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Jaarplan 2023

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. 

Wat ga jij dit jaar doen? 

In een filmpje leggen we uit wat het jaarplan is.

En wat dat voor jou betekent.

Het filmpje staat op YouTube.

Ga op internet naar: http://bit.ly/jaarplanASVZ.



Van dagbesteding naar betekenisvol werk

Het is belangrijk dat je werk en daginvulling past 

bij jouw wensen en behoeften. 

Daarom komen er meer geschikte werkplekken voor cliënten. 

Daarbij willen we dat cliënten meer gaan leren in de praktijk. 

Ook bieden we meer cliënten met een afgeronde mbo-opleiding werk.

In 2023 is meer overleg en samenwerking tussen wonen en werken. 

Voor sommige cliënten is het fijn om thuis dagbesteding te krijgen. 

We kijken wat nodig is om dit op meer locaties mogelijk te maken.



Talentontwikkeling

We blijven helpen jouw talenten te ontwikkelen. 

Er komen steeds meer opleidingen, cursussen en trainingen. 

Je vindt het aanbod straks in een folder en op een website. 

Er komt een vitaliteitsprogramma van cliënten voor cliënten. 

Dit zijn activiteiten om gezond te blijven. 

Wil je meer informatie? Mail naar talentontwikkelingcliënten@asvz.nl. 

Ervaringsdeskundigheid

We maken steeds meer gebruik van ervaringsdeskundigen. 

Daarom willen we de groep met ervaringsdeskundigen uitbreiden. 

Ook gaan ervaringsdeskundigen werken bij de Beeldzorg Centrale. 

Zo kan jij met je vragen of je verhaal bij deze cliënten terecht.

Cliënten beter informeren

Vanaf 2023 lees jij je rapportage en doelen in Caren.

Jij mag zelf beslissen met wie jij informatie uit het dossier wil delen.

We ontwikkelen samen met cliënten een website. 

Hierop komt alle informatie te staan die voor jou belangrijk is. 

Zo ben je altijd op de hoogte en kan je zelf keuzes maken. 

MIP

Vanaf 2023 kunnen cliënten zelf een MIP invullen. 

MIP staat voor Melding Incident Personen. 

Je kan een gebeurtenis melden op internet of op papier. 

Je vult dan een formulier in. 

Ook kunnen cliënten, net als medewerkers, een 

weerbaarheidstraining volgen.

Zo kunnen we samen de zorg verbeteren.



Cliënten en ouders/verwanten praten mee

We willen dat cliënten en ouders/verwanten meepraten. 

Daarom vragen we 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.

Levensverhaal

In je leven heb je te maken met verschillende begeleiders. 

Het is belangrijk dat je begeleiders jouw levensverhaal kennen. 

Je kan in Caren jouw levensverhaal schrijven. 

En als je wil kan je dit delen met je begeleiders. 

In 2023 organiseren we een dag over het levensverhaal van cliënten.



Moreel beraad 

Soms krijg je als cliënt met ingewikkelde onderwerpen te maken.

Zoals wat wil je wel of niet delen als het gaat om je privacy.

Het is goed om hier samen bij stil te staan. 

Hiervoor is een moreel beraad. 

Dan praten verschillende mensen over het onderwerp.

Zodat zij samen tot nieuwe inzichten kunnen komen.  

Heb jij een onderwerp voor een moreel beraad? 

Mail dit dan naar: moreelberaad@asvz.nl. 

Mediawijsheid 

We doen steeds meer op internet.

Dat biedt veel kansen, maar soms ook risico’s.

ASVZ wil weten welke begeleiding jij nodig hebt om

internet goed te gebruiken. 

Daarom gaan begeleiders hierover in gesprek met jou.

TIP! Je kunt dit gesprek ook voeren door samen een spel te doen.

Zoals het spel Media Jungle. Stuur een mail naar avanbreugel@asvz.nl. 

Methodieken binnen ASVZ

Binnen ASVZ gebruiken we verschillende methodieken.

Zoals Triple-C, LACCS en HouVast.

Om goed met deze methodieken te werken zijn er afspraken gemaakt.

• Medewerkers met veel werkervaring gaan op andere woningen helpen.

Zij helpen medewerkers nog meer met de visie van ASVZ te werken.

• Overleggen worden voor een jaar gepland. 

Ook jouw IP-bespreking. 

• We kijken samen met jou of het dagprogramma nog aansluit 

bij jouw behoefte.



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 bestaande medewerkers te behouden. 

En door nieuwe medewerkers te zoeken. 

Bijvoorbeeld door verhalen van medewerkers, cliënten 

en vrijwilligers te delen. 

En door het verbeteren en versnellen van het aannemen 

van medewerkers.



Samenwerken 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. 

Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk. 

Ontwikkelingen op ICT-gebied

Er is steeds meer mogelijk op ICT-gebied.

ASVZ blijft kijken hoe we deze mogelijkheden kunnen inzetten.

• Vanaf 1 april 2023 werken je begeleiders met ONS.

ONS is het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

Hierin komt alle informatie over jou te staan. 

• Het uitluistersysteem voor nachtzorg is vernieuwd en verbeterd. 

Door deze verbetering krijgt de nachtdienst alleen nog 

belangrijke meldingen.

Bijvoorbeeld als je huilt of als je om hulp vraagt.

Zo kan de nachtdienst jou nog beter en sneller helpen.

• We stoppen met contant geld op locaties en woningen.

We stappen over naar digitaal met een bankpas.

Veilig wonen en werken

We willen van ASVZ een duurzame organisatie maken. 

Daarom heeft ASVZ de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 getekend.

Dit betekent bijvoorbeeld dat we afval scheiden en water schoonhouden.

Dit lukt alleen als iedereen, en dus elke locatie, meedoet.



Daarom vragen we elke locatie om hiervoor een actie te bedenken.

Hoe kunnen jullie bijvoorbeeld minder energie en water verbruiken? 

Of hoe kunnen jullie spullen slimmer (her)gebruiken? 

Stuur jullie goede ideeën naar: duurzaamheid@asvz.nl.

En inspireer andere groepen en locaties. We doen het samen! 

Rookvrij

In 2023 wordt ASVZ steeds meer rookvrij.

We roken niet meer bij de ingangen van gebouwen of op het terras. 

En begeleiders roken niet in jouw buurt.  

Wil jij stoppen of minderen met roken? 

De coaches educatie hebben verschillende materialen 

om jou hierbij te helpen. 

Meer weten? Stuur een mail naar: pvolkers@asvz.nl. 



 

Wil je meer 
weten?

Mail naar team Zeggenschap

clientzeggenschap@asvz.nl

Scan deze code met je mobiele 

telefoon om de informatie uit deze 

brochure te beluisteren.


