
 

 

 
 
Huisregels zorgboerderij Boerewille 
 

• We zijn op tijd aanwezig.  
• We melden ons af bij afwezigheid of ziekte bij de zorgboer(in) het liefst een dag van 

tevoren of ’s ochtends voor 8.30 uur. Individuele afspraken staan beschreven in het 
persoonlijk dossier.  

• ’s ochtends is er om 9.00 uur de dag start en worden de taken en werkzaamheden 
verdeeld. De taken worden gerouleerd, zodat iedereen mee helpt met de corvee 
taken. We eten gezamenlijk van 12.00 uur tot 12.30 uur, daarna is er een half uurtje 
voor jezelf om bijvoorbeeld een dutje te doen. 

• Koffie drinken we van 10.00 uur tot 10.30 uur.   
• Thee drinken we gezamenlijk van 14.30 uur tot 15.00 uur.  
• Het gebruik van de telefoon is toegestaan tijdens de pauzes, en daarbuiten als het 

écht noodzakelijk is. Als er gebeld moet worden doe je dat buiten de kantine. 
Individuele afspraken staan beschreven in het persoonlijk dossier. 

• Voor het eten houden we een momentje stilte. 
• Voor het eten en drinken worden de handen gewassen met water en zeep bij de 

wasbak in de werkplaats en niet in de keuken. 
• Na elk toilet bezoek wassen we onze handen met water en zeep 
• Bij binnenkomst hangen we de jas aan de kapstok. 
• We trekken vieze schoenen of laarzen buiten uit.  
• We trekken kleding naar de zorgboerderij aan die vies mag worden.  
• Bij het verlaten van de zorgboerderij melden we ons even af zodat de zorgboer(in) 

weet dat jij niet meer aanwezig bent.   
• We houden ons aan het werkplaatsvoorschrift voor elektrische apparaten.   
• We komen niet zonder toestemming op het privé terrein van de zorgboerderij. De 

woning is niet toegankelijk voor deelnemers.  
• Deelnemers komen niet aan brandblussers, de zorgboer(in) en begeleiding weet hoe 

deze werkt.  
• Bij brand of ongelukken roepen we ten allen tijde de zorgboer(in) of begeleiding.  
• Met elkaar houden we het erf schoon en netjes. Afval kan gescheiden worden 

ingezameld. De bordjes; papier, GFT, glas en restafval wijzen voor zich.  
• Roken is toegestaan onder het afdakje achter de werkplaats (mits sigaretten 

opgeruimd worden) het is niet toegestaan om binnen in de stallen te roken.  
• We maken niet zonder toestemming foto’s of video’s van elkaar en zetten deze ook 

niet zonder toestemming op sociale media. 
• Ziekte en afmelding mag met de zorgboer(in) via de app overlegd worden. Overige 

communicatie verloopt niet via de app maar wordt er gebeld of persoonlijk 
besproken.  

• Wanneer we iets niet weten kunnen we dit altijd vragen.  
• We accepteren elkaar zoals we zijn.  
• We praten met elkaar als ons iets dwarszit.  

 
 

 


