
Betekenisvolle werk- en daginvulling

Het is belangrijk dat je werk- en daginvulling past bij jouw 

wensen en behoeften. Daarom komen er meer geschikte 

werkplekken voor cliënten. En kijken we hoe cliënten thuis 

dagbesteding kunnen krijgen. Ook is er vaker overleg 

tussen wonen en werken. 

Talentontwikkeling 

We blijven helpen jouw talenten te ontwikkelen. Er komen steeds 

meer opleidingen, cursussen en trainingen. Je vindt het aanbod 

straks in een folder. Ook komt er een vitaliteitsprogramma van 

cliënten voor cliënten. Dit zijn activiteiten om gezond te blijven. 

Meepraten

We vragen cliënten en ouders/verwanten vaker 

wat goed gaat en wat beter kan. En we meten de 

tevredenheid in een onderzoek. Je krijgt hiervoor 

een uitnodiging. Ook gaan we meer in gesprek met 

de verschillende cliëntenraden.

Ieder jaar schrijft ASVZ op wat goed gaat en wat beter kan.  

Dit noemen we het jaarplan. In het jaarplan staan punten waar we 

in 2023 samen aan gaan werken. 

Jaarplan 2023 

Betere informatie 

Vanaf 2023 lees jij je rapportage en doelen in Caren.  

Ook kan je hierin je levensverhaal schrijven en delen met  

je begeleiders. We ontwikkelen samen met cliënten een 

website waarop alle belangrijke informatie staat. 



Samen met het netwerk

Het is belangrijk dat je mensen om je heen hebt bij wie 

je terecht kan. Zoals familie, vrienden en vrijwilligers. We 

gaan de relatie met het netwerk sterker maken. Ook kijken 

we hoe cliënten een bijdrage kunnen leveren aan het 

netwerk van anderen.  

Voldoende medewerkers

We willen dat je op je woning of werk kan vertrouwen op 

vaste begeleiders. Daarom proberen we te zorgen voor 

genoeg begeleiders. Dit doen we door nieuwe medewerkers 

te zoeken en bestaande medewerkers te houden. 

Veilig wonen en werken

We willen van ASVZ een duurzame organisatie maken.  

Dit lukt alleen als iedereen meedoet. Zo kan jij bijvoorbeeld 

je afval, energie- en waterverbruik verminderen. 

We roken niet meer bij de ingangen van gebouwen en  

op het terras. En begeleiders roken niet in jouw buurt. 

TIP!

Het is goed om met je begeleider en medecliënten te praten over  

het jaarplan. Bedenk samen wat op de woning of het werk beter kan. 

En voer dit ook samen uit. 

Wil je het volledige jaarplan lezen? 

Scan de QR-code met je telefoon! 


