naar de beste versie
van jezelf!
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BEWUST
WORDING
EN ZORG
INDICATIE

#1

Je ouders of jezelf merken dat je moeite hebt met dingen
waar anderen geen last van lijken te hebben. Soms in
kleine dingen, soms wat groter. Je loopt bijvoorbeeld vast
op school of werk, of merk je dat omgaan met anderen
niet altijd zo makkelijk gaat. Samen met je ouders of na
een goed gesprek met een vriend, besluit je hulp te zoeken en krijg je
een diagnose. Dit is de aard of oorzaak van wat er aan de hand is.

Op basis van de diagnose door een arts kan een aanvraag gedaan
worden voor een indicatiebesluit in het PGB en/of ZIN. Afhankelijk
van de diagnose kan dit bij CIZ (als je in aanmerking komt voor WLZ)
of bij de gemeente (WMO). En eigenlijk pas als al deze stappen
genomen zijn, moet je op zoek naar iemand die je kan helpen op basis
van je indicatie. Dat is waar wij om de hoek komen kijken.

#2
Het is belangrijk dat we weten wie je bent. We spreken
een bezichtiging af, zodat je kan kijken hoe alles werkt
bij ons. Dan hebben we ook een oriëntatie gesprek om
elkaar beter te leren kennen. Op deze manier kunnen
we het beste inschatten hoe we je het beste kunnen helpen en of je bij ons past en het beste geholpen zou zijn.

KENNIS
MAKING

PRAKTISCH

#3

Nadat we samen hebben bekeken wat we met elkaar kunnen bereiken,
is het van belang om wat praktische zaken goed met elkaar af te spreken.
Zo weet w
 e allebei waar we aan toe zijn en hebben we de wederzijdse
afspraken op papier staan. Je weet wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou
verwachten. Dit noemen we officieel een ‘zorgovereenkomst’. Uiteraard zijn er ook
de gewone zaken om te regelen. We lichten je toekomstige huisgenoten in over je
komst en maken je kamer gereed. Zo maken we de overgang zo prettig mogelijk.

ONDERSTEUNINGSPLAN

#4

Als de praktische zaken zijn geregeld gaan we samen
kijken naar het zogeheten ondersteuningsplan. Waar gaan
we aan werken de komende tijd? Hier heb je uiteraard zelf
ook inspraak in. We gaan kijken of we kunnen behouden
wat je zelf hebt opgebouwd en nemen een kijkje in de
toekomst om samen af te stemmen wat er mogelijk lijkt.
Ook leggen we vast hoe we daar op gaan evalueren en
blijven we continu kijken waar er verbetering mogelijk is
of dat we misschien een stapje terug moeten doen.

AAN
HET
WERK

#5

Na al het geregel en gepraat is dit het moment dat je naar ons
toekomt. Niet dat we direct je thuis zijn, maar we gaan er voor
zorgen dat je je thuis voelt. We gaan aan de slag
en kijken hoe we kunnen werken aan je vaardigheden en ontwikkeling. Hier hebben we
uiteraard ook inzet van jou voor nodig. We
helpen en ondersteunen je waar dat nodig
is, maar we kunnen het niet zonder jou!

TOT WANNEER?

#6

Omdat alle zorg die wij leveren persoonlijk is, is er niet
een vast traject of tijdsduur aan hoe lang je bij ons bent.
We kijken naar het beste vervolg of einde van de tijd die je
bij ons doorbrengt. Uiteraard doen we dit in goed overleg
met jou en alle betrokkenen. Uiteindelijk hebben we als
doel om te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan zijn.

#7
KOM LANGS,
BEL, MAIL,
WHATSAPP!

Zoals gezegd is het uiteindelijk het
belangrijkste om elkaar te spreken.
We zijn dan ook benieuwd wie je bent!
Kom langs, neem contact
op via de website of
bel even. Dan maken
we een afspraak!

Achterwetering 5
2871 RK Schoonhoven
T 0182 38 57 84
info@unieckzorg.nl
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