ZORGEN ZONDER ZORGEN
Visie op wonen, begeleiden en zorg
Zorgen Zonder Zorgen heeft en heldere visie op wonen, begeleiden en zorg, waarbij en viertal
thema’s centraal staan, te weten:
 Thuis voelen
 Veilig voelen
 Zelfredzaamheid
 Samenwerking met anderen
 Thuis voelen
Wij willen dat mensen met een beperking net als alle andere mensen in Nederland een eigen leven
moeten kunnen leiden. Want zij zijn in de eerste plaats burger van deze samenleving. Met dezelfde
behoeften en rechten en plichten als ieder ander.
Dat betekent dat wat voor alle andere mensen geldt, ook voor jou geldt. Jij moet dus op dezelfde
manier kunnen wonen als iedereen (hetzij binnen een 24 uurs woonproject, hetzij uiteindelijk op
jezelf als dat beter bij jou past). Om dat te bereiken, heb je soms extra ondersteuning nodig in het
dagelijkse leven.
Ondersteuning die past bij jou specifieke vraag. Ondersteuning die als dat nodig is, mee verandert
met jou behoeften. Wij doen dit in nauw overleg met alle betrokkenen en in de eerste plaats met
jou. In een omgeving die veiligheid waarborgt en tegelijkertijd genoeg uitdaging biedt om je
ambities waar te kunnen maken. Waar je 24/7 kunt rekenen op een begeleider. Een begeleider die
jouw mogelijkheden ziet, maar ook jouw beperkingen respecteert.
 Veilig voelen
Jij geeft zelf richting aan je leven. Keuzevrijheid, zelfbeschikkingsrecht en verantwoordelijkheid
voor het eigen leven zijn belangrijke uitgangspunten. Daarom dienen de medewerkers zich met
respect, vriendelijk en in zekere zin bescheiden op te stellen: Zij ondersteunen jou in de keuzes die
jij maakt. Van zorgen voor, naar zorgen dat noemen wij dit.
 Zelfredzaamheid
Er is een vertrouwd team van begeleiders, die gebruik maken van op maat gemaakte begeleiding.
Soms is daarbij ook wat persoonlijke verzorging nodig. We doen dit altijd in overleg met jou. We
doen dit op een wijze en op een tijd die jouw het beste uitkomt en die jij het prettigst vindt. Wij
bieden een prettige kleinschalige woonomgeving waarin je mag zijn wie je bent om te worden wie
je wilt zijn.
Door te kiezen voor kleinschaligheid, zijn er korte lijnen en is het mogelijk om veel aandacht aan
jou te geven en samen te werken aan de ontwikkeling van jou.
Als blijkt dat jij verder kunt groeien in zelfredzaamheid dan kunnen wij jou daar in begeleiden. Je
kunt bij ons blijven wonen. Natuurlijk kijken we wel hoe zelfredzaam mogelijk jij kunt worden,
maar wat jij niet kunt of moeilijk vindt dat doen we dan samen of nemen we waar nodig over.
Maar misschien kan het ook gericht zijn op jezelf gaan wonen al je daar toe in staat bent.
 Samenwerking met anderen
Ons woonconcept kijkt verder dan de woonsituatie en vindt dat de begeleiding niet stopt bij de
voordeur. Wij werken graag samen met andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld ouders,
orthopedagoog, seksuoloog of dagbestedingslocatie. Dit doen wij om een grotere leefwereld te
creëren voor jou, zodat je nog meer mee kunt doen in de samenleving waar we allemaal deel van
uitmaken en dat je net als alle andere mensen een eigen leven kunt leiden.
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