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Huisregels Zorgboerderij De Broekse Hoeve 

Bij Zorgboerderij De Broekse Hoeve gaat gezond verstand boven het dichttimmeren door middel van 

regels. Wij leren onze cliënten om samen verantwoordelijkheid te dragen voor ieders welzijn. 

Onderstaande regels helpen daarbij. 

Algemene afspraak 

➢ Op de zorgboerderij zijn alcohol en drugs niet toegestaan. 

➢ Alle cliënten zijn op de hoogte van de doelen waaraan ze werken. 

➢ Aan het einde van de dag evalueren de medewerkers met iedere cliënt op hun persoonlijke 

doelen. 

➢ Aan het einde van de dag krijgen cliënten de gelegenheid om tips in de ideeënbus doen. 

 

Lunchpauze op Zorgboerderij De Broekse Hoeve 

➢ Iedereen neemt een eigen lunchpakket mee, wat bestaat uit een eenvoudige broodmaaltijd 

en een gezonde drank (geen frisdrank). 

➢ Zorgboerderij De Broekse Hoeve zorgt voor thee, melk, water of koffie. 

➢ Alleen bij een verklaring van de ouders/ huisarts dat een cliënt een maaltijdvervanger nuttigt 

wordt een broodvervangende maaltijd gegeten of iets anders gedronken. 

➢ Alle cliënten eten in de binnentuin. De begeleiding beslist in het geval van uitzonderingen. 

➢ Wanneer iedereen zijn brood op heeft wordt er gezamenlijk opgeruimd en de rest van de 

pauze wordt buiten doorgebracht. 

➢ De totale lunchpauze duurt een half uur. 

 

Medicatie op Zorgboerderij De Broekse Hoeve 

- Geef je aan de begeleiding en laat je niet in tas of jas zitten. 

 

Taalgebruik bij Zorgboerderij De Broekse Hoeve 

- Vloeken of schelden wordt niet getolereerd. 

  



2021 huisregels Zorgboerderij De Broekse Hoeve                                        Paraaf 

Wat te doen bij ziekte? 

Bel of app voor 08:30 uur naar de directie 06-48804687. Wij nemen dan zsm contact met u op. 
 

➢ Wordt uw kind ook door ons vervoerd? 
Bel of app uiterlijk 1 uur voordat uw kind op Zorgboerderij De Broekse Hoeve zal zijn naar 
Sanne 06-48804687. 
Zo voorkomen we dat de chauffeurs onnodige ritten maken. 
Let op:  

Indien u niet op tijd het vervoer heeft afgemeld zijn wij genoodzaakt om €10,- in rekening te 

brengen. Deze rekening is voor uw eigen kosten en wordt niet door de gemeente betaald. 

Wij innen deze kosten via een betaalverzoek (tikkie) 

Voor de volledige regels mbt vervoer zie www.broekse-hoeve.nl 
 

Gedragsregels bij Zorgboerderij De Broekse Hoeve 

- Iedereen wordt met respect behandeld. 

- We laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar. 

- We helpen elkaar als dat gevraagd wordt. 

- Er wordt niet geschopt, geslagen, gescholden of gepest. 

 

Veiligheid bij Zorgboerderij De Broekse Hoeve 

- Draag altijd kleding bestemd voor het werk. 

- Niet ongevraagd aan machines of gereedschap zitten. 

- Niet zwaaien met een hooivork of schep. 

- Nergens op of over klimmen zonder toestemming. 

- Niet rennen tussen de dieren. 

- Nooit alleen tussen de paarden werken of de stallen ingaan zonder dat daar toestemming voor is   

gegeven. 

 

Hygiëne bij Zorgboerderij De Broekse Hoeve 

- Was altijd je handen nadat je in aanraking bent geweest met de dieren. 

- Was altijd je handen als je naar het toilet bent geweest. 

- Was altijd je handen voor je gaat eten of drinken. 

- Houd het toilet schoon , is deze vies als je binnenkomt, melden aan de begeleiding. 

