Omgangsregels
Iedereen die werkzaam is op De Höfte onderschrijft de doelstelling en de huisregels, en houd
zich aan de omgangsregels, zoals die hier beschreven staan. Wie dat doet is van harte
welkom.
Wij vinden het belangrijk afspraken te maken over de manier van omgaan met elkaar, omdat
iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde
laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij op de De Höfte alle vormen van
ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische,
seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe
aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Wij vragen van alle medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers, dat zij meewerken
aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen
we in deze regels verwoorden. Dan zouden het er te veel worden. Dit wil natuurlijk niet
zeggen dat als iets ongenoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.
Algemeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
Ik val de ander niet lastig.
Ik berokken de ander geen schade.
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen, ik heb
geen grof taalgebruik.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachten of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens
mee.
10. Ik ben niet onder invloed van drugs of alcohol als ik op De Höfte werkzaam ben.
11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
persoonlijk leven of uiterlijk.
12. De kleding die ik draag zijn representatief en geschikt om op de boerderij te werken.
Mijn kleding en uiterlijk is voor anderen niet aanstootgevend of intimiderend. Waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van werkkleding die door de bedrijfsleiding
beschikbaar wordt gesteld.
13. Ik respecteer ieders mening en geef een ander het gevoel dat hij/zij gehoord wordt.
14. Ik betrek een ander in de groep.
15. Ik spreek Nederlands, als ik mij in een groep bevind, zodat iedereen mij kan verstaan.
16. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
17. Ik bevindt mij niet samen met één ander persoon in een afgesloten ruimte, waar wij
niet zichtbaar zijn voor anderen.
18. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. Ook gewenste
(seksuele) aandacht voor een ander is op de werkvloer niet toegestaan.

19. Wanneer medewerkers, vrijwilligers, deelnemers onderling een gewenste relatie
hebben, mag dit geen invloed hebben op de werksfeer en op de werkzaamheden.
20. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/ haar hiermee te stoppen. Als
dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp, bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon1.
21. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich
daar niet aan houdt erop aan en/ of meld dit bij de bedrijfsleiding.

Omgang kinderen en deelnemers
Alle bovengenoemde regels zijn ook van toepassing op kinderen en deelnemers. Omdat
kinderen en deelnemers kwetsbaar zijn, zijn er een aantal extra regels met betrekking tot de
omgang met hen.

22. Ik neem een professionele houding aan ten opzichte van bezoekers, kinderen en
deelnemers.
23. Ik ga geen persoonlijke band aan met kinderen en deelnemers
24. Er vindt geen contact met deelnemers en kinderen buiten De Höfte, in privé sfeer
plaats.
25. Privésituaties worden niet met deelnemers besproken, privé en werk blijven
gescheiden.
26. Er worden geen deelnemers voorgetrokken of cadeautjes gegeven aan deelnemers.
27. Lichamelijk contact wordt zoveel mogelijk gemeden.
28. Bij verjaardagen, worden deelnemers gefeliciteerd door het geven van een hand
29. Wanneer ik merk dat er iets aan de hand is met een deelnemer (boos, verdrietig of
anderzijds) informeer ik direct de begeleiding, ik ga niet zelf proberen om het
probleem op te lossen.
30. Ik bevindt mij niet samen met een kind / deelnemers, in een afgesloten ruimte
waardoor ik aan het zicht ontrokken wordt.
31. Ik neem kinderen en deelnemers niet mee in een auto of ander voertuig.
32. Er mogen geen foto’s, video’s of ander beeldmateriaal van deelnemers gemaakt
worden, zonder toestemming van de ouders / verzorgers.
33. Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels, en bovengenoemde algemene
omgangsregels. Wanneer ik merk dat bezoekers deze overschrijden spreek ik hen
daar op gepaste wijze op aan. Ik meld dit bij de bedrijfsleiding.
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