Algemene huisregels bij woonlocaties van de Rozelaar
Inleiding
Binnen de Rozelaar zijn huisregels vastgelegd om duidelijkheid te bieden over de algemeen
geldende afspraken en omgangsvormen op de woonlocaties. Indien gewenst kunnen woonlocaties
per onderdeel een aanvullende concrete afspraak maken. De cliëntenraad stemt in met de
algemene huisregels.
De huisregels gelden voor alle bewoners, begeleiders en bezoekers van de locatie. De huisregels
zijn bekend bij de bewoners, worden aangereikt wanneer een bewoner start op de woning en zijn
ze te vinden op de website van de Rozelaar.

Christelijke identiteit
Wij verwachten dat onze bewoners bewust kiezen voor onze organisatie en willen aansluiten bij
de christelijke levensstijl die wij uitdragen.
Er wordt speciale aandacht gegeven aan de christelijke zon- en feestdagen. We bieden
ondersteuning bij activiteiten die hierbij aansluiten, passend bij individuele behoeften,
belevingsniveau en/of persoonlijke overtuiging van de bewoner.
We stimuleren zingeving, gesprekken, samen zingen en muziek maken, kerkgang (evt. met
vrijwilligers), vieringen, etc.
Op zondag is er meer ruimte voor ontspannen samenzijn in de algemene ruimtes.
We beginnen en/of eindigen gezamenlijke maaltijden met gebed. Aan tafel lezen we uit de Bijbel
en/of een bijbels dagboek.
Indien gewenst wordt ’s avonds individueel de dag afgesloten met lezen, zingen en/of gebed. We
letten er op dat dit aansluit bij het niveau en de beleving van de bewoner.
Christelijke activiteiten worden gestimuleerd en georganiseerd. Er zijn nauwe contacten met de
plaatselijke kerken.
Bewoners en begeleiders gaan respectvol met elkaar en andersdenkenden om.
Er wordt niet gevloekt of grove taal gebruik.

Televisie- en media-gebruik
Het kijken/luisteren van televisie/muziek in de algemene ruimten wordt onderling afgestemd.
Gewelddadige, racistische of seksueel getinte programma’s zijn niet toegestaan in de algemene
ruimtes.
Op zondag wordt er terughoudend omgegaan met tv-gebruik in de algemene huiskamer. Welke
programma’s op zondag gekeken worden, kan als aanvullende afspraak per groep worden
vastgelegd.
Er worden individuele afspraken gemaakt met de bewoner over internet- en/of telefoongebruik,
indien nodig.
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Het is alleen toegestaan om beeld- en geluidsopnamen te maken van medebewoners, als zij
daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt ook voor het delen of online publiceren van
opnames van medebewoners.

Omgangsvormen m.b.t. seksualiteit
Bewoners respecteren elkaars privacy.
Bewoners en begeleiders raken elkaar niet onnodig aan.
Een bewoner mag niet bij een begeleider op schoot, tenzij het een bijzondere functie heeft
(bijvoorbeeld troosten of snoezelen).
Er worden geen seksueel getinte opmerkingen of gebaren gemaakt en er worden geen seksueel
prikkelende afbeeldingen getoond of seksueel prikkelende lectuur aangeboden.
Zowel begeleiders als bewoners dragen geen uitdagende kleding.
Wanneer de bewoner een relatie of partner heeft worden er individuele afspraken gemaakt.

Toegang tot algemene ruimten en privéruimten
Bewoners melden zich bij een begeleider wanneer zij binnenkomen en vertrekken.
Bewoners, begeleiders en bezoekers hebben toegang tot algemene ruimtes.
Bewoners en bezoekers hebben geen toegang tot privéruimtes van andere bewoners en tot
ruimtes die voor begeleiders bestemd zijn. Dit mag alleen wanneer daarvoor duidelijk
toestemming is gegeven.
Op elke locatie is duidelijk wat de algemene ruimtes zijn.
Bewoners hebben een actieve bijdrage aan de gezamenlijke huishoudelijke taken zoals eten
koken, opruimen, etc.

Aanpassingen appartement
Aanpassingen aan het eigen appartement, mogen alleen met toestemming van de zorgaanbieder
worden aangebracht. Zie document: Aanvaarden en opleveren appartement

Rust- en stiltetijden
Tussen 22.00 uur en 7.00 uur is het stil op de gangen en in de algemene ruimtes.
Als er overdag op een appartement muziek geluisterd wordt, mag dit geen hinder geven aan
medebewoners.
Van bewoners wordt verwacht dat zij ’s avonds voor 23.00 uur terug zijn op de woonlocatie. In
overleg met een begeleider zijn uitzonderingen mogelijk.
Per locatie is afgesproken op welke tijden de algemene ruimtes toegankelijk zijn.
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Bezoek
Bezoek is welkom.
Bezoekers houden rekening met de dagplanning van de bewoner en stemmen dit zo nodig af met
een begeleider.
Bezoekers melden zich bij een begeleider wanneer zij binnenkomen en vertrekken.
Het bezoek wordt meestal ontvangen op het appartement van de bewoner. In overleg is bezoek
ook welkom in de algemene woonkamer.
Bewoners mogen geen logee ontvangen op het appartement, tenzij daar vanwege bijzondere
omstandigheden een afwijkende afspraak over gemaakt is.

Huisdieren
Bewoners mogen een huisdier houden, wanneer zij het dier op hun eigen appartement en
zelfstandig kunnen verzorgen. Bij afwezigheid van de bewoner zorgt hij/zij zelf voor iemand die
de verzorging overneemt, begeleiders zijn niet beschikbaar voor deze taak. De aanwezigheid van
het huisdier mag geen negatieve invloed hebben op de gezondheid van een (mede)bewoner.

Roken, drugs en dronkenschap en brandveiligheid
Bewoners, begeleiders en bezoekers die willen roken, doen dit buiten het terrein van de
woonlocatie. Het is niet toegestaan dat er op een appartement of in andere binnenruimtes gerookt
wordt.
Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken.
Dronkenschap door overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan op de woonlocatie.
Er mogen geen kaarsen of waxinelichtjes branden.

Onderlinge veiligheid en vertrouwen
Bewoners mogen onderling geen eigendommen verkopen, ruilen of lenen.
In de woonlocatie worden geen kansspelen gespeeld tussen bewoners onderling, er wordt niet
gespeeld om geld, goederen of diensten.
Bewoners hebben geen gevaarlijke voorwerpen in hun bezit waarmee ze de veiligheid van
henzelf, medebewoners, begeleiders of bezoekers in gevaar kunnen brengen.
We komen niet aan de spullen van een ander, tenzij daar duidelijk toestemming voor is.

Overtreding van huisregels
Als iemand zich niet aan de huisregels houdt, zal hij daarop aangesproken worden.
Bij het meermalen en/of hinderlijk overtreden van de huisregels, waardoor de veiligheid of
ordelijke gang van zaken in het gedrang komen, beslist de teamleider over de consequentie van
de overtreding.
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