
  

  

Vastgesteld op 28-02-2023 

Huisregels Ensõ 

 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op onze locaties. 

De huisregels die dit mogelijk maken, zijn opgesteld in samenwerking met de Cliëntenraad. 

Zij gelden voor bewoners, bezoekers en medewerkers. 

Een prettige omgeving maken we samen.  

 
• Bij Ensõ heb je dagelijks contact met de begeleiding, zodat we kunnen zien, horen hoe het met 

je gaat en wat we voor jou kunnen betekenen. Indien nodig kunnen hierover andere afspraken 

gemaakt worden.  

 

• We gaan respectvol met elkaar om. 

 

• Bewoners binnen Ensõ hebben altijd een zinvolle dag invulling.  

 

• Vanaf 22.00 uur is het stil in de woning. Alle bewoners komen dan toe aan hun rust. Indien je 

later thuis wilt komen overleg je dit met de begeleiding. 

 

• Bezoektijden: Overleg is belangrijk voor de veiligheid van iedereen en een rustig verloop op de 

locatie. Bezoek is van maandag t/m vrijdag welkom tussen16.00 - 21.30 uur. Op zaterdag en 

zondag is bezoek welkom tussen 9.00 - 21.30 uur. Als je meer dan twee bezoekers tegelijk wil 

ontvangen of andere tijden wil dan overleg je dit met de begeleiding.  

 

• Jouw studio wordt netjes en compleet aangeboden. Veranderingen overleg je met jouw 

persoonlijk begeleider.  

 

• Je studio is opgeruimd en schoon. Zo blijft het een fijne en gezonde leefomgeving.  

 

• Wanneer het noodzakelijk is, mag begeleiding of een medewerker voor onderhoud/ inspectie 

aan de locatie, ten allen tijde in je studio komen. We zullen je, uitgezonderd nood, zoveel 

mogelijk vooraf informeren. 

• Je post legt de begeleiding in je postvakje. 

 

• In overleg kan er bekeken worden of er kleine knaagdieren/vissen bij ons kunnen wonen. 

Afspraken over de verzorging worden vastgelegd in de begeleidingskaart.  

Als je afwezig bent zorg je zelf voor oppas en verzorging van je dier.  

 

• Roken kan op de aangewezen rookplekken buiten het gebouw.  

 

• De kantoren en gesprekskamers zijn voor medewerkers toegankelijk. Een medewerker kan je 

wel uitnodigen in een gesprekskamer.  

 

• Binnen de gemeenschappelijke ruimtes benaderen we elkaar met respect en zijn we anderen 

niet tot last. 
 

• Iedereen die woont en werkt binnen de locatie helpt mee aan het schoonhouden van de 

gemeenschappelijke ruimtes. Hiervoor is samen met de bewoners een corveelijst opgesteld. 

Deze kan in de bewonersvergadering besproken worden.    

 

• Ben je onder invloed van alcohol en/of drugs, dan ben je zoveel mogelijk op je eigen studio of 

buiten. Bij overlast kan je niet in de gemeenschappelijke ruimtes zijn.  

 

• Voor de onderlinge sfeer spelen we niet om geld, goederen of diensten. Ook onderling 

handelen, ruilen of lenen doen we niet.  

 

• Gevaarlijke dingen zoals wapens of messen blijven buiten de locatie. Indien nodig kunnen 

hierover andere afspraken gemaakt worden.  

 

• Om opnames te maken of beeldmateriaal te delen van medebewoners of medewerkers heb 

je toestemming nodig.  


