Beknopte geschiedenis ASVZ
1969: ASVZ Merwebolder
Op aandringen van de overheid begon het bestuur van de Stichting Algemene Vakantiehuizen voor
Zwakzinnigen, later omgedoopt tot ASVZ, in 1967 met het maken van plannen voor de oprichting van
een instituut voor ongeveer 600 mensen met een verstandelijke beperking. Reden hiervoor was een
nijpend tekort aan woningen met permanente verzorging en ondersteuning voor zowel kinderen als
volwassenen. Op uitnodiging van de toenmalige burgemeester werd besloten dit instituut in Sliedrecht
te bouwen.
Voorafgaand aan de nieuwbouw is in 1969 in een dependance van het plaatselijke ziekenhuis een
voorziening voor 48 ernstig meervoudig gehandicapte kinderen gestart: De Meerpaal. In oktober 1976
werd de Merwebolder (geëxploiteerd door de J.W. Wehrmeijerstichting) officieel geopend door prinses
Margriet. De kinderen van De Meerpaal verhuisden naar het Zonnedek op de Merwebolder.

1997: Fusie ASVZ Merwebolder / ASVZ Zuid-Holland
ASVZ Zuid-Holland werd op 1 januari 1984 opgericht. De stichting was gevestigd in Gorinchem en
bestond uit twaalf gezinsvervangende tehuizen in de regio Zuid-Holland Zuid. In 1995 vond een fusie
plaats met de kleinschalige organisatie Thuisrecht.
Op 16 juli 1997 zijn ASVZ Merwebolder en ASVZ Zuid-Holland gefuseerd. De naam van de nieuwe
stichting werd: ASVZ Zuid West. Doel van de fusie was te komen tot één organisatie met een breed
zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuid-Holland Zuid.

2000: Fusie ASVZ Zuid West / SVVGR
De Stichting Voorzieningen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond (SVVGR) ving haar activiteiten
aan in 1987. Per 1 juli 1990 nam deze stichting de gemeentelijke kinderkliniek Beatrix-Irene in
Rotterdam over. Die privatisering bood de mogelijkheid om te komen tot een breder en gerichter
zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijke doelstelling was
eveneens deconcentratie en nieuwbouw. De eerste stap in deze richting was de opening van de
sociowoningen in Hoogvliet. Later volgden de locaties Prinsenland en Lombardijen.
Op 2 maart 2000 werd het fusieproces tussen ASVZ Zuid West en SVVGR formeel afgerond.
Redenen voor de fusie waren onder meer een verdergaande regionale spreiding van voorzieningen,
verbreding van het pakket van zorg en diensten, vergroting van de individuele keuzemogelijkheden
voor cliënten met een specifieke zorgvraag. Met deze fusie ontstond een grote organisatie met een
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uitgebreid zorgaanbod in Zuid-Holland Zuid. De naam ASVZ Zuid West bleef gehandhaafd voor deze
nieuwe stichting.

2002: Fusie ASVZ Zuid West / Stichting PCT
Op 21 april 1956 ging de Stichting Protestants Christelijke Tehuizen voor Zwakzinnigen van start in
Rotterdam (sinds 2000 was de officiële naam Stichting PCT). In 1960 werd het eerste
gezinsvervangende tehuis Chrizona geopend. Later zouden nog zes gezinsvervangende tehuizen
volgen. Tevens werden ambulante diensten verleend aan mensen met een verstandelijke beperking.
Aangezien de schaalgrootte van PCT niet toereikend was om op alle ontwikkelingen in de zorg in te
spelen, werd een geschikte fusiepartner gezocht en gevonden bij ASVZ Zuid West. Op 26 juni 2002
kwam de fusie tot stand. De naam ASVZ Zuid West bleef ook nu gehandhaafd. De protestantschristelijke identiteit van de gezinsvervangende tehuizen werd gewaarborgd en vastgelegd in de
nieuwe statuten. Hiermee werd het zorgpakket van ASVZ Zuid West nog gevarieerder.

2004: Fusie ASVZ Zuid West / Stichting Vincentius
Vincentius in Udenhout is in 1925 opgezet als schoolinternaat voor geestelijk gehandicapten en werd
gerund door de Zusters van de Choorstraat uit Den Bosch. In 1968 kreeg Vincentius een AWBZerkenning, waarmee het niet langer alleen een onderwijsinstelling was maar primair een zorginstelling
werd. Tot die tijd moesten de meisjes - het was tot dan toe een internaat voor uitsluitend meisjes - na
hun 18e jaar (de leeftijd waarop de leerplicht eindigt) vertrekken. Binnen de nieuwe zorginstelling
kwam ook ruimte voor dagactiviteiten. Er werden groepswoningen op het terrein gebouwd en in 1979
gingen de eerste cliënten buiten het terrein wonen, een ontwikkeling die zich de komende jaren zou
voortzetten.

Om ook in de toekomst een adequaat antwoord te kunnen blijven geven op de veranderende
zorgvragen, heeft Vincentius aansluiting gezocht bij ASVZ Zuid West. Op 30 november 2004 was ook
deze fusie een feit. Wederom werd het zorggebied uitgebreid, ditmaal naar de regio Midden- en WestBrabant. De naam van de nieuwe stichting bleef ASVZ Zuid West.
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2008: Van ASVZ Zuid West naar ASVZ
Na al de fusies in de afgelopen jaren was de dienstverlening van ASVZ Zuid West zo’n breed gebied
gaan bestrijken, dat gezocht werd naar een nieuwe, meer passende naam. Omdat ASVZ inmiddels
een begrip was in de regio’s waar wij actief zijn, is uiteindelijk toch niet gekozen voor een totale
naamswijziging. Besloten werd om het eerste deel van de oude naam te behouden.
Sinds juni 2008 is de naam ASVZ Zuid West verkort tot ASVZ. Formeel staan de letters ASVZ voor
Algemene Stichting Voor Zorg- en dienstverlening. Door de begin- en eindletter als uitgangspunt voor
het nieuwe logo te nemen, heeft de afkorting nu een extra invulling gekregen: zorg en dienstverlening
van A tot Z.
Tegelijk met de naamswijziging is ook een nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Met de keuze voor acht
kleuren, die in verschillende combinaties gebruikt kunnen worden, laten we de diversiteit van onze
zorg- en dienstverlening zien. Het zijn vooral de mensen die bij ons wonen en werken, die ASVZ kleur
geven. Gewoon samen en vanuit ieders mogelijkheden blijven we in gesprek met elkaar. Hierdoor zijn
wij in staat in te gaan op de individuele zorgvragen van cliënten. En dat is immers waar het allemaal
om draait.
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