HUISREGELS
INIZO LEER- EN WERKOMGEVING
1. Toon respect voor je medecliënten, medewerkers, gasten, buren en dieren.
2. Schelden, pesten, vloeken, kwetsende, discriminerende of seksistische opmerkingen worden
niet getolereerd.
3. We houden het graag gezellig met elkaar. Daarom wordt er niet gestoeid omdat dit kan leiden
tot ruzie.
4. Je helpt actief in het onderhouden en het netjes houden van de leer - en werkomgeving. Dit
betekent dat er taken worden verdeeld en gedaan.
5. We bepalen in overleg hoe jouw leer- en/of werkprogramma eruit komt te zien.
6. Bij het gebruik maken van het internet van INIZO houd je je aan het INIZO-internet protocol.
Indien jij je hier niet aan houdt, gaan we in gesprek met jouw ouders/verzorgers.
7. We bieden ondersteuning op het gebied van ICT, via het werken op telefoons, computers en
andere elektronische hardware. Buiten de afgesproken tijden berg je je elektronische
apparatuur op in je persoonlijke kluisje.

8. Alle spullen die je gebruikt worden na afloop altijd netjes opgeruimd.
9. Het kantoor is alleen toegankelijk met toestemming.
10. De woning is privé, en alleen toegankelijk en bestemd voor bewoners en hun begeleider(s).

11. De werkdagen zijn van 09.00 tot 15.00 uur.
12. Er zijn gedurende een dag 3 pauzes. Deze tijden staan in het werkrooster. Tijdens een
pauze mag je eten en drinken, op de andere tijden niet. Wel is het toegestaan om een
flesje water mee te nemen op de werkvloer. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt,
maar altijd vooraf in overleg met de begeleiding.
13. Als je aankomt of weggaat van de L&W dan meldt je dit altijd bij de begeleiding.
14. Bij INIZO is het niet toegestaan om wapens of messen mee te nemen. Ook nep-wapens
of op wapens/messen gelijkende artikelen mag je niet bij je hebben.

15. Medicatie neem je in onder toezicht van een begeleider.
Agressief gedrag tegenover begeleiding en medewerkers wordt door ons niet getolereerd. Wij
vinden het fijn als we op een normale manier kunnen praten, hierbij schelden we elkaar niet uit,
en respecteren we elkaar. Ook gaan we respectvol om met de eigendommen van een ander.

