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NAAR DE TOP!

PERSOONLIJKE GROEI EN
TALENTONTWIKKELING
ASVZ vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te
ontwikkelen. Daarom kun je meedoen met het programma Naar de Top!
Het programma bestaat uit vier trainingen. In deze trainingen werk je aan
jouw eigen groei en talenten.
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Sterk naar de top
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Stoer naar de top
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MELDING INCIDENT PERSONEN

PRATEN OVER EEN MIP
Samen met jou proberen begeleiders altijd zo veilig mogelijk te werken.
Maar soms gaat er toch iets mis. Van deze gebeurtenis maken we een
melding: een MIP. Dit staat voor: Melding Incident Personen. Een MIP
is bedoeld om van te leren. Het is geen klacht.
Is er een MIP ingevuld? Dan is het belangrijk

de situatie als vervelend of spannend hebt

dat jij dit weet:

ervaren. Je kan praten met je persoonlijk
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Je leert te kijken naar wat jij wil.

Je doet mee aan vier themadagen. Met

Naar wat jouw dromen en talenten zijn.
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Je werkt veel samen met je familie

De onderwerpen zijn: Wie ben ik?, Wie

• Jij kan ook jouw kant van het verhaal
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ken ik?, Wat wil ik? en Hoe doe ik dat?

vertellen. En laten opschrijven in de

In 2021 kunnen cliënten zelf ook een
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MIP-melding invullen. Via de computer

MEER WETEN?

Op www.asvz.nl/jaargids staat de folder. Of mail naar
Bertina Spelt: bspelt@asvz.nl
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wat er is gebeurd. En hoe dit kwam.

kan ook met de orthopedagoog of
wie jij wil praten!

• Jij mag lezen wat er over jou is ingevuld in
de rapportage.

Pilot

of op papier. Een aantal woningen gaan

Nazorg

hiermee oefenen. Later in het jaar hoor je

Misschien maak je een gebeurtenis

hier meer over.

mee waar je over wil praten. Omdat je
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