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Onze kijk op zorg

De zorgvisie van ASVZ is een weerslag van de gedeelde kijk op zorg en dient als 

richtlijn bij ons dagelijks werk. In onze zorgvisie gaan we uit van de menselijke 

behoeften – en beschrijven we hoe we daaraan beantwoorden. 

Iedereen heeft mogelijkheden

Bij ASVZ geloven we dat iedereen zijn 
eigen krachten en talenten heeft. Die eigen 
krachten en talenten van cliënten, hun 

familie en hun netwerk zijn het vertrekpunt 
van onze ondersteuning. Met een open blik 
kijken we naar wat wél kan. En dat pakken 
we samen aan. 



“Als we het écht samen 
doen, ontstaan er 

ongekende 
mogelijkheden.”

Het gewone leven ervaren

ASVZ wil dat mensen met een beperking 
zoveel mogelijk het gewone leven ervaren. 
Daarom bieden we zorg op maat, waarbij 
we zo goed mogelijk inspelen op de 
menselijke behoeften. Iedereen wil zich 
veilig voelen en ergens bij horen. Zelf 
keuzes kunnen maken. Vaardigheden 
ontwikkelen en iets kunnen betekenen; 
voor zichzelf en voor anderen. Hieronder 
lees je hoe we dat – in dialoog met cliënten 
en hun netwerk – voor elkaar krijgen:

• Samen werken aan een veilige omgeving 
Samen werken we aan een omgeving 
waarin je je veilig voelt, thuis bent en jezelf 
kunt zijn.

• Je staat er niet alleen voor
We bieden zorg en ondersteuning op basis 
van een gelijkwaardige relatie tussen 
mensen met een beperking en hun 
begeleiders. Die relatie is de basis voor 
onvoorwaardelijke ondersteuning. Je staat 
er niet alleen voor – en we laten je niet in de 
steek.  

• Je hebt invloed en keuzemogelijkheden  
Wij vinden het belangrijk dat mensen met 
een beperking zoveel mogelijk invloed 
hebben op hun eigen leven en hun 
omgeving. Daarom praten we niet over jou, 
maar met jou.  Wat vind je leuk of prettig – 
en wat juist niet? Wat wil je bereiken? En 
wat heb je daarbij nodig? We helpen je om 
keuzes te maken die bij je passen. Daarbij 
hebben we aandacht voor ieders geloofs- 
of levensovertuiging.

Kernactiviteiten van ASVZ

Ondersteuning Thuis 

Dagbesteding en werk 

Wonen 

Diagnostiek en behandeling 

• Je doet en telt mee  
Ieder mens wil iets betekenen. Ertoe doen. 
Voor zichzelf en voor de ander. We helpen 
je bij het vinden van werk of een 
daginvulling die bij je past, waarin je 
vaardigheden ontwikkelt en op peil houdt. 
Zodat je contacten opbouwt en je weg vindt 
in de maatschappij – ook als je een meer 
beschutte plek nodig hebt.



Ondersteuning Thuis | Dagbesteding | Wonen | Diagnostiek & Behandeling
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ASVZ ondersteunt mensen met een 
beperking om het gewone leven te ervaren. 
Met alles wat daarbij hoort: een mens-
waardige leefomgeving, sociale contacten, 
een betekenisvolle daginvulling of werk en 
ruimte om zelf keuzes te maken. Samen met 
cliënten, hun netwerk, vrijwilligers en onze 
partners proberen we elke dag dichterbij bij dit 
doel te komen. Dat doen we midden in de 
maatschappij. We zijn werkzaam in Zuid-
Holland, Brabant, en Utrecht.


