Onze kijk op zorg
voor cliënten

Van
beperkingen
naar
mogelijkheden
“Ik wil dingen zelf ervaren, zonder
dat iemand zegt: dat kan jij niet.”
Elk mens is uniek.
Bij ASVZ geloven we dat iedereen
talenten heeft.
We gaan uit van wat jij wilt en kunt.
Alleen of met hulp van bijvoorbeeld
familie, vrienden en vrijwilligers.

Van mens
tot mens
“Zie mij als mens! Dan hoef ik
niet zo hard te roepen.”
We willen jou goed leren kennen.
We willen leren zien wie jij bent en
wat je nog wilt leren.
We willen graag weten wat jouw
vragen zijn en hoe we je kunnen
ondersteunen.
Want we vinden het belangrijk
• dat je je thuis voelt
• dat je je veilig voelt
• dat je relaties kunt opbouwen
• dat je een zinvolle daginvulling hebt en
• dat je vaardigheden ontwikkelt om zo
zelfredzaam mogelijk te zijn.
Daarom gaan we met jou, en met de
mensen om je heen, in gesprek, van
mens tot mens.

Het recht om
zelf te kiezen
“Ik heb recht op een zo zelfstandig
mogelijk leven.’
Zelf kiezen, zoveel mogelijk invloed
hebben op je eigen leven en je
omgeving, dat vinden we belangrijk.
We luisteren naar jouw wensen, waar je
wilt wonen en/of werken en wat je in je
vrije tijd wilt doen.
We willen daar met jou over praten
en je helpen met het nemen van
beslissingen.

Samen doen
“Ik wil dat begeleiders mij helpen bij
de dingen die ik wil doen. Dat we het
sámen doen. Zó dat ik ervan kan leren.
Want uiteindelijk wil ik het zelf kunnen.”
Het is fijn om met anderen te praten
en dingen te doen.
Om, met je begeleider, serieus te
werken aan wat je echt wilt.
Ook andere mensen uit je omgeving
kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan de begeleiding of behandeling die
bij jou past, bijvoorbeeld familie, een
mantelzorger, vriend(in) of vrijwilliger.
Hoe we het ook doen, we doen het samen.

Midden in de
maatschappij
“Ik wil graag normaal werk, bijvoorbeeld bij een lasbedrijf of in een
winkel.”
We bekijken met jou, jouw netwerk
en vrijwilligers wat jullie voor elkaar
en voor anderen kunnen betekenen.
We besteden veel aandacht aan
• wat je leuk vindt
• wat je kunt
• wat je graag zou willen leren
• hoe zelfstandig jij je voelt
• hoe stevig je in je schoenen staat
• met wie jij graag omgaat

Wat betekent
onze kijk op zorg
voor jou?
• Je vertelt wie jij bent, wat je
kunt en wilt.
• Je geeft anderen de kans om
jou te leren kennen.
• Je denkt mee, praat mee en
beslist mee over de ondersteuning
die je krijgt van ASVZ.
• Je neemt je begeleiding /
behandeling serieus.
• Je pakt samen aan.
• Je vraagt je af: wat kunnen
mensen om je heen voor jou
betekenen en wat kun jij voor
anderen doen?

Samen aanpakken
Samen aanpakken en kijken naar
wat wél kan.
Met deze woorden beschrijven we hoe
we onze zorg aan mensen met een
verstandelijke beperking zien.
We noemen dit: onze kijk op zorg.
Onze kijk op zorg helpt ons om ons
werk goed te doen.
Hoe we dat doen en wat dat betekent
voor jou kun je lezen in deze folder.
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