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Huisregels
Er zijn een aantal huisregels waar wij ons aan houden op It Aventoer
• Wij zijn er met elkaar om het goed te hebben met elkaar.
• Wees vriendelijk voor elkaar en heb respect voor elkaar en voor de dieren.
• we het samen Er wordt niet gescholden, gevloekt of gevochten. Vraag bij ruzie hulp aan
de begeleiding, dan lossen op.
• We werken zo veel mogelijk samen, samen werken geeft plezier.
• Wij bidden voor het eten, wie niet gewend is thuis te bidden, is toch even stil uit fatsoen voor de
anderen.
• Als je iets wilt gaan doen, overleg het dan altijd met de begeleiding
• Sociale media: filmpjes of foto’s van It Aventoer en al haar bezoekers en deelnemers mogen niet
zonder toestemming op Facebook, YouTube, twitter of internet worden gezet.
• Diefstal wordt niet toegestaan.
• We houden ons aan gemaakte afspraken.
• Veiligheid: bij werkzaamheden op de boerderij moeten de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften
worden gebruikt.
• Nooit met vuur spelen, messen zijn niet toegestaan.

De huisregels hangen in posterformaat en in pictogrammen in de kantine.
Voor bewoners zijn er hiernaast ook aanvullende huisregels die hen bij aanvang van het wonen wordt
uitgereikt.

Protocollen
Op It Aventoer hebben we naast huisregels ook regels voor veiligheid, medezeggenschap en
medicatieverstrekking. Deze regels zijn er om te voorkomen dat er onverwacht nare situaties ontstaan. Maar
ook voor ongewenst gedrag, ernstige situaties en klachten zijn er afspraken gemaakt. Deze regels en
afspraken zijn verwerkt in onze protocollen en onze werkwijzen.

Medicatie
Tijdens de intake van een deelnemer worden er afspraken gemaakt over het medicijngebruik. Deze
afspraken worden vastgelegd in het digitale cliëntendossier en de hieraan gekoppelde digitale medicatie
aftekenlijst. Ouder(s)/verzorgers wordt gevraagd up to date medicatieoverzichten van de apotheek aan te
leveren zodra er wijzigingen zijn in het medicatiegebruik. Ook hebben wij een overeenkomst met
huisartsenpraktijk Trynwalden voor het verlenen van acute zorg wanneer dat nodig is. Bewoners krijgen de
medicatie via de huisarts in Baxters aangeleverd samen met een up to date aftekenlijst. Het medicatiebeleid
van It Aventoer is op onze website te vinden onder het kopje downloads.
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Veiligheid
Om er voor te zorgen dat het op It Aventoer veilig is zijn er maatregelen getroffen zoals het opstellen van
een calamiteitenplan en een noodplan. Ook zijn er duidelijk aangegeven vluchtroutes. Elk jaar wordt er op It
Aventoer een risico inventarisatie (RI&E) verricht waarin alle mogelijke risico’s en protocollen worden
getoetst. Een deel van het personeel heeft een BHV certificaat, deze medewerkers kunnen als het nodig is
hulp en verzorging bieden. Met betrekking tot de fysieke veiligheid heeft It Aventoer een ruim erf met een
stal en werkplaats die gemakkelijk en veilig te betreden zijn. Er is veel aandacht voor veiligheid in de
gebouwen; gevaarlijk gereedschap, machines en apparaten worden aan de hand van de handleiding en
onder toezicht gebruikt en opgeborgen. Wij voldoen aan de geldende ARBO-eisen. Onze dieren zijn
gehuisvest in goede stallen die aan de geldende wettelijke normen voldoen. Wij vragen elk jaar via de
dierenarts een zoönose verklaring aan. Deze verklaring geeft aan dat we voldoen aan de te nemen
maatregelen om van dier op mens overdraagbare ziektes te voorkomen.

Ongewenst gedrag
Het woord zegt het al, maar ongewenst gedrag is niet gewenst gedrag op It Aventoer. Onder ongewenst
gedrag verstaan wij:
Agressie en geweld
Hierbij gaat het om gevallen van schoppen, slaan, verbaal geweld, brandstichting, vandalisme en het
opzettelijk stuk maken van spullen. Daarnaast kan het gaan om gevallen waarin deelnemers, medewerkers
of begeleiders fysiek of psychologisch worden lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.
Pesten
Hierbij gaat het om opzettelijk uitschelden of kwetsen door nare dingen tegen of over elkaar te zeggen, maar
ook iemand negeren of buitensluiten.
Seksuele intimidatie
Hierbij gaat het om elke vorm van seksueel getinte aandacht of opmerkingen die als ongewenst worden
ervaren. De wet zegt het als volgt: “Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of
gedwongen wordt ervaren”.
Voor iedereen is er vanuit ons protocol en de meldcode kindermishandeling en huislijke geweld een
meldingsplicht voor het signaleren van ongewenst gedrag. De persoon die te maken krijgt met ongewenst
gedrag probeert eerst zelf de ander hierop aan te spreken. Wanneer dit niet mogelijk is kan de persoon dit
melden bij de begeleiding van It Aventoer. Er zullen vervolgens afspraken gemaakt worden met de persoon
die het ongewenste gedrag vertoont. In ernstige situaties zoals grof fysiek geweld of het veroorzaken van
psychische, lichamelijke of emotionele schade zullen er strikte maatregelen worden genomen. Bij een
strafbaar feit moet de betrokkene melding doen bij de politie. Bij verdenking van ongewenst gedrag of
misbruik in de thuissituatie van een deelnemer moet dit bij de begeleiding worden gemeld zodat dit
uitgezocht kan worden volgens de richtlijnen van de meldcode huiselijk geweld.

Ernstige situaties
Onder ernstige situaties verstaan wij brand, langdurige uitval van stroom, gas, water of telefoon,
overstroming, het vrijkomen van gevaarlijke gassen en terroristische aanslagen. We hebben voor rampen
een handige wijzer waarop staat wat wij in die gevaarlijke situaties moeten doen. Wij hebben een
brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallaties in de woongebouwen en kantine worden elk jaar
gecontroleerd. Ook wordt met medewerkers en/of deelnemers een brandmeldoefening gedaan. Bij
veeziektes zoals MKZ of vogelpest blijft het mogelijk om op It Aventoer te komen. Mochten hiervoor speciale
voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden dan geeft It Aventoer dit zo snel mogelijk door aan de
deelnemers en hun ouder(s)/begeleiders.
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