Jaarplan ASVZ 2019
We maken elkaar sterker

Ieder jaar schrijft ASVZ op wat beter
of anders kan in de zorg en begeleiding.
Dit noemen we het jaarplan van ASVZ.

ASVZ wil dit vooral samen met jou
en je ouders/verwanten doen.
En ook met vrijwilligers en medewerkers.

Want door dingen samen te doen zijn
er al veel mooie dingen gebeurd.
Hier wil ASVZ in 2019 mee doorgaan.
Het jaarplan van 2019 heet: We maken elkaar sterker.

In het jaarplan van ASVZ staan veel punten.
In dit stuk hebben we de belangrijkste punten
voor je opgeschreven.

Op veel bladzijden staat een vak zoals dit.
In dit vak staan vragen voor de SCRc.
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Zorgen dat je dingen beter kan begrijpen
We willen ervoor zorgen dat je dingen
beter kunt begrijpen.
We gaan daarbij meer gebruik gaan maken
van plaatjes en filmpjes.
Ook het bewonerstijdschrift krijg je weer in 2019.

Ervaringsdeskundigen
Iemand die zelf iets heeft meegemaakt kan meestal
goed hierover vertellen.
Bijvoorbeeld: je kan vaak goed vertellen wat belangrijk is
bij zorg en begeleiding als je deze zelf krijgt.
Zo iemand noemen we dan een ervaringsdeskundige.
Bij ASVZ komen er steeds meer
van deze ervaringsdeskundigen.
Het trainen scholen en coachen van
deze ervaringsdeskundigen gaat door.
Ook vertellen ervaringsdeskundigen op scholen over hun werk.
Wil je meer weten hierover?
Kijk samen met je begeleider op het Portaal van ASVZ of mail naar:
ervaringsdeskundigheid@asvz.nl
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Leren
Je krijgt meer mogelijkheden om te leren,
bijvoorbeeld over het Individueel Plan.
We doen dit samen met mensen van binnen en buiten ASVZ.

Wat zou jij nog willen leren?
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Medezeggenschap
De CCR (cliënten en verwanten) en
andere vormen van cliëntmedezeggenschap zoals
cliëntvergaderingen en SCR worden steeds belangrijker.

De manier waarop ASVZ de zorg en begeleiding
wil doen staat opgeschreven in de visie.
In 2019 gaan we met elkaar over
de visie praten en deze opnieuw opschrijven.
We letten dan vooral op de verschillende soorten
van zorg en begeleiding waar cliënten om vragen.

Houden jullie op de locatie groepsoverleg
of een bewonersvergadering?
Weet jij wat er in de sectorale of centrale cliëntenraad
besproken wordt?
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Internet
Internet is voor iedereen steeds belangrijker geworden.
We gaan leren om internet
goed en zo veilig mogelijk te gebruiken.
We noemen dat mediawijsheid.
Op je woning kun je bijvoorbeeld het spel Mediajungle spelen.
Het is een leuk spel en je leert veel over internet en social media.
Je kunt het spel lenen bij de coaches educatie van ASVZ.

ASVZ gaat ook weer activiteiten
over internet en social media organiseren.

Maak jij gebruik van social media?
Zou jij daar iets in willen leren?
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En verder
Begeleiders komen afspraken met cliënten beter na.
Hierover gaan cliënten en begeleiders
in 2019 met elkaar praten.

Hoe kunnen we er voor zorgen
dat begeleiders afspraken met cliënten
beter nakomen?

Nieuwe wet zorg en dwang
Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe
wet over zorg en dwang (Wzd).
ASVZ wil in 2019 al gaan vertellen
wat er in deze wet staat.
In de workshop De Held praat je
samen met ouders, verwanten en begeleiders
over vrijheid en vrijheidsbeperking.
Meer weten? Kijk ook op:
www.ikdoemee.nl

Kennen jullie de workshop “De Held”?
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Begeleiders leren
Er werken veel begeleiders bij ASVZ.
Het is belangrijk dat ze blijven leren
zodat ze jou nog beter kunnen begeleiden.

We gaan ervoor zorgen dat begeleiders
minder tijd kwijt zijn aan schrijfwerk.
Zo komt er meer tijd beschikbaar voor de cliënten.

Individuele plannen
Zijn de individuele plannen goed?
Hier gaan we op iedere locatie naar kijken.
Ook schrijven we op hoe de plannen beter kunnen.
We doen dit samen met jou en je ouders/verwanten.
Plannen moeten bijvoorbeeld respectvol zijn
en in eenvoudige taal geschreven.

Rechten en privacy
Rechten en privacy van mensen zijn belangrijk.
In 2019 gaan cliënten en begeleiders hier
met elkaar over praten.
We kijken of de privacy
en rechten van cliënten goed geregeld zijn.
Wil je meer weten hierover?
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Kijk dan samen met je begeleider op het Portaal van ASVZ
of mail naar: clientzeggenschap@asvz.nl

Weet jij wat je rechten zijn?
Praten jullie hierover op je locatie?

ASVZ schrijft veel dingen over cliënten op.
Dit is nodig om de zorg en begeleiding goed te kunnen doen.
Dit gebeurt in Plancare 2.0
ASVZ vindt het belangrijk dat je weet
wat er over jou opgeschreven staat
en je hierover mee kan denken en praten.

Lees of schrijf jij zelf je eigen rapportage of IP?
Wat vind je belangrijk als het gaat om
je eigen rapportage of IP?
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Nieuwe woningen en duurzaamheid
In 2019 krijgen sommige cliënten een nieuwe woning.
Ook krijgen sommige cliënten een nieuw gebouw voor dagbesteding.
We willen goed blijven zorgen
voor de wereld waarin we leven.
We noemen dit duurzaamheid.
Door bijvoorbeeld zuinig te zijn met gas en licht.

Nieuwe dingen doen
Samen nieuwe dingen blijven doen is belangrijk.
Dit noemen we innovatie.
Eureka is de plek waar ASVZ
allerlei nieuwe hulpmiddelen uitprobeert.
Middelen die de zorg en begeleiding
makkelijker of veiliger maken.
In 2019 komen er bijvoorbeeld
meer informatieschermen op de woningen.
Meer weten over Eureka?
Kijk dan samen met je begeleider op het Portaal van ASVZ
of mail naar: Eureka@asvz.nl
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Tenslotte
In dit jaarplan staan weer heel veel punten.
Veel punten zijn nieuw.
Anderen kende je misschien al.
ASVZ wil graag dat jullie met elkaar
gaan praten over dit jaarplan.
Bedenk met elkaar wat er
op jouw woning of dagbesteding beter kan
en voer het samen uit.
Zo kunnen we met elkaar de zorg en begeleiding verbeteren.

Maak elkaar sterker!
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