
 
 

 
 

 

Huisregels Nova zorg en welzijn 
 

Algemeen: 
▪ Er mag niet gerookt worden in de gebouwen, stallen, kas en werkplaatsen van Nova. 
▪ Het privé-gedeelte van de familie Hulshoff is niet toegankelijk voor deelnemers 
▪ Er zijn formulieren om verbeterpunten m.b.t. onveilige situaties, klachten, ideeën kenbaar te 

maken.  
 

Hygiëne: 
▪ Handen wassen voor de pauze en direct na het werken met de dieren en/of creatieve activiteit. 
▪ Voor de pauze (werk)schoenen/laarzen uitdoen voordat je de keuken binnen gaat. 
▪ Indien het toilet vuil is, meldt je dit bij de begeleider. 

 

Gedragsregels: 
▪ Met respect omgaan met de dieren en planten en met alle mensen op de boerderij. 
▪ Geen ongewenste intimiteiten (zie protocol). 
▪ Geen lichamelijke of verbale agressiviteit (zie protocol). 
▪ Op tijd komen en weggaan. 
▪ Pas starten met eten en drinken als iedereen aan tafel zit en er een moment stilte is gehouden. 
▪ Geen spullen van Nova of een ander meenemen naar huis zonder overleg (zie protocol). 
▪ De gebruikte spullen opruimen. 
▪ Klaar met je werk? Ga dan naar de begeleider voor een volgende werkopdracht. 
▪ Elkaar laten uitpraten en luisteren naar elkaar. 
▪ Gebruik van de smartphone wordt alleen de laatste 10 minuten van elke pauze togestaan en/of van 

13.00 tot 13.30 uur. 
▪ Niet ongevraagd foto’s of video’s maken van anderen en/of op social media plaatsen. 
▪ Vertrouwenspersoon voor deelnemers, vrijwilligers en personeelsleden:  
▪ Dokter Van Paridon, Schoolstraat 23 in Pannerden, telefoonnummer 0316-371515 

 

Veiligheid: 
▪ Altijd gebruik maken van de benodigde beschermende middelen. 
▪ Aanwijzingen van de begeleiding m.b.t. beschermende middelen opvolgen. 
▪ Niet ongevraagd aan de machines komen (zie ook aanwijzingen in de werkplaatsen). 
▪ Niet naar de rijdende trekkers, landbouwmachines, heftruck of auto’s lopen. 
▪ Niet ongevraagd het erf van de boer oplopen. 
▪ Niet zwaaien of gooien met dingen of dingen op de vloer laten slingeren. 
▪ De begeleider zeggen waar je heen gaat. 
▪ Niet zonder overleg van de ene naar de andere werkplek gaan. 
▪ Gevaarlijke situaties voor jezelf en/of anderen direct melden aan de begeleiding. 
▪ Nooit alleen tussen de dieren gaan werken. 
▪ Nooit tussen de stieren gaan lopen in de stallen; hekken stierenstal altijd dichthouden. 
▪ Altijd doorgeven en hulp halen als iemand zich pijn heeft gedaan of niet goed is geworden. 
▪ De EHBO-verbandtas staat op het kantoor van de begeleiding. 
▪ Preventiemedewerkers zijn Rob Hulshoff en Danny Hulshoff-Willemsen. 
▪ Tijdens de openingstijden van Nova zijn er op alle locaties één of meerdere BHV-ers aanwezig.  
▪ Nova zorg en welzijn beschikt over een AED; deze hangt op de zorgboerderij tegenover de toiletten.  

 

Cliëntenraad: 
De cliëntenraad van Nova bestaat uit drie cliënten en twee vertegenwoordigers en is te bereiken via 
crnovazorgenwelzijn@gmail.com 
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