DE ZORG AAN JOU

DE ZORG AAN JOU

INDIVIDUEEL PLAN

WAT STAAT ER IN
JOUW IP?
In het Individueel Plan (IP) staan jouw wensen. En afspraken over de
begeleiding die jij nodig hebt. Deze afspraken maak je samen met je
persoonlijk begeleider. Door het IP krijg je meer de leiding over je eigen
leven. Op deze bladzijde vind je informatie over het IP. Zo kan jij je
IP-gesprek goed voorbereiden.
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ZORGVISIE ASVZ

ONZE KIJK OP ZORG
Bij ASVZ geloven we dat iedereen zijn eigen talenten heeft.
We kijken met elkaar naar wat jij wil, wat jij kan en wat je nog wil
leren. De manier waarop we dat doen, noemen we de visie van
ASVZ. De visie van ASVZ bestaat uit vier onderwerpen.

Filmpje bekijken

Formulier invullen

1. Je woont en werkt in een prettige
en veilige omgeving

en voor de ander. We zoeken samen

We werken samen aan een omgeving waarin

Zodat je contacten opbouwt en je weg

jij je veilig voelt, thuis bent en jezelf kunt zijn.

vindt in de maatschappij.

2. J e staat er niet alleen voor
We vinden de relatie tussen jou en jouw

4. Je hebt invloed en
keuzemogelijkheden

begeleiders belangrijk. Dit is de basis voor

We vinden het belangrijk dat jij invloed

onze begeleiding. Je staat er niet alleen voor.

hebt op je eigen leven en omgeving.

En we laten je niet in de steek.

Daarom stemmen we zoveel mogelijk met

MEER WETEN?
Scan de QR-codes met je telefoon of tablet
voor meer informatie.
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werk of een daginvulling die bij je past.

jou af. Wat vind je leuk? En wat juist niet?

3. Je doet en telt mee

Wat heb je nodig? We helpen je om keuzes

Ieder mens wil iets betekenen. Voor zichzelf

te maken die bij jou passen.
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