
VISIE EN MSSIE ZvA              

 

ZvA gaat uit van een fundamentele gelijkwaardigheid tussen mensen. Ieder die 

deel uitmaakt van onze organisatie (cliënten, ouders/verwanten, medewerkers, 

bezoekers) dient als individu te worden gerespecteerd en geaccepteerd. 

 

De volgende punten beschrijven welke visie ZvA heeft op maatschappelijke 

dienstverlening. 

 

*  Er bestaat een fundamentele gelijkwaardigheid tussen mensen. 

 

*   Ieder mens is een uniek persoon (man, vrouw, jongen of meisje), met eigen 

behoeften, mogelijkheden en beperkingen.  

 

* Ieder mens heeft behoefte aan en recht op respect, acceptatie en erkenning van 

zijn waardigheid en mondigheid. 

 

 *  Ieder mens heeft behoefte aan en recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling 

en ontplooiing.  

 

*  Ieder mens moet keuzes kunnen maken en heeft recht op het naar vermogen vorm 

geven aan zelfbeschikking en zijn/haar autonoom bestaan. 

 

 * Ieder mens heeft recht op de erkenning van zijn maatschappelijke- en culturele 

achtergronden, persoonlijke levensbeschouwing en persoonlijke voorkeuren.  

 

*  Ieder mens moet kunnen deelnemen aan maatschappelijke processen zoals: relaties, 

werk, wonen, vrijetijdsbesteding. 

 

 

ZvA en de cliënt  
ZvA kiest bewust voor een persoonlijke aanpak. Door de cliënt aan huis te 

bezoeken zorgt ZvA ervoor dat de cliënt zich in zijn of haar omgeving veilig  

voelt.  

 

De volgende punten geven aan hoe ZvA zich ten opzichte van de cliënt opstelt.  

 

*  We zien de cliënt als een uniek persoon, we gaan een dialoog met hem of haar aan. 

We respecteren zijn of haar geestelijke en lichamelijke integriteit.  

 

*  We houden rekening met zijn of haar beperkingen, zijn of haar voorgeschiedenis, 

heden en toekomst. We honoreren en respecteren zijn of haar recht op vrijheid, 



zelfbeschikking en de eigen levensinvulling. 

 

 *  We doen een beroep op zijn of haar capaciteiten en adviseren hem of haar in het 

maken van keuzes.  

 

*  We respecteren zijn of haar privacy en gaan zorgvuldig om met zijn of haar 

persoonlijke bezittingen. We zijn terughoudend in het opleggen van regels, 

beperkingen, geboden en verboden. 

 

*  We ondersteunen hem of haar bij het (naar vermogen) zo volwaardig mogelijk te 

participeren in de culturele waarden en normen van de maatschappij. 

 

 *  Wij ondersteunen hem of haar bij hun persoonlijke groei en het leren door 

ervaringen. 

 

 *  Wij ondersteunen hem of haar bij het opbouwen van een sociaal netwerk en het 

onderhouden van vriendschappen en relaties. 

 

 *  Wij bieden hem of haar mogelijkheden voor het beleven van de eigen culturele 

identiteit, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur. 

 

 *  Wij ondersteunen cliënten bij het (leren) aanvoelen en respecteren van de eigen 

grenzen en die van een ander. 

 

 * We nemen gepaste maatregelen wanneer zijn of haar welbevinden in gevaar is.  

 

*  We corrigeren hem of haar wanneer hij door zijn gedrag de bejegening en het 

welbevinden van de ander in gevaar brengt. 

 

 

Rechten van de cliënt  
Cliënten, ouders en medewerkers hebben rechten en plichten ten opzichte van 

elkaar. De volgende punten geven aan welke dit zijn. 

 

De cliënt heeft recht op: 

 

 *  Goede zorg overeenkomstig met professionele standaarden.  

 

*  Eigen keuzevrijheid.  

 

* Een vertegenwoordiger die met en/of namens hem of haar optreedt. 

 

* Bewegingsvrijheid. Indien het nodig is hem of haar hierin te beperken, geschiedt dit 



volgens gezamenlijke afspraken.  

 

*  Erkenning van zijn culturele en levensbeschouwelijke identiteit. 

 

*  Zinvolle arbeid of een zinvolle tijdsbesteding.  

 

*  Mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.  

 

*  Inbreng, (mee)beslissen, en het dragen van verantwoordelijkheid.  

 

*  Een bepaalde vrijheid om te mogen afwijken van overheersende levens- en 

gedragspatronen.  

 

*  Vrij post ontvangen en versturen en vrij telefoneren. 

 

*  Omgang met familie en personen naar zijn of haar keuze. 

 

*   Informatie over zaken die hem of haar aangaan. 

 

* Betrokkenheid bij het opstellen van zorgplannen e.d. 

 

* Inzage in dossiers/zorgplannen e.d.  

 

* Een vertrouwelijke omgang met informatie. 

 

 * Mogelijkheden om klachten te uiten en een professionele klachtbehandeling.  

 

* Bescherming tegen fysieke en psychische mishandeling, seksueel misbruik en andere 

schadelijke behandeling. 

 

* Het kunnen weigeren van ondersteuning of om bepaalde behandelingen te ondergaan. 

 

* Ondersteuning/sturing bij het nakomen van zijn of haar plichten [naar zijn of haar 

vermogen].  

 

* Terughoudendheid in het opleggen van [willekeurige] regels en restricties. 

 

* Zorgvuldigheid t.a.v. zijn of haar persoonlijke bezittingen.  

 

 

Verwachting van de cliënt 
ZvA werkt aan sociale veiligheid. Maar heeft ook bepaalde verwachtingen van de 

cliënt. In de volgende punten wordt beschreven welke verwachtingen dit zijn.  



 

Wij verwachten van de cliënt (naar vermogen):  

 

* Dat hij of zij een bijdrage levert aan zijn of haar eigen welbevinden en dat van zijn 

of haar omgeving.  

 

* Dat hij personen uit zijn of haar omgeving in zijn of haar waarde laat.  

 

* Dat hij de lichamelijke en geestelijke integriteit van personen in zijn of haar 

omgeving respecteert. 

 

* Dat hij de culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergronden van 

personen uit zijn of haar omgeving respecteert. 

 

*  Dat hij rekening houdt met gevoelens, behoeften, smaak, wensen en grenzen van 

personen uit zijn of haar omgeving.  

 

*  Dat hij de privacy van personen in zijn of haar omgeving respecteert. 

 

* Dat hij zorgvuldig omgaat met persoonlijke bezittingen van anderen.  

 

*Dat hij de seksuele voorkeur van anderen respecteert. 

 

* Dat hij afspraken nakomt. 

 

 

 

 

 PRIVACY 

 

Tijdens je contact met Zorg van Aafke kun je erop vertrouwen dat alle gesprekken 

vertrouwelijk worden behandeld. Jouw persoonsgegevens worden beschermd conform 

de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo kun je erop vertrouwen dat alles wat wij 

bespreken nooit met anderen wordt gedeeld. Tenzij jij dat wilt.   

 

 

 

 


