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Inleiding 
Calipso heeft in haar algemene visie opgenomen: 
 Mensen met een beperking hebben, net als ieder ander, recht op een veilige en geborgen 

omgeving. Voor Calipso houdt dit in dat iedere bewoner zich er thuis voelt. Calipso biedt een 
geborgen en veilige omgeving waarin de bewoner niet alleen gewaardeerd wordt om wie hij of zij 
is, maar ook om zijn of haar waardevolle betekenis voor anderen. Om een veilige omgeving te 
bieden worden er protocollen over de interne en externe veiligheid en de huisregels opgesteld. 

 Mensen met een beperking hebben, in min of meerdere mate, ondersteuning of zorg nodig om 
een goede kwaliteit van leven te leiden dat past bij hun wensen, mogelijkheden en talenten. 

Teneinde aan deze punten van de algemene visie nadere inhoud te geven, zijn onderstaande 
afspraken / omgangsvormen geformuleerd. 
 
Algemene afspraken en omgangsvormen 
 In contacten met elkaar behouden we respect voor elkaar. Dit houdt onder andere in dat we 

luisteren naar wat iemand anders te zeggen heeft, op vragen reageren en op een gewoon 
geluidsniveau met elkaar praten. 

 We schelden niet en houden rekening met elkaars handicap. 
 We gaan ook met respect om met elkaars geloof. We geven ieder dus de ruimte om te bidden. 
 Wanneer er een spelcomputer is in de algemene ruimtes van Calipso, zal er zo nodig een schema 

worden gemaakt om iedereen om de beurt te laten gamen. Dit zal zo nodig ook gelden voor 
andere spelletjes. 

 Iedereen heeft voldoende nachtrust nodig. Dit houdt in dat we rekening houden met de nachtrust 
van een ander en zo nodig onze activiteiten daarop aanpassen. 

 Als er iets ernstigs gebeurt, moet Calipso worden ontruimd. De leiding moet daarom weten wie er 
aanwezig zijn. Om deze reden komt er voor de bewoners en voor de leiding een bord in de 
ontmoetingsruimte waarop je zelf moet bijhouden of je wel of niet in Calipso bent. Het is verplicht 
om dit bij te houden. 

 In het zorgplan wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met logé’s. Als een logé blijft slapen, dan 
moet dat worden doorgegeven aan de leiding. 

 Als je verkering hebt, dan mag je best laten zien dat je elkaar aardig vindt. Als je wilt knuffelen dan 
doe je dat in je eigen appartement. 

 We roken nergens in Calipso binnen. In de tuin is een plek aangewezen waar mag worden 
gerookt. 

 Als je je appartement verlaat, dan doe je de voordeur altijd op slot. 
 Voor het nemen van foto’s (ook met je mobiel!) vraag je altijd vóóraf toestemming. 
 
Open vuur 
 In verband met de algemene brandveiligheid is het basis uitgangspunt dat in Calipso geen open 

vuur mag zijn. 
 Dit laat onverlet, dat Calipso in deze niet wil bepalen wat in een individueel appartement mag 

gebeuren: Als een bewoner in zijn appartement één of meer kaarsen wil branden (open vuur), dan 
zal, om brandonveilige situaties zoveel als mogelijk is te voorkomen, vooraf in het individuele 
zorgplan moeten zijn opgenomen dat bewoner in staat is verantwoord om te gaan met open vuur.  

 In de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte is geen open vuur toegestaan. 
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