Social media : 

- Deelnemers communiceren op de boerderij niet met elkaar via Social media. 

We maken geen foto’s en of filmpjes van elkaar en plaatsen geen berichten in de sociale media over 

deelnemers van de zorgboerderij zonder toestemming van de desbetreffende persoon(en). 

Mocht je iets willen bespreken met de begeleiders doe dit dan niet via whatsapp of facebook, kom 

gewoon naar de begeleider in kwestie toe en praat erover. 
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Afspraken: 

Ieder komt met zijn eigen doel naar de zorgboerderij. Daarom kan het zijn dat er aparte afspraken 

worden gemaakt met iemand. Heb je hier vragen over kom naar de begeleiding. Richt je vooral op je 

eigen activiteiten. 

 

Roken: 

Het is in de pauzes toegestaan om te roken. Let op : alleen op de rookplaats !!  Het is niet toegestaan 

om rookwaar uit te delen. Je neemt je eigen sigaretten mee. 

Corona maatregelen:  
- Tijdens werktijd blijf je bij je team en de daarbij behorende begeleiders ! 
- Voor je de binnen ruimte betreedt desinfecteer je je handen met het middel wat bij de deur hangt. 
- In de binnenruimtes draag je een mondkapje als je loopt. Zodra je op je plek zit mag je deze afdoen. 
Houdt 1,5 meter afstand van begeleiding en collega's. 
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Omgaan met agressie 

Ontwikkeling van een crisis en daarbij aanbevolen houding 

 

Bij het opstellen van signaleringsplannen gaan we uit van de fasering in de crisis, die per cliënt 

uniform verloopt . Doel is om de cliënt met deze interventies niet te laten doorschieten naar een 

volgende fase in de escalatie maar terug te brengen tot 

➢ fase 0 

In fase 0 is er in feite niets aan de hand. De cliënt krijgt in feite een soort apart voor hem in 

het behandelplan overeengekomen ‘basisbenadering’. 

 

➢ Fase 1 

In fase 1 zijn er eerste tekenen dat er in de nabije toekomst iets mis zou kunnen gaan. Die 

tekenen zijn per cliënt anders, maar bestaan nogal eens uit angst voor controleverlies, wat 

zich bijvoorbeeld uit in paniek of afzondering. De medewerker tracht om de cliënt hernieuwd 

controle te laten krijgen. Tot hier laat de medewerker de regie dus in feite bij de cliënt, al 

moet men die cliënt in fase 1 daartoe wel aansporen. Dat verandert in fase 2. 

 

➢ Fase 2 

In fase 2 is er sprake van controleverlies, te herkennen bijvoorbeeld aan een afnemend 

vermogen tot realiteitstoetsing en het zoeken van grenzen. Hier neemt de medewerker de 

controle over en stelt bijvoorbeeld grenzen. 

 

➢ Fase 3 

In fase 3 gaat de cliënt over tot destructief gedrag. De hulpverlening kan hierop antwoorden 

met lichamelijke technieken gericht op veiligheid. De hulpverlening brengt de crisis terug 

naar een lagere fase. 

 

➢ Fase 4 

In fase 4 kijken de cliënt en de medewerkers terug op de escalatie. De cliënt voelt zich veelal 

schuldig. Beide partijen geven ruimte aan de eerste emoties en er wordt een begin gemaakt 

aan herstel van contact. Pas daarna wordt er geanalyseerd hoe het zover is kunnen komen, 

wat er voorkomen had kunnen worden en wat er eventueel in de escalatie en het antwoord 

van de hulpverlening ‘beter gekund’ had. 

NB: wanneer cliënten een andere aanpak behoeven maken ouders/ verzorgers dit kenbaar tijdens de 

intake en op ieder ander moment indien noodzakelijk. 

Mocht u n.a.v. deze regels vragen hebben, dan wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen 

met Sanne Sijbrandij. 

Bedankt voor uw medewerking! 


