
Algemene huisregels
bij woonlocaties van 
de Rozelaar



Inleiding

De Rozelaar heeft huisregels. Door de huisregels is duidelijk welke afspraken  
er zijn en hoe je met elkaar omgaat. De cliëntenraad is het eens met de 
huisregels. 

De huisregels gelden voor alle bewoners, begeleiders en bezoekers van de 
woonlocatie. De huisregels zijn bekend bij de bewoners. Ze staan ook op de 
website van de Rozelaar.

Christelijke identiteit

Je kunt merken dat de Rozelaar een christelijke organisatie is. 

Onze bewoners kiezen er voor om bij de Rozelaar te wonen, omdat dat bij hen 
past.  

We geven speciale aandacht gegeven aan de zondag en christelijke 
feestdagen. 

Als de bewoner dat wil, ondersteunen we bij activiteiten die daarbij passen. 

We voeren gesprekken over God, we zingen en maken muziek. 
We ondersteunen bij kerkgang (soms met vrijwilligers), vieringen, etc.

Op zondag kunnen bewoners ontspannen samenzijn in de algemene ruimtes. 
We organiseren christelijke activiteiten. We hebben contact met de kerken.

We bidden bij de maaltijd. Aan tafel lezen we uit de Bijbel of een dagboek. 
Als de bewoner het wil, sluiten we ’s avonds de dag af met lezen, zingen of 
bidden. 

Bewoners en begeleiders gaan netjes met elkaar om. Ook als ze een andere 
mening hebben. We vloeken niet. We gebruiken geen grove taal. 



Televisie- en mediagebruik

We overleggen over welke programma’s we kijken en luisteren in de 
algemene ruimte. We kijken in de algemene ruimte geen programma’s met 
geweld, schelden en seks.

Op zondag kijken we weinig televisie in de algemene ruimtes. We maken met 
de groep afspraken over wat we kijken op zondag.

Elke bewoner heeft eigen afspraken over het gebruik van internet en telefoon.

Iets opnemen (film of geluid) van een andere bewoner mag alleen als die be-
woner dat goed vindt. Iets delen of online zetten van een andere bewoner mag 
alleen als die bewoner dat goed vindt.

Omgangsvormen m.b.t. seksualiteit

Iedere bewoner heeft recht op een eigen plek. 
Bewoners en begeleiders raken elkaar niet aan als dat niet nodig is.

Een bewoner mag niet zomaar bij een begeleider op schoot zitten. 
We maken geen opmerkingen of gebaren die met seks te maken hebben. We 
laten geen plaatjes of boeken zien die seksuele gevoelens oproepen. 

Begeleiders en bewoners dragen geen uitdagende kleding.

Als een bewoner een relatie of partner heeft worden er persoonlijke afspraken 
gemaakt. 



Toegang tot algemene ruimten en 
privéruimten

Een bewoner die weg gaat of thuis komt, laat dat aan de begeleider weten.

Bewoners, begeleiders en bezoekers mogen de algemene ruimtes gebruiken. 
Bewoners en bezoekers mogen niet in het appartement van een andere bewo-
ner. Bewoners en bezoekers mogen niet in ruimtes die voor begeleiders zijn 
bedoeld. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven.

Elke bewoner doet mee met huishoudelijke taken, bijvoorbeeld eten koken en 
opruimen.

Aanpassingen appartement 

Het eigen appartement veranderen mag alleen na toestemming van de 
Rozelaar.

Rust- en stiltetijden

Tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens is het stil op de gangen en 
in de algemene ruimtes.

Muziek luisteren op een appartement mag alleen als andere bewoners geen 
last hebben van het geluid.

Bewoners zijn ’s avonds voor 23.00 uur thuis. Later thuiskomen mag alleen na 
overleg met een begeleider.



Het is bekend op welke tijden de algemene ruimtes open zijn.

Bezoek

Bezoek is welkom. 
Zij komen op het moment dat het past bij de planning van de bewoner. 
Soms is het handig om dat met de begeleider te overleggen.

Een bezoeker die binnenkomt of vertrekt, laat dat aan de begeleider weten.

Het bezoek komt op het appartement van de bewoner. Het kan ook in de 
algemene ruimte als dat eerst wordt overlegd.

Bewoners mogen geen logee ontvangen op het appartement. Er kan een uit
zondering worden gemaakt als er iets bijzonders is. 

Huisdieren

Een bewoners mag een huisdier hebben. Dat mag op het eigen appartement.

De bewoner moet zelf voor het huisdier zorgen. Als de bewoner er niet is, kan 
niet de begeleiding voor het huisdier zorgen. De bewoner moet dan zelf 
iemand anders regelen.

Andere bewoners moeten door het huisdier geen last krijgen van hun 
gezondheid.



Roken, drugs, dronkenschap en 
brandveiligheid

Roken moet buiten, maar mag niet op het terrein van de woonlocatie.
Roken mag niet op het appartement of ergens anders binnen.

Niemand mag drugs gebruiken op de woonlocatie.

Op de woonlocatie mag niemand dronken zijn door teveel alcohol.

Er mogen geen kaarsen of waxinelichtjes branden.

Onderlinge veiligheid en vertrouwen

Bewoners mogen aan elkaar geen eigen spullen verkopen, ruilen of lenen. 
Bewoners mogen in de woonlocatie geen kansspelen spelen met elkaar. Er 
wordt niet gespeeld om geld of spullen of afspraken.

Bewoners hebben geen gevaarlijke voorwerpen die onveilig zijn voor anderen. 

We komen niet aan de spullen van elkaar. Dat mag alleen als de ander dat 
goed vindt.



Overtreding van huisregels

Iemand die zich niet aan de huisregels houdt wordt daarop aangesproken. 
Als het vaker gebeurt heeft dat een gevolg. Als het heel vervelend is wat er 
gebeurt, beslist de teamleider wat er moet gebeuren.
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