd aanwezig.
o U meldt zich af bij afwezigheid bij het zorgpersoneel (doe dit graag ruim van te voren,
afmeldingen binnen 48 uur worden in rekening gebracht).
o U verlaat de zorgboerderij niet zonder toestemming.
o U mag niet zonder toestemming van de zorgboerderij aan elektrisch gereedschap of
apparaten komen.
o U komt niet in privéruimtes.
o We komen niet aan de brandblussers, het zorgpersoneel weet hoe deze werkt.
o Bij brand of ongelukken roepen we het zorgpersoneel.
o Als u iets niet weet of ergens hulp bij nodig heeft roept u het zorgboerderij.
o U mag het aangeven wanneer u iets niet leuk vindt.
o Het zorgpersoneel maakt een dagprogramma en houdt daarbij rekening met de
deelnemer.
Omgangsregels
o Roken is binnen niet toegestaan
o Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan
o We laten elkaar uitspreken

o We praten niet over elkaar.
o We behandelen elkaar met respect
o We gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, maar zijn ook op de hoogte
van de beperkingen
o We controleren regelmatig hoe het met onze deelnemers gaat
o Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn
vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders
o Klachten bespreken we in eerste instantie met de zorgboerin
o We zorgen ervoor dat deelnemers andere deelnemers niet lastig vallen We praten
met elkaar als iets ons dwarszit
Hygiëne
o Na ieder toiletbezoek wassen we onze handen.
o Voor het eten wassen we onze handen.
o Eten en drinken wordt opgeruimd.
Eten en drinken
o We eten gezamenlijk.
o Eten en drinken wordt verzorgd door de zorgboerderij.
o We helpen deelnemers met eet- en of drinkproblemen.

Veiligheid
o De begeleider op de hoogte brengen waar u bent/gaat werken (in welke ruimte/plaats
op de boerderij).
o Nooit alleen tussen de koeien werken.
o Altijd doorgeven en hulp komen halen als er iemand is gevallen of zich bezeerd heeft.
o Altijd melden als u in de omgeving wilt gaan wandelen (eventueel met begeleiding).

