
	
	

 
 
Huis- & samenlevingsregels 
	
Dagbesteding  

• Je bent op tijd aanwezig  
• Je meldt je bij afwezigheid af bij Wouter of Rian, liefst een dag van tevoren  
• Je verlaat de Heerevelden niet zonder toestemming  
• Je komt niet zonder toestemming van de begeleiding aan elektrisch gereedschap 

en/of apparaten. Als je jonger bent dan 16 jaar werk je niet met elektrisch 
gereedschap  

• Je draagt kleding die vies mag worden 
• Corvee doen we in overleg  
• We komen niet aan de brandblussers. De begeleiders weten hoe deze werken  
• Bij brand of ongelukken roep je altijd een begeleider  
• We bespreken elke dag samen het programma.  
• De Heerevelden zorgt voor laarzen met stalen neuzen, gehoorbescherming, een 

beschermbril en werkhandschoenen. 

Samenlevingsregels  

• Roken is binnen niet toegestaan  
• Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is 

niet toegestaan  
• We laten elkaar uitspreken  
• Agressie in woorden en daden is niet toegestaan  
• Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd  
• We vloeken niet  
• We schoppen of slaan niet  
• We roddelen niet over elkaar  
• We vernielen niets  
• We behandelen elkaar met respect  
• We gaan uit van ieders mogelijkheden 
• We controleren regelmatig hoe het met iedereen gaat  
• Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn 

vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders  
• Kritiek, klachten en/of problemen bespreken we in eerste instantie met een 

begeleider 
• We zorgen er samen voor dat deelnemers andere deelnemers niet lastigvallen  
• We praten met elkaar en niet over elkaar 

 



	
	

 
 
Huis- & samenlevingsregels 
	
Hygiëne  

• Na elk toiletbezoek wassen we onze handen  
• Voor het eten wassen we onze handen  
• We laten het toilet schoon achter  
• Geef aan wanneer het wc-papier op is  
• We komen niet in onze vieze kleren in de keuken of andere hygiënische ruimten  
• Eten en drinken worden netjes opgeruimd  

Eten en drinken  

• Als je overblijft bij de Heerevelden neem je een eigen lunchpakket mee  
• Drinken wordt verzorgd door Wouter, Rian en Diede 
• We eten gezamenlijk  
• Tijdens het eten probeer je rustig te zijn aan tafel en goed naar elkaar te luisteren  
• We helpen deelnemers met eet- en/of drinkproblemen  

 


