Uw vraag aan ASVZ
Wilt u meer weten over Ondersteuning Thuis, voor uzelf of voor iemand
in uw omgeving? ASVZ Klantadvies helpt u verder. Dit ervaren team
adviseert u bij uw vraag en wijst u de weg bij het aanbod van ASVZ.
Bel 088 - 993 12 95
klantadvies@asvz.nl

Waarom ASVZ?
•
•
•

Alles onder één dak: kennis, kunde en ervaring
Ondersteuning Thuis voor mensen met een verstandelijke beperking
Grote variatie aan therapieën en behandelingen op maat

ASVZ
Postbus 121, 3360 AC Sliedrecht
0184 - 49 12 00
info@asvz.nl
Meer weten? www.asvz.nl

Ondersteuning Thuis

Uitgaan van
wat iemand kan

ASVZ is een zorgpartner die diagnostiek,
behandeling en begeleiding op maat biedt voor
mensen met een verstandelijke beperking. We
richten ons vooral op wat iemand wél kan.
ASVZ biedt Ondersteuning Thuis aan mensen met een verstandelijke
beperking en/of psychische problematiek. Dat doen we zo kort als mogelijk,
maar zo lang als nodig. Ondersteuning Thuis kan bestaan uit begeleiding bij
zelfstandig wonen, gezinsondersteuning, pedagogische gezinsbehandeling,
dagbesteding, werk, buitenschoolse opvang en logeer-, vakantie- en
weekendopvang. ASVZ ondersteunt op al deze gebieden bij het aanleren van
vaardigheden.
Dat doen we al sinds 1969. ASVZ kan bouwen op een stevig fundament van
kennis en ervaring. ASVZ gaat uit van wat iemand met een beperking wél kan.
Daarbij houden we rekening met ieders persoonlijke wensen. Op deze manier
maakt ASVZ mensen met een beperking krachtiger, autonomer en zelfredzamer.

Ondersteuning Thuis door ASVZ betekent:
•
•
•

Samen op zoek naar oplossingen op maat
Openheid en helderheid
Uitgaan van wat iemand wél kan

Het aanbod van ASVZ
Naast Ondersteuning Thuis biedt ASVZ ook Diagnostiek &
Behandeling. ASVZ beschikt bovendien op tientallen locaties
in Zuid-Holland en Brabant over dagactiviteitenlocaties en
verschillende woonvormen, van meer tot minder beschut.
Kijk voor het complete aanbod van ASVZ op
www.asvz.nl/ondersteuningthuis

‘ASVZ heeft een stevig fundament
van kennis en ervaring’

De cliënt werkt samen met een begeleider van ASVZ om het (gezins)leven
op de rit te krijgen én te houden. In een Ondersteuningsplan dat cliënt en
begeleider opstellen, staan afspraken over de invulling van de ondersteuning
en over de te behalen doelen. Als het mogelijk is, wordt ook het netwerk van
de cliënt betrokken bij dit plan. Zo draagt iedereen bij aan het doel: een zo
zelfstandig en prettig mogelijk leven in de eigen, vertrouwde omgeving.

Paula Brans uit Rotterdam is 67 en krijgt elke week bezoek aan huis van een
van de begeleiders van ASVZ. “Over het algemeen kan ik me prima redden maar
bij sommige zaken heb ik nou eenmaal wat hulp nodig. Zoals bij mijn financiële
administratie, het verwerken van de post en het bijhouden van mijn agenda. Mijn
begeleider legt ingewikkelde zaken zó uit, dat ik ze begrijp. Natuurlijk betekent
Ondersteuning Thuis voor mij ook iemand bij wie ik mijn ei kwijt kan. Dankzij ASVZ
kan ik zelfstandig in mijn eigen vertrouwde huis wonen en dat vind ik belangrijk.”

