Afspraken omtrent het gebruik van machines, werktuigen en
apparaten.
In de huisregels van Zorgboerderij de Witrik staat dat er door de deelnemers niet de machines
of werktuigen worden gewerkt. Machines en werktuigen zoals de trekkers, maaier,
hooischudder etc. worden alleen door de zorgboer gebruikt buiten de openingstijden van de
zorgboerderij.
Tevens staat in de huisregels van Zorgboerderij de Witrik dat niemand zonder toestemming
van de zorgboer of begeleider met de apparaten mag werken.
Indien een deelnemer ( onder begeleiding) met een apparaat ( bv. Accuboor, schuurmachine)
gaat werken weet de deelnemer doormiddel van instructie hoe er veilig met het apparaat moet
worden gewerkt. Daarnaast weet de deelnemer wat de gevaren kunnen zijn van het werken
met het apparaat. Van de apparaten die door de deelnemers zouden kunnen worden gebruikt
zijn duidelijke instructiekaarten aanwezig.
Daarnaast draagt de deelnemer waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen. Persoonlijke
beschermingsmiddelen zijn veiligheidskleding, oorbeschermers, handschoenen ,
kniebeschermers etc.
Tenslotte houd de begeleiding toezicht op de gemaakt afspraken.
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Machines en werktuigen worden niet door deelnemers gebruikt
Apparaten worden alleen gebruikt na overleg en in het bijzijn van een begeleider
Handen worden gewassen voordat er met voedsel wordt gewerkt of wordt gegeten.
Daarnaast na het toiletbezoek en het werken op de boerderij.
We trekken kleding aan die vies mag worden
Persoonlijke spullen zoals rollators, wandelstokken etc. worden voorzien van naam.
Er dient alleen in de rookruimte te worden gerookt worden. Daarnaast dient er alleen
van eigen rokerswaar gerookt te worden.
We melden ons af bij afwezigheid bij de zorgboerin. Wanneer u de boerderij verlaat
dient u dit te melden aan de begeleiding
Deelnemers mogen hun eigen eten meenemen, maar zoetwaar is niet toegestaan. Op
de zorgboerderij hebben sommige deelnemers een dieet. Bij het uitdelen is hier geen
toezicht op. Bij feestelijke gelegenheden zoals een verjaardag mag er koek of gebak
mee worden gebracht. Dit in overleg met de begeleiding.
Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is
niet toegestaan.
Agressie in woorden en daden is niet toegestaan.
Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd.
Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen.
We behandelen elkaar met respect.
We gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, maar zijn ook op de hoogte van
de beperkingen.
We controleren regelmatig hoe het met onze deelnemers gaat.
Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn
vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders.
Kritiek bespreken we in eerste instantie met de zorgboerin
Maak klachten bespreekbaar zodat deze opgelost kunnen worden door de zorgboerin
We praten met elkaar als ons iets dwarszit.
We maken geen foto’s en of filmpjes van elkaar en plaatsen geen berichten in de
sociale media over deelnemers van de zorgboerderij

Procedure omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare
handelingen
Alle medewerkers en deelnemers behoren van veiligheid en onderling vertrouwen te hebben.
Om dit te realiseren worden er duidelijke afspraken gemaakt over hoe te handelen in geval
van agressie, ongewenste intimiteiten en/ of strafbare handelingen.

Diefstal, agressie en intimiteiten
In de overeenkomst/ huisregels staat dat diefstal (seksuele) agressie en (ongewenste)
intimiteiten verboden zijn. Indien één van deze overtredingen toch plaatsvindt dan:
1.Krijgt de deelnemer een waarschuwing en er volgt een gesprek al dan niet met een
familielid of begeleider. Mede afhankelijk van de aard van de overtreding wordt bepaald hoe
de deelnemer iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de
vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat.
2.Wanneer de deelnemer nogmaals in de fout gaat krijgt hij/ zij een gele kaart. Op deze gele
kaart staat de datum en het gepleegde feit vermeld. De familie en begeleiders worden hier
mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld. Nogmaals wordt mede afhankelijk van de
aard van de overtreding bepaald hoe de deelnemer iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed
te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de
fout gaat.
3.Als de deelnemer nu nogmaals in de fout gaat, krijgt hij/ zij per direct een rode kaart, en kan
zijn/ haar zorgovereenkomst beëindigd worden.
Wanneer het gaat om een zeer zwaar voorval en wanneer een andere persoon zich niet meer
veilig voelt in de buurt van de betreffende deelnemer kunnen stappen 1 t/m 3 overgeslagen
worden en de overeenkomst wordt per direct beëindigd.
Zorgboerderij de witrik is als zorgaanbieder wettelijk verplicht calamiteiten of seksueel
misbruik zo snel mogelijk aan de inspectie te melden. Na melding dient Zorgboerderij de
witrik een rapport op te stellen. Tevens is Zorgboerderij de Witrik aangesloten bij Meldcode
huishoudelijk geweld en kindermishandeling.

