
1  Je woont en werkt in een prettige  
en veilige omgeving
We werken samen aan een omgeving  
waarin jij je veilig voelt, thuis bent en jezelf 
kunt zijn.

2  Je staat er niet alleen voor
We vinden de relatie tussen jou en je 
begeleiders belangrijk. Dit is de basis voor 
onze begeleiding. Je staat er niet alleen voor. 

ONZE KIJK OP ZORG
Bij ASVZ geloven we dat iedereen zijn eigen talenten heeft.  
We kijken naar wat jij wil, wat jij kan en wat jij nog wil leren.  

De manier waarop we dat doen, noemen we de visie van ASVZ. 
De visie bestaat uit vier onderwerpen.

  ZORGVISIE ASVZ  

3  Je hebt invloed en keuzemogelijkheden
We vinden het belangrijk dat jij invloed hebt 
op je eigen leven en je omgeving. Daarom 
stemmen we zoveel mogelijk met jou af. Wat 
vind je leuk of prettig? En wat juist niet?  
Wat heb je nodig? We helpen je om keuzes  
te maken die bij je passen. 

4  Je doet en telt mee
Ieder mens wil iets betekenen. Voor zichzelf 
en voor de ander. We zoeken samen werk of 
een daginvulling die bij je past. En waarin je 
vaardigheden ontwikkelt. Zodat je contacten 
opbouwt en je weg vindt in de maatschappij. 

DE ZORG AAN JOU DE ZORG AAN JOU

5544

DE ZORGVISIE VAN ASVZ LEZEN?
Ga naar www.asvz.nl/jaargids

OP INTERNET

BEELDZORG:  
IETS VOOR JOU? 

  BEELDZORG CENTRALE VAN ASVZ  

Waarvoor kun je beeldzorg gebruiken?
Beeldzorg gebruik je als jij daar behoefte aan 
hebt. Je kunt overal voor bellen. Als je een 
vraag hebt en je begeleider er niet is. Of als  
je iets wil vertellen over een gebeurtenis. 

Wat is beeldzorg?
Beeldzorg is begeleiding via een beeldscherm.  
Bijvoorbeeld via een tablet of mobiele telefoon. 
Je kunt elkaar zien en met elkaar praten. Je hebt 
contact met begeleiders in de Beeldzorg Centrale.

24 uur per dag bereikbaar
De Beeldzorg Centrale is de hele week open.  
Ook in het weekend, ’s nachts en tijdens feestdagen. 
Je mag altijd bellen. Of je kunt een afspraak maken. 
Dan belt een begeleider jou op die dag of tijd.

MEER WETEN?
Neem contact op met de Beeldzorg Centrale  
via beeldzorgcentrale@asvz.nl of 010 - 28 34 420.Scan de  QR-code om de folder te lezen.
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