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Inleiding 

Na jaren ervaring binnen het werkveld 
voelde Mike Viegas-d’Abreu, oprichter van 
Aanzien, een sterke drang om het anders te 
doen dan de andere zorgaanbieders. En 
daarbij ook de groep die weinig aansluiting 
vindt binnen de reguliere zorg te bedienen. 
Vanuit deze drang heeft hij Aanzien 
opgericht. 
 
Aanzien is een eigenzinnige organisatie 
waarin al jaren met passie en gedrevenheid 
gewerkt wordt vanuit een kijk dat nabijheid 
en geloof in de cliënt dé noodzakelijke 
ingrediënten zijn om een mens de beste 
versie van zichzelf te laten worden. Bij ons 
is de cliënt de regisseur van het eigen 
zorgproces. De zorgprofessionals bieden 
met maatwerk ondersteuning in het 
behalen van de doelen van de cliënt, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
netwerk en de omgeving van de cliënt. Bij 
Aanzien hoef je het niet alleen te doen. 
 
Aanzien is een sociaal-maatschappelijke 
onderneming, gevestigd in Midden-
Nederland. Aanzien biedt integrale hulp-
verlening aan mensen met meervoudige en 
complexe problemen van jongvolwas-
senen tot ouderen met verschillende 
(culturele) achtergronden. 
 
Aanzien is een organisatie voor 
methodische begeleiding op maat. Vanuit 
een aantal uitgangspunten wordt voor 
iedere cliënt een aanpak ontwikkeld. Hierin 
laat Aanzien zich niet beperken door 
bestaande conventies en maakt gebruik 
van de nieuwste inzichten op pedagogisch 
en agogisch gebied. 
 

Aanzien werkt innoverend. Dit houdt in dat 
Aanzien werkt vanuit een duidelijke visie, 
doel, organisatiestructuur en methoden en 
niet achter de menigte aanloopt. Aanzien 
neemt het roer in eigen handen en maakt 
bewuste keuzes, staat open voor de 
kansen en obstakels en luistert naar haar 
doelgroep. Hierdoor kan het werk op een 
efficiënte manier ingericht en uitgevoerd 
worden, waardoor Aanzien meer kwaliteit 
kan leveren en van meerwaarde kan zijn 
voor haar cliënten. Daarnaast is Aanzien 
continu op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om haar zorg, daar waar 
nodig, aan te passen en of te verbeteren. 
 
Dit beleidsplan beschrijft de koers die 
Aanzien in de periode van 2021 t/m 2023 
wil varen. De directie heeft de afgelopen 
tijd intensief naar de diverse ontwik-
kelingen gekeken en geanalyseerd op 
welke wijze Aanzien de komende jaren 
invulling wil geven aan haar maatschap-
pelijke functie. Om uitvoering te geven aan 
het beleidsplan, wordt jaarlijks door het 
bestuur een werkplan geschreven. Hierin 
worden de doelstellingen van het beleid 
omgezet in concrete acties. 
 
De afgelopen jaren hebben in het teken 
gestaan van stabilisatie van de organisatie 
na een periode van expansie. De focus 
heeft gelegen op het maken van een 
verbeterslag van de inhoudelijke zorg en de 
levering ervan. Ervaring heeft geleerd dat er 
geen passend aanbod m.b.t. behandeling 
is voor de doelgroep van Aanzien en velen 
buiten Aanzien. Na jaren de ambitie te 
hebben gehad dit te ontwikkelen is de 
organisatie heden op het punt dit te kunnen 
bewerkstelligen.
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Uitgangspunten  
Missie 
De missie van Aanzien is het bieden van 

een podium voor ontwikkeling aan mensen 

met meervoudige en complexe problemen, 

door middel van integrale hulp met als doel 

het vergroten van de kwaliteit van leven en 

het creëren van een eigen positie in de 

maatschappij. 

 

Visie 
Ieder mens is uniek en in staat zijn of haar 

eigen keuzes te maken. Cliënten verdienen 

een aanbod op maat, rekening houdend 

met de vraag van de cliënt en de diversiteit 

aan achtergronden. Centraal staat de 

zelfredzaamheid van de cliënten, gebruik-

makend van de sociale omgeving. 

 
Strategie 
De strategie van Aanzien is het teruggeven 

van de kracht aan het individu door het 

bieden van een podium, waar cliënten hun 

kwaliteiten kunnen ontdekken en in gaan 

zetten om zelfstandig hun leven vorm te 

geven. Aanzien richt zich hierbij op het 

toekomstperspectief van de organisatie en 

werkt met professioneel gekwalificeerde 

mensen die staan voor samenwerking, 

verbondenheid, cliëntgerichtheid en het 

vergroten van de zelfredzaamheid van de 

cliënt. De drijfveren hiervoor zijn onder 

andere: kwaliteit van leven verbeteren, 

participatie en zinvolle daginvulling, betrok-

kenheid bij de omgeving en stabiliteit. 

Aanzien werkt met verschillende financie-

ringsstromen om eventuele risico’s te be-

perken en bereikbaar te zijn voor de 

doelgroep die baat heeft bij de zorg van 

Aanzien. De cliënt wordt hiermee in staat 

gesteld om van verschillende begelei-

dingsvormen gebruik te maken (intern 

doorstromen), alvorens weer zelfstandig 

deel te nemen aan de maatschappij. 

 

Visie op veiligheid 
Veiligheid is de mate van afwezigheid van 

potentiële oorzaken van een gevaarlijke 

situatie of de mate van aanwezigheid van 

beschermende maatregelen tegen deze 

potentiële oorzaken. Veiligheid is een rela-

tief begrip, aangezien niets onder alle 

omstandigheden volledig zonder gevaar is. 

 

Aanzien heeft als doel dat zowel cliënten 

als medewerkers zich veilig voelen binnen 

ieder moment in het zorgverleningstraject. 
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Context van de organisatie  
Aanzien biedt integrale hulpverlening aan 

mensen met meervoudige en complexe 

problemen met een Wlz, Wmo of justitiële 

indicatie. Dit brengt veel belanghebbenden 

met zich mee waarbij voor allen de kwaliteit 

van onze zorgverlening voorop staan. 

Belangrijk voor Aanzien is daarbij om deze 

te kennen en te weten welke interne en 

externe factoren een belangrijke rol spelen. 

Ons managementsysteem bestaat uit 

diverse tools en instrumenten om op 

bovengenoemde vragen een antwoord te 

krijgen en van daaruit onze strategie en 

doelstelling voor de komende jaren te 

bepalen.  

  

 
Kansen en bedreigingen 

  
 
 
Om sterkten, zwakten, kan-
sen en bedreigingen in de 
markt te bepalen is er vanuit 
een interne en externe 
analyse een SWOT-analyse 
opgesteld. De thema’s in het 
figuur hiernaast zijn als 
meest belangrijk aangemerkt 
voor de organisatie. Door 
middel van het gebruiken van 
krachten en het opheffen van 
zwakten, kunnen kansen voor 
de organisatie benut worden 
en bedreigingen worden be-
perkt. Dit vormt een basis 
voor de meerjