Huisregels van de Hartekamp Groep
Voor alle bewoners/cliënten, medewerkers en bezoekers van de locaties van de
Hartekamp Groep

Omgangsvormen
•

We gaan respectvol met elkaar om

•
•

We zijn vriendelijk naar elkaar toe
We houden rekening met elkaar

•

We helpen elkaar waar dat nodig is

Slaap- en rusttijden
•

We houden rekening met elkaars rust- / slaaptijden en we maken geen geluid

•

waar anderen last van hebben
Het is rustig in huis tussen afgesproken tijden

Bezoek
•
•

Bezoek is van harte welkom. Graag in overleg met betrokkenen over frequentie
en tijdstip.
Logeren is mogelijk als er overeenstemming is met de cliënt, de
medebewoners en medewerkers (waaronder manager zorg) van de locatie.

Aanpassingen aan de woning
Aanpassingen aan de woning, bijvoorbeeld het schilderen van een muur of
ophangen van een plank, is mogelijk na afstemming met de medewerkers
(begeleiders en eventueel de 3-hoek (senior, manager zorg, de orthopedagoog).
Bouwkundige of technische veranderingen aan de woning zijn niet toegestaan.

Toegang algemene ruimten
•
•

Je mag in een kamer van iemand anders komen op uitnodiging en met
toestemming (van de cliënt zelf en de begeleiding).
Onder begeleiding van de begeleider mogen andere ruimtes worden
betreden (bijv. de ruimte voor voorraad, schoonmaakmiddelen, gevaarlijke
stoffen of medicijnen).
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Roken en vuur
•

•
•

Roken gebeurt buiten. Onder bepaalde voorwaarden kan door de
cliënt/bewoner in de eigen kamer/ woning worden gerookt.
De begeleiders weten onder welke voorwaarden.
Het branden van kaarsen of andere vormen van open vuur zijn niet
toegestaan.
Gangen en nooduitgangen moeten altijd vrij toegankelijk zijn. Er mogen
daarom geen spullen in de gangen of voor de nooduitgangen geplaatst
worden.

Huisdieren
•

•

Huisdieren mogen onder bepaalde voorwaarden gehouden worden.
De begeleiders weten onder welke voorwaarden.
Huisdieren van bezoekers mogen in overleg met de begeleider worden
meegenomen

Hygiëne en voorkoming van ziekten
We houden ons aan de maatregelen die zijn genomen om de spreiding van ziekten te
voorkomen en de hygiëne op orde te houden.

Computers en overige apparatuur
•

•

Computers, tablets en telefoons die eigendom zijn van de Hartekamp Groep
mogen met toestemming en/of onder toezicht van de begeleider worden
gebruikt.
Per locatie kunnen specifieke afspraken over het gebruik van computers
worden gemaakt.

Beeld en geluidsopnamen
•
•

Je mag andere cliënten, medewerkers en anderen pas filmen of geluid
opnemen als zij daar toestemming voor hebben gegeven.
Deze opnamen mogen niet op internet gezet worden of ergens anders voor
gebruikt worden zonder toestemming van de personen die op de opname
staan.

Alcohol
Gedragingen die bij anderen overlast of schade veroorzaken door alcoholgebruik, zijn
niet toegestaan.
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Drugs
•
•
•

Bezit van drugs is verboden op grond van de Opiumwet.
Overlast veroorzaken omdat je drugs hebt gebruikt is niet toegestaan.
Het is verboden om drugs aan anderen verkopen

Gokken
Je mag niet op de locatie gokken om geld, goederen of diensten.

Gevaarlijke voorwerpen
•

Je mag geen verboden of gevaarlijke voorwerpen in je bezit hebben, zoals
messen of vuurwapens. Als je een mes nodig hebt voor je werk, staat dit in je
ondersteuningsplan.

•

Aan bezoekers waarvan het vermoeden bestaat dat zij gevaarlijke voorwerpen
of drugs meebrengen, kan de toegang tot een locatie worden geweigerd.

De huisregels van de Hartekamp Groep zijn een richtlijn voor de huisregels op de
verschillende locaties.

Verschil huisregels en onvrijwillige zorg
Deze huisregels zijn opgesteld zodat iedereen fijn kan wonen en werken bij de
Hartekamp Groep.
Huisregels beïnvloeden iemands mogelijkheden om te doen en laten wat hij of zij wil.
De vrijheid wordt hiermee beperkt. Huisregels worden volgens de Wet zorg en dwang
niet gezien als een vorm van onvrijwillige zorg. Besluiten over onvrijwillige
zorgverlening worden altijd genomen ten aanzien van een individuele cliënt.
Huisregels zijn daarentegen van toepassing op alle cliënten die in de betreffende
locatie, afdeling of groep verblijven.
Bijvoorbeeld: Een cliënt mag andere cliënten geen overlast bezorgen door ’s avonds
muziek te maken, houdt een beperking in voor cliënten die ’s avonds nog lang naar
muziek luisteren, liefst op vol volume. Ook als een cliënt het hier niet mee eens is, is
hier echter geen sprake van onvrijwillige zorgverlening, het betreft immers een
huisregel die geldt voor alle cliënten.

Overtreding van de huisregels
Het niet volgen van de huisregels kan gevolgen hebben die in de 3-hoek worden
besproken en vastgesteld. Richtlijnen zijn in ontwikkeling.
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