
Jaarplan 2022
Vernieuwde beweging

Dit is het jaarplan van ASVZ voor 2022. 

Het is ingedeeld volgens 4 punten die belangrijk zijn voor ASVZ.

Elk punt staat geschreven in grote blauwe letters.

Daaronder staat de uitleg en waar we in 2022 aan gaan werken.

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.



Het gewone leven 
ervaren 

• Jij staat centraal.

• We kijken met elkaar welke talenten jij hebt. 

• Zinvolle dagbesteding of werk is belangrijk. 

• Jij en je ouders/verwanten praten meer mee over het IP. 

• Praat met je begeleiders over mediawijsheid. 

• We vragen vaker aan jou en ouders/verwanten om je mening te geven 

over belangrijke onderwerpen. 

• We kijken of de privacy rondom jou goed geregeld is.  



We doen het samen

• We zijn trots op hoe we werken bij ASVZ en doen dit goed.

• De Triple-C werkplaats zorgt ervoor dat medewerkers goed kunnen 

werken met Triple-C.

• We willen de LACCS-methode meer gebruiken. 

• We gaan onderzoek doen naar de Houvast-methode.  

• Door samen te werken met andere organisaties verbeteren we de zorg. 

• We schrijven op wat belangrijk is voor het starten van een 

ouderinitiatief. 

• We willen graag dat iedereen helpt om nieuwe medewerkers te vinden.

• We onderzoeken waarom medewerkers ziek worden. Hiermee kunnen 

we kijken hoe we dit op kunnen lossen.



Het gaat goed met 
ASVZ

• ASVZ heeft genoeg geld, dit willen we zo houden. 

• Managers gebruiken een nieuwe manier om belangrijke dingen op te 

schrijven. We gaan kijken of dit goed werkt.  

• We gaan opschrijven waarom E-health belangrijk is. 

• Er komt een nieuw cliëntendossier in de computer. 

• Door SmartWork te gebruiken zijn begeleiders minder tijd kwijt met 

belangrijke dingen opschrijven in bijvoorbeeld het cliëntendossier. 

• Er komen meer mensen werken bij de afdeling ICT.  

• Op woningen en dagbesteding is geen contant geld meer aanwezig. 

Veilige omgeving

• We werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving. 

• Er worden plannen gemaakt hoe om te gaan met corona. 

• Van elkaar leren is ook in 2022 erg belangrijk. 


