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Huishoudelijk reglement stichting TaDaiMah 
 
Uitgangspunten: 
Samen wonen, meedoen in de samenleving waar ook anderen komen, vraagt van iedere mens rekening te 
houden met elkaar. Basisregels zijn daarbij: 
 
- Respect 
Niet iedereen kan hetzelfde zijn. Dat hoeft ook niet als je weet dat we elkaar kunnen aanvullen, dat de verschillen 
die er zijn meerwaarde kunnen hebben. Het aansluiten bij de eigen kwaliteiten van mensen is de kern van het 
respectvol omgaan met elkaar. Maar dat respect dient altijd van twee kanten te komen! 
 
- Competenties 
Iedere mens wil groeien en zich ontwikkelen, zo veel mogelijk zelf doen en eigen keuzes kunnen maken. Daarom 
wordt de begeleiding altijd zoveel mogelijk op de persoon zelf afgestemd en wordt gericht op de persoonlijke 
groei en ontwikkeling. 
 
- Interacties 
Mensen zijn sociale wezens, zij willen dingen samen doen, willen andere mensen ontmoeten en in meer of 
mindere mate relaties aan gaan. Bij het goed samen wonen is er ruimte voor interacties, maar ook tijd voor jezelf. 
 
Dit reglement gaat uit van een PGB-gebruik, waarbij de deelnemers naast hun Wajong-
uitkering/arbeidsloon een PGB hebben voor de inkoop van zorg en begeleiding. De deelnemer 
betaalt zelf zijn zorgverlener, huur, verzekeringen, e.d. Voor het voeren van een gezamenlijke 
huishouding maakt de deelnemer maandelijks een vast bedrag over aan de stichting TaDaiMah 
die de organisatie van het wooninitiatief regelt. De stichting heeft een spaarregeling voor 
duurzame goederen, reparatiekosten en uitjes. Jaarlijks maakt de penningmeester een 
inzichtelijke rapportage van alle inkomsten en uitgaven. 
 
 
Algemene bepalingen voor de bewoners van TaDaiMah: 

 
1-Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor een goed gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en de daarin 
voorkomende goederen. Bij (opzettelijke) schade aan voornoemde ruimte en/ of goederen zal betrokken 
deelnemer via zijn/haar WA-verzekering de schade dienen te vergoeden. Alle schade die niet door een 
verzekering vergoed wordt, dient te worden vergoed door de betreffende deelnemer of diens wettelijke 
vertegenwoordiger. Bij aanvang van de huurperiode zal het bestuur samen met wettelijk vertegenwoordigers een 
rapport van de staat van de gemeenschappelijke ruimten opstellen. 
 
2-Wanneer een deelnemer, ondanks gesprekken met bestuur van de stichting en de ingehuurde professionele 
begeleiding, doorgaat met het vertonen van onacceptabel gedrag, is het bestuur gemachtigd de samenwerking op 
te zeggen en zal het bestuur de wettelijk vertegenwoordiger verzoeken tot opzegging van de huur. Dit met een 
opzegtermijn van drie maanden, ingaande op de eerste van de volgende maand. 
 
3-Bij vertrek dient een opzegtermijn van 3 maanden. Het besluit tot vertrek moet schriftelijk worden ingediend bij 
de secretaris van de stichting. De vertrekkende deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tijdige opzegging van de 
huur bij Tablis Wonen en dient het appartement in goede staat achter te laten op zijn of haar kosten. Indien er 
een geschikte kandidaat op de wachtlijst staat c.q. zich aanmeldt, kan het bestuur besluiten tot het verkorten van 
de opzegtermijn.  
 
4-De stichting TaDaiMah streeft naar een blijvend evenwichtige groepssamenstelling bij het aanwijzen van een 
nieuwe deelnemer. In geval van calamiteiten kan het bestuur van de stichting TaDaiMah, na overleg met de 
orthopedagogen/GZ-psychologen, hiervan afwijken. 
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5-De vertrekkende deelnemer/ wettelijk vertegenwoordiger kan het bestuur verzoeken te bemiddelen bij 
overname van goederen, als keuken + apparatuur, gordijnen en meubilair, met de nieuwe bewoner. 
 
6-Het bestuur stelt een lijst op van de gezamenlijke goederen en controleert deze tenminste één maal per jaar op 
volledigheid en stelt deze lijst ter beschikking van de bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers. In de 
jaarvergadering van de stichting zullen eventuele knelpunten in gezamenlijk overleg worden opgepakt. 
 
7-Alles wat te maken heeft met de zorgverlening aan en begeleiding van de deelnemers is een zaak van 
bewoners/ wettelijk vertegenwoordigers met de stichting TaDaiMah. Klachten die niet serieus worden behandeld 
door de begeleiders worden gemeld aan het hoofd van de begeleiding. Deze overlegt met de 
orthopedagogen/GZ- psychologen en rapporteert aan het bestuur van de stichting. Het bestuur behartigt de 
gemeenschappelijke belangen en activiteiten. 
 
8-Van maandag t/m vrijdag wordt er elke dag een avondmaaltijd bereid. De deelnemers schrijven zich in nadat 
het weekmenu is vastgesteld. Het streven is dat elke deelnemer minimaal 3 keer per week aan de gezamenlijke 
maaltijd deelneemt, tenzij werkomstandigheden (bijv. ploegendienst) dit onmogelijk maakt. De maaltijden 
worden, volgens rooster, in gezamenlijkheid bereid en genuttigd met minimaal 1 aanwezige begeleider/ster.  
 
