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Kernwaarden

We faciliteren maximaal haalbare ruimte voor de
protestants christelijke geloofsbeleving.

God

De woning heeft een protestants christelijke identiteit. Dit betekent dat wij ons in ons
werk willen laten leiden door God en de Bijbel. Voor God is iedereen waardevol.
Op de woning zijn er mensen die graag op zondag naar de kerk gaan. Ze vinden het fijn om te
kijken naar christelijke programma’s op televisie. Voor en na het eten bidden we en lezen we uit
de Bijbel. De begeleiding wil je hierbij helpen. Als je liever alleen bidt en de Bijbel leest, kan de
begeleiding je hierbij ook helpen.
Als je vragen hebt over het geloof, God, leven en dood kun je praten met de pastoraal werker.
Je kunt dit bij je begeleider aangeven; hij/zij maakt dan een afspraak voor jou.

Respect

Ook wanneer je niet christelijk bent, kun je hier komen wonen en werken.
We verwachten van je dat je respect hebt voor de identiteit zoals:
• Respect voor het leven
• Respect voor God en mensen die daarin geloven
• Het ondersteunen in het invulling geven aan de zondag
• Respect voor de spullen van anderen
Respect blijkt ook uit de manier waarop we onze taal gebruiken.
Waar praat je over, hoe doe je dat en welke woorden gebruik je?

Jou

Ieder mens is uniek, met zijn eigen behoeftes, voorkeuren en mogelijkheden. ASVZ wil zo goed
mogelijk tegemoet komen aan de persoonlijke wensen en vragen van cliënten, hoe groot of klein
die ook zijn. Waar het om gaat, is dat de cliënt zijn eigen keuzes kan maken en invloed heeft op
zijn leven en de omgeving waarin hij zich bevindt.

Samen

We verwachten van elkaar dat we werk maken van identiteit. Dit betekent:
• Identiteit samen vormgeven in het dagelijkse leefklimaat
• In overleg met de cliënt inhoud geven aan de identiteit in het individueel plan
• De cliënt ondersteuning bieden in zijn geloofsbeleving en daar waar nodig dit
aankaarten en bespreken met de pastoraal werker
Samen met je begeleider kun je praten over wat je wilt met je geloof. Samen beschrijf
je dat in je plan. Je begeleider helpt je bij de vragen die je hebt rondom geloof.

Ontmoeting

De identiteitscommissie ondersteunt de vormgeving van identiteit door het organiseren van
themadagen voor cliënten en toerustingsdagen voor medewerkers.
Wil je meer informatie?
Kijk dan op www.asvz.nl ≥ over ons ≥ organisatie ≥ identiteitscommissie.

