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Huisregels/ groepsovereenkomst Stichting jobzzpmaatje/reintegratiebedrijf 026aanhetwerk
Deze huisregels dienen als een groepsovereenkomst, waar iedereen zijn eigen
verantwoordelijkheid voor draagt, tevens ook in de gelegenheid wordt gesteld om hierover
advies uit te brengen.
Onze huisregels zijn opgesteld om een ordelijke gang van zaken goed te regelen en het hier
gezamenlijk zo prettig mogelijk te maken.
Openingstijden:

ma – do 9:00 – 17:00

Pauze :

ma – do 12:30 – 13:00

* Privé telefoongesprekken graag verrichten, daar waar anderen er geen hinder van
ondervinden.
* Privébezittingen, zoals waardevolle spullen, bij voorkeur thuis laten ivm dat wij niet
verantwoordelijk zijn voor diefstal /schade.
*Muziek afspelen, zachtjes en in overleg en als omringende er geen last van ondervinden.
* Privé Internet gebruik, gelieve niet tijdens aanwezigheid bij 026
* Roken binnen niet toegestaan, en buiten gelieve niet onder of dicht bij ramen/deuren ivm
gezondheid van anderen en brandgevaar.
* Dronkenschap is niet toegestaan binnen bij 026aanhetwerk.
* Drug /verdovende middelen gebruik tolleren wij niet binnen 026aanhetwerk.
* Fotograferen, video, filmen; om redenen van privacy, vragen wij u op zorgvuldige wijze
met de foto’s om te gaan en in ieder geval, altijd uitdrukkelijke toestemming van de
gefotografeerde moeten vragen, vooral bij publicatie.
* Handelen, ruilen en geld lenen wensen wij niet binnen 026aanhetwerk, dit ter
bescherming van onze deelnemers.
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Omgangsregels / Gedragscode 026aanhetwerk t.a.v een veilige omgeving
* Hoe we met elkaar omgaan; met respect
*Afmelding bij afwezigheid
*Gezamenlijk verantwoordelijk voor huishoudelijke taken
*Corona maatregel; geen handen schudden – handen wassen – afstand bewaken
*Ongewenste Intimiteiten in allerlei vormen is niet toegestaan
*Discriminatie (huidskleur, geloof, positie, sekse) wordt niet getolereerd
*Wapens & gevaarlijke objecten zijn niet toegestaan
*Diefstal/vandalisme; wij doen hiervan aangifte en verhalen de schade op de dader.

Stichting 026aanhetwerk:
Artikel 1
De stichting is onafhankelijk: geen der handelingen van het bestuur, die de stichting
afhankelijk stellen van enige andere stichting, vereniging en/of instelling heeft geldingskracht.
Artikel 2
Alle activiteiten van de stichting staan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Artikel 3
In ruimten, ten diensten van de stichting, behoudt het bestuur zich het recht voor elke
maatregel te treffen in het belang van de goede orde.

Datum:

Ondertekenen deelnemer
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