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Huisregels 
 
We willen het werken bij Tikk Dagbesteding zo prettig mogelijk maken. Hiervoor zijn deze huisregels 
opgesteld. Bij Tikk willen wij op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en de algemene 
omgangsvormen in acht nemen. 
 

1. Privacy 
Ga respectvol om met iemands privacy. Dat houdt in dat je niet zonder toestemming aan de spullen 
van een ander komt. Dat je niemand zonder te vragen op een foto zet of een video opneemt en geen 
foto’s van anderen zonder toestemming met anderen deelt of online zet. 
Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden 
niet besproken met buitenstaanders. 
   
 

2. Respect 
Ga op een respectvolle wijze met elkaar om. Agressie in woorden en daden en ongewenste 
intimiteiten kunnen niet getolereerd worden. Wees aardig voor elkaar, luister naar elkaar en laat 
elkaar uitpraten. Lukt dat niet? Maak het bespreekbaar met Bouke of Kristina, we helpen graag om 
tot een oplossing te komen. 
 
 

3. Aanwezigheid 
Kom op tijd of meld het aan Bouke of Kristina. Heb je een momentje voor jezelf nodig? Overleg dit 
even met Bouke of Kristina, zo weten wij altijd waar je bent. 
 
 

4. Gebruik machines 
In principe mag iedereen die ermee om kan gaan het handgereedschap gebruiken. Het dragen van 
PBM’s is verplicht (persoonlijke beschermingsmiddelen). Werk jij voor het eerst met een machine bij 
Tikk? Vraag dan Bouke om hulp en werk eerst met hem samen.  
Als iemand met een machine bezig is houd je een veiligheidsafstand van minstens 1,50 meter. Wacht 
tot de persoon klaar is met het stellen van je vraag. Laat niemand schrikken. Benader de persoon van 
voren en nooit van achteren. 
 
 

5. Materiaal 
Materialen, gereedschappen, lectuur en dergelijke van TikkDagbesteding zijn eigendom van Tikk 
Dagbesteding en mogen niet mee naar huis worden genomen tenzij er iets anders afgesproken is. 
 
 

6. Kleding 
Draag gepaste (werk)kleding die vies mag worden. 
 
 

7. Privé ruimtes 
Werkplaats, atelier, tuin (en keuken) zijn de ruimtes van de dagbesteding waar jullie vrij mogen 
bewegen. Alle andere ruimtes zijn privé-ruimtes van het huis en niet voor gebruik van de deelnemers 
van de dagbesteding.  
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8. In geval van nood 
Is er een ongeluk gebeurt of brand? Waarschuw zo snel mogelijk Bouke of Kristina. 
  
 

9. Hygiene 
Voor het eten handen wassen! Laat de wc schoon achter voor de volgende.  
 
 

10. Eten en drinken 
Lunch, thee en koffie wordt verzorgd door Tikk Dagbesteding . Wie mee wil eten is welkom om aan 
te schuiven. Eet je liever brood? Geen probleem. Eet je liever apart of niet? Geef het aan.  
 
 

11.  Bezoekers 
Bezoekers zijn welkom op afspraak. Laat ze contact opnemen met Bouke en Kristina.  
 
 

12. Roken 
Bij Tikk Dagbesteding mogen jullie buiten roken. Gooi de peuken na afloop in een asbak. 
 
  

13.  Alcohol, drugs en andere verdovende middelen 
Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is niet toegestaan 
tijdens de dagbesteding. 
 
 

14.  Huisdieren 
Huisdieren mogen niet mee naar de dagbesteding. 
 
 

15. Schoonmaken 
Houd je werkplek schoon. Ruim aan het einde van de dag je werkplek op.  
Corvee doen we samen of ieder om de beurt. 
 
 

16. Handelen 
Om misverstanden tussen deelnemers en gevoelens van ongenoegen te voorkomen wordt je 
verzocht binnen Tikk Dagbesteding geen persoonlijke goederen onderling te verhandelen, te 
ruilen of geld te lenen. 
  

 
 


