
Huisregels 



Huisregels 
Bij ASVZ willen we jouw leven zo prettig mogelijk maken.

Jij hebt recht op een plek waar je je fijn voelt.

In je huis, op je (vrijwilligers)werk of bij je dagbesteding.

Het is fijn als cliënten en begeleiders goed met elkaar omgaan.

ASVZ heeft hiervoor huisregels gemaakt.

Belangrijk is dat iedereen zich aan deze regels houdt.

Deze regels zijn er namelijk niet voor niets.

De regels gelden ook voor je familie, vrienden en kennissen. 

En voor je bezoek. 

De regels voor medewerkers staan in de gedragscode Sociaal Kompas. 



ASVZ wil dat iedereen respect heeft voor elkaar.

Dat betekent dat je andere mensen probeert te begrijpen

en ook rekening met elkaar houdt.

Ook al zijn er mensen die anders zijn dan jij 

en doen ze dingen anders dan jij.

Wat zijn de huisregels?

Er zijn huisregels die voor heel ASVZ gelden. 

Onder ASVZ valt alles wat met je zorg te maken heeft. 

Dus in je woning, bij (vrijwilligers)werk, dagbesteding of studie.

Hieronder staan de huisregels opgeschreven:  

• Je geeft anderen geen overlast. Bijvoorbeeld: je muziek of TV mag niet 

zo hard staan dat medebewoners en buren er last van hebben.

• Opstaan en naar bed gaan doe je op normale tijden. Je kan wel een 

eigen ritme hebben als je medebewoners er geen last van hebben.

• Je komt op tijd op je werk of dagbesteding. Je geeft op tijd door als 

je later komt of eerder weg moet. En als je vrije dagen of vakantie hebt. 

• Als je ziek bent of een afspraak hebt bij de tandarts of de dokter. 

Overleg je met de begeleider op je werk of dagbesteding of dit 

mogelijk is. Ook als er iets anders is wat heel belangrijk is voor jou. 

• Je doet mee aan huishoudelijke taken. Zoals afwassen en koken. 

Natuurlijk kijken we hierbij wat je wel of niet kan.

• Je let op de privacy van medebewoners. Bijvoorbeeld: je klopt op de 

deur bij het binnengaan van de kamer van iemand anders.



• Je mag geen foto’s of filmpjes maken van medebewoners en 

medecliënten zonder toestemming van de ander.

• Je hebt respect voor medebewoners en medecliënten. Bijvoorbeeld als 

ze een ander geloof hebben dan jij. Of anders zijn of praten dan jij.

• Je slaat, schopt, scheldt, pest, dreigt en steelt niet. Of ander gedrag 

waarmee je geen respect hebt voor een ander. 

• Je mag in overleg met je begeleider een huisdier houden. Je moet er 

zelf voor kunnen zorgen. Als je hier hulp bij nodig hebt, bespreek je dit 

met je begeleider. Medebewoners mogen geen last hebben van jouw 

huisdier. Denk bijvoorbeeld aan een allergie of geluidsoverlast. 

• Alles wat volgens de wet niet mag, mag ook niet binnen ASVZ. 

Bijvoorbeeld het bezitten van (steek)wapens en harddrugs is verboden.



Met elkaar praten over de huisregels

De huisregels worden minstens één keer per jaar besproken. 

Dit gebeurt tijdens het bewonersoverleg of het werkoverleg. 

Als er extra huisregels worden toegevoegd, 

moet iedereen het met deze regels eens zijn.

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over de huisregels. 

Soms gebeurt er toch iets vervelends.

Het is belangrijk om hierover te praten met je begeleiders. 

Of met iemand anders die je vertrouwt.

Je kan er ook samen met anderen over praten in het bewonersoverleg.

Of je kan praten met de cliëntvertrouwenspersoon. 

De contactgegevens staan op de website van ASVZ.

Ga op internet naar: www.asvz.nl/clienten

Individuele afspraken

Begeleiders kunnen ook speciaal met jou regels 

en afspraken maken als dat nodig is. 

Deze afspraken worden opgeschreven in jouw plan.

Filmpje over huisregels

ASVZ heeft een filmpje over huisregels gemaakt.

Je kan het filmpje bekijken op YouTube.

Ga op internet naar: bit.ly/ASVZ-huisregels

https://www.youtube.com/watch?v=Jm_LtoTqgO4
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Wil je meer 
weten?

Stuur een mail naar: 

planbureauwzd@asvz.nl

Scan deze code met je telefoon om 

de informatie uit deze brochure te 

beluisteren.


