Huisregels Numodozorg
• We zijn op tijd aanwezig
• We melden ons bij afwezigheid af bij Nel of Tabitha
(Bij de onderaannemerscontracten worden per jaar het aantal dagdelen
vastgesteld, hier stellen wij onze personeelsleden op in.
Bij PGB overeenkomsten hanteren wij een annuleringstermijn van 1
week voorafgaand. Bij te laat afmelden zij wij genoodzaakt de uren
alsnog in rekening te brengen. En bij ziekte wordt er 50% van het
totaalbedrag in rekening gebracht. )
• Als je een momentje voor jezelf nodig hebt, overleg je dit met
begeleiding, zo weten zij altijd waar je bent.
• Bij ons leert en werkt iedereen op zijn eigen niveau en tempo.
• Je gebruikt alléén machines, apparaten of (elektrisch) gereedschap als je
daar toestemming of een opdracht voor hebt gekregen. En alleen onder
toezicht van begeleiding.
• Doordat Numodozorg een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons
voornamelijk richten op de begeleiding van onze deelnemers, hebben wij
uitsluitingscriteria vastgesteld:
-Deelnemers die kunstmatige zuurstof nodig hebben
-Deelnemers die bekend zijn met extreme gedragsproblematiek
-Deelnemers die een alcohol, drug of gokproblematiek hebben
-Vanaf januari 2022 nemen wij geen nieuwe deelnemers meer aan met
een VG6 of hoger
• Materialen, gereedschappen, lectuur en dergelijke zijn eigendom van
Numodozorg en mogen niet meegenomen worden.
• Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen. Domme vragen
bestaan niet
• We trekken naar de dagbesteding kleding aan die vies mag worden
• We mogen gebruik maken van bepaalde ruimtes (werkplaats, tuin,
keuken) en komen niet in het kantoor
• Opruimen en schoonmaken doen we samen of ieder om de beurt
• We roepen de begeleiding wanneer we niet verder kunnen met het werk
• We hangen onze jassen en tassen bij binnenkomst aan de kapstok
• Je veegt je voeten bij binnenkomst
• Bij brand of ongelukken roepen we de begeleiding
• We geven het aan wanneer we iets niet leuk vinden
• We vallen elkaar niet lastig

• We gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemer, maar zijn ook op
de hoogte van de beperkingen
• Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken
zijn vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders
• Roken is alleen in de pauze en alleen buiten toegestaan, je gaat dan los
van de groep staan. Op de daarvoor aangewezen rookplek.
• Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische
dranken is niet toegestaan
• Er mag geen handel worden gedreven
• We maken niet ongevraagd foto’s en filmpjes van elkaar
• We gebruiken ons telefoon niet tijdens activiteiten en lunch

Omgangsregels Numodozorg
• We hebben respect voor elkaar
• We zijn aardig voor elkaar
• Alcohol, wapens en drugs zijn verboden
• We laten elkaar uitpraten
• Als je iets dwars zit ga je hierover in gesprek met begeleiding
• Als je het niet eens bent met elkaar dan ga je hierover in gesprek
• Agressie in woorden en daden is niet toegestaan
• Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet
getolereerd
• We vloeken niet
• We schoppen of slaan niet
• We roddelen niet over elkaar
• We lachen niet om elkaar, maar met elkaar
• We vernielen niets van elkaar of van Numodozorg
• Kritiek, klachten of problemen bespreken we in eerste instantie met Nel of
Tabitha

Hygiëne Numodozorg
• Voor het eten wassen we onze handen
• We laten het toilet schoon achter
• Na het gebruik van de toilet, wassen we onze handen
• Geef aan wanneer het wc-papier op is

Eten en drinken Numodozorg
• Thee, Limonade en koffie wordt verzorgd door Numodozorg
• Er wordt niet ongevraagd iets te drinken of te eten gepakt
• We nemen zelf ons middageten mee naar de dagbesteding
• We eten gezamenlijk
• Tijdens het eten proberen we rustig te zijn aan tafel
• We beginnen en eindigen het eten gezamenlijk met een moment stilte