9- Voor het houden van huisdieren in het eigen appartement is toestemming van het bestuur vereist. 
Toestemming kan schriftelijk via een brief of e-mail aangevraagd worden bij de secretaris van het bestuur. De 
zorg voor de huisdieren is voor eigen rekening. Andere deelnemers mogen geen last van deze huisdieren ervaren. 
De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun huisdieren niet in het gezamenlijke appartement komen. 
 
10- De deelnemer bepaalt ( in overleg met de begeleiding) zelf zijn kleedgedrag en slaaptijden, maar stoort 
daarbij niet de andere deelnemers. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur wordt er van de deelnemers verwacht dat zij 
geen (geluids)overlast veroorzaken. Calamiteiten uitgezonderd. 
 
11- Elektrisch barbecuen in de buitenruimte is toegestaan. Deelnemer dient er voor te zorgen dat dit geen 
overlast geeft voor de omwonenden. 
 
12- Over de gezamenlijke activiteiten en eventuele klachten is er elke maand, onder leiding van de 
orthopedagogen/GZ-psychologen en/of begeleiders, een deelnemersberaad. Op uitnodiging kan deze door de 
wettelijk vertegenwoordigers bezocht worden. Tevoren wordt een agenda opgesteld, onderwerpen kunnen zijn: 
activiteiten/huisregels/omgang met elkaar/ weerbaarheid. 
De notulen worden in een ordner gedaan en zijn ter inzage voor de wettelijk vertegenwoordigers. 
 
13-Door de stichting wordt een elektronisch patiënten dossier(EPD) aangeschaft, dat door de begeleiding zal 
worden bijgehouden. Ouders kunnen de gegevens van hun eigen kind inzien. Elke deelnemer kan zijn/haar eigen 
dossier inzien. 
 
14-De deelnemers zorgen dat de veiligheid van de andere deelnemers nooit in gevaar komt. Deelnemers mogen 
geen kaarsen, gelpotten e.d. aansteken in het eigen of gezamenlijke appartement. Waxinelichtjes zijn, mits 
voorzien van een veilige houder, wel toegestaan. Rondom kerstmis is alleen een brandveilige kunstkerstboom 
toegestaan. Bij twijfel over veiligheid dient toestemming aan het bestuur gevraagd te worden. 
 
15-Bij het schoonmaken van het appartement zorgt de deelnemer, indien nodig, voor toezicht. Dit wordt 
vastgelegd in het individuele zorgplan. 
 
16- Voor gezondheidszaken zoeken de deelnemers in principe contact met de eigen huisarts en/of tandarts. 
Medisch specialisten en/of ziekenhuizen blijven een eigen keuze van de deelnemer, al dan niet in overleg met 
zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. Bij spoedgevallen wordt er door de begeleiding altijd contact opgenomen 
met de wettelijk vertegenwoordiger. 
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17- In de gemeenschappelijke ruimte mag niet gerookt worden. Het gebruik van drugs en overmatig 
alcoholgebruik is in alle appartementen verboden. 
 
18- De deelnemer zorgt er voor dat de andere bewoners geen overlast van hem/haar ervaren. 
 
19-Binnen het wooninitiatief van de stichting TaDaiMah gaan de deelnemers respectvol met elkaar en anderen 
om en is lichamelijk en/of verbaal geweld en pestgedrag verboden. 
 
20- Bezoekers van een van de deelnemers mogen niet ongevraagd de appartementen van anderen betreden. Als 
het bezoek wil blijven logeren, wordt dit van tevoren overlegd met/gemeld bij de begeleiding. Indien mogelijk kan 
het bezoek deelnemen aan de maaltijd. Deelnemer moet dit, i.v.m. de inkoop, tijdig aangeven bij de begeleiding. 
Bezoek mag niet storend of belastend zijn voor deelnemers én begeleiders. 
 
21- Bij een conflict tussen deelnemers onderling, tussen deelnemers en ouder(s), tussen deelnemers en externen 
of tussen ouders worden 1 of meerdere onafhankelijke mediators ingeschakeld. Deze worden door het bestuur 
aangewezen. In beginsel zijn dit de orthopedagogen/GZ-psychologen die bij het initiatief betrokken zijn. Na 
overleg kan het bestuur besluiten hier van af te wijken. 
 
22-Jaarlijks zullen er in het kader van de vrijetijdsbesteding minimaal 10 activiteiten worden georganiseerd door 
de begeleiding in overleg met de deelnemers. Ook de deelnemers kunnen initiatieven ontplooien. De deelnemers 
nemen zo vaak als mogelijk deel aan de georganiseerde activiteiten, met een minimum van 50%. 
 
23-Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks met de deelnemers en hun wettelijk vertegenwoordiger(s) 
geëvalueerd. Op verzoek van een of meer deelnemers of hun wettelijk vertegenwoordiger(s) kan dit vaker 
plaatsvinden. 
 
24-De Algemene Voorwaarden van de huurovereenkomst met Tablis Wonen zijn onderdeel van dit huishoudelijk 
reglement. 
 
25-Besluiten over aanpassingen c.q. toevoegingen met betrekking tot dit huishoudelijk reglement zullen in 
algemeenheid worden genomen. Elke deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger heeft daarbij 1 stem. 
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Alle stemmingen gebeuren schriftelijk. Stemmen 
mogen via e-mail uitgebracht worden. Bij een gelijk aantal voor- en tegenstemmen beslist het bestuur. 
 
26-In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting TaDaiMah. 
 
 
 

 


