Huisregels (wat kan/mag wel en wat kan/mag niet)
• De kantine is open vanaf 08.45 uur ’s morgens. .
• Werkdagen zijn maandag t/m vrijdag van ca. 09.00 uur tot ca. 16.00 uur.
• Een ieder dient op de voor hem/haar afgesproken tijd aanwezig te zijn.
• Als medewerker, vrijwilliger en stagiaire heb je een voorbeeldfunctie, let daarom op
taalgebruik en lichaamshouding, graag zien wij een actieve houding zo stimuleer je elkaar
om lekker bezig te blijven tijdens de werkzaamheden.
• Roken doen we op de rookplek, deze wordt aangegeven met een bordje, roken mag alleen in
de pauze.
• Bij verhindering, zo mogelijk, vroegtijdig ( 24 uur vooraf, minimaal voor 08.30 uur)
afmelden of reden waarom je later of niet komt. 0683980037
• Bij regelmatige afwezigheid of te laat komen (meer dan eens per week) volgt een gesprek
met ‘een meerdere’.
• Als je buiten werktijden en/of op vrije dagen de boerderij in Smalbroek wil bezoeken kan dit
op afspraak met de eigenaar Jo of Jolanda, ook bezoek door derden (familie, kennissen?) is
op afspraak altijd mogelijk.
• Mobiel gebruik tijdens werk in de tas, tijdens de pauzes mag je je mobiel gebruiken. Geen
beeld of geluidsopnames zonder toestemming op social media plaatsen.
• Tijdens aanwezigheid op De Hanse hof is het niet toegestaan alcohol en/of drugs te
gebruiken, dan wel bij je te hebben. Bij overtreding van deze regel kan verwijdering van de
boerderij plaatsvinden.
• Seksuele intimidatie naar andere personen is nooit toegestaan, bij ernstige overtreding van
deze regel (wordt door de begeleiding beoordeeld) zal bijna altijd verwijdering van de
boerderij volgen.
• Diefstal op de boerderij kan door de eigenaar bij justitie gemeld worden.
• Alle medewerkers zullen te allen tijde gebruik maken van de, door De Hanse Hof
beschikbaar gestelde, bedrijfskleding en schoeisel.
• Bij gebruik van gehoorschadelijke apparaten (o.a. haakse slijpmachine, schuurmachine en
hogedruk reiniger) gebruik van gehoor bescherming i.d.v.v. gehoorkappen, bescherm bril en
stofmasker.
• Het is vanzelfsprekend dat je met respect omgaat met collega’s en met dieren. (fysiek en
verbaal geweld naar mens en dier is niet toegestaan)
• Gereedschappen gebruiken waar ze voor bedoeld zijn en altijd schoonmaken en terugbrengen
naar de daarvoor bestemde opbergplek. (begeleiding verantwoordelijk)
• Eigendommen van De Hanse Hof mogen niet, zonder toestemming van de eigenaar,
meegenomen worden naar huis en/of voor eigen gebruik.
• Medewerkers van De Hanse Hof mogen geen gebruik maken van machines of
voer/werktuigen zonder toestemming van de eigenaar / bedrijfsleiding.
• Het is wel de bedoeling dat je het opgedragen (dagelijks)werk steeds afmaakt, lukt dit niet
dan overleggen met je begeleiding.
• Als je vragen en/of moeilijkheden hebt met je werk en/of de aanwezigheid op De Hanse Hof,
dan wel met collega’s: altijd met je begeleiding hierover praten en daarmee proberen een
oplossing te vinden.
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