
TIPS OM DUURZAMER 
TE LEVEN

Je hoort en leest veel over duurzaamheid. Ook bij ASVZ.  
Want ASVZ vindt duurzaamheid belangrijk. Duurzaamheid 

betekent: goed voor de mens, het milieu en de aarde.  
Ook jij kunt helpen om ASVZ én de wereld duurzamer te maken. 

Hoe? Wij geven je tips! 

  DUURZAAMHEID  

Wees zuinig met water 
Douche bijvoorbeeld maximaal 5 minuten.  

En laat het water niet lopen als je je tanden poetst. 

Duurzame voeding
Eet wat vaker vegetarisch. Dat betekent geen vlees.  

Ook kun je zelf groenten en fruit kweken in een moestuin. 

Koop minder nieuwe producten
Zoek vaker naar tweedehands spullen of kleding.  
Ga bijvoorbeeld eens naar een kringloopwinkel.  
Tip! ASVZ heeft ook een aantal kringloopwinkels. 

Wees zuinig met energie
Doe het licht uit als je weg bent. En zet de verwarming lager. 

Trek een warme trui en sloffen aan als je het koud hebt.  

Afval scheiden
Zet in de keuken vijf bakken neer voor gft-afval (groente-, 
fruit- en tuinafval), restafval, papier, plastic en glas.
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IN & OM JE HUIS

GOED MET ELKAAR 
OMGAAN

Jij hebt recht op een plek waar jij je fijn voelt. Dat geldt voor jouw 
woning en jouw werk. Daarom moeten cliënten en begeleiders 

goed met elkaar omgaan. Hiervoor heeft ASVZ huisregels gemaakt. 
Iedereen moet zich aan de huisregels houden.

  HUISREGELS  

IN & OM JE HUIS
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De huisregels gelden voor alle woningen 
en dagbestedingen van ASVZ. Minimaal 
1 keer per jaar praten jullie over de 
huisregels in het bewonersoverleg of 
het werkoverleg. Als er extra huisregels 
worden toegevoegd, moet iedereen het 
met deze regels eens zijn.

Begeleiders kunnen speciaal met jou  
regels en afspraken maken als dat nodig  
is. Die staan in je Individueel Plan (IP). Soms 
gebeurt er toch iets vervelends. Praat 
hierover met je persoonlijk begeleider.  
Of met de cliëntvertrouwenspersoon (de  
contactgegevens staan op bladzijde 23).

Meer weten?
Benieuwd wat de huisregels van ASVZ zijn? Ga naar  
www.asvz.nl/jaargids. Of bekijk het filmpje. Scan de QR-code 
met je telefoon of tablet. Dan ga je meteen naar het filmpje. 


