Visie Kerspel 16
Kerspel 16 is een woning waar 7 cliënten wonen op een eigen appartement. De cliënt wordt in
eerste instantie begeleid vanuit het eigen appartement en kan naar behoefte gebruik maken van
de gezamenlijke ruimte(n) en faciliteiten. Door het personeel wordt gestreefd naar een zo goed
mogelijke afstemming op de verschillende individuele cliënten. We ondersteunen de cliënt waar
nodig in het vormgeven aan een betekenisvol leven en werken hierbij met cliëntspecifieke
zorgvragen en begeleidingsstijlen.
Op dit moment bestaat de populatie van Kerspel 16 uit relatief jonge mensen (tussen de 19 en
30 jaar) waardoor er binnen de zorg veel aandacht uit gaat naar de ontwikkelingsmogelijkheden
van cliënten en het vergroten van hun zelfstandigheid. We proberen dit te doen door cliënten
ruimte en vertrouwen geven en hen positieve ervaringen op te laten doen, het accent ligt op wat
goed gaat.
Gelijktijdig hebben de huidige cliënten van Kerspel 16 met elkaar gemeen dat ze veelal gebaat zijn
bij structuur, moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen vertonen en moeizaam om kunnen gaan met
spanning en emoties. In de omgang met dit gedrag maken we gebruik van de methodieken;
affect neutaal/bewust werken, geef me de vijf en het oplossingsgericht werken.
Daarnaast proberen we als team voor elkaar klaar te staan en elkaar scherp te houden.
Een cliënt op Kerspel 16 mag verwachten dat;
de begeleiding betrouwbaar is.
de begeleiding hem/haar respectvol benaderd.
de begeleiding zorg draagt voor een veilige leefomgeving.
de begeleiding zich verdiept in behoeftes en gevoeligheden van de cliënt en hier
professioneel in handelt.
Op Kerspel 16 zetten we ons in voor om een gastvrije cultuur te creëren waar belangrijke
anderen van cliënten zich welkom voelen. De ouders en wettelijk vertegenwoordigers van de
cliënten van Kerspel 16 worden desgewenst actief betrokken bij en geïnformeerd over het leven
van de cliënt. We zoeken hierbij naar een vruchtbare samenwerking op basis van open
communicatie.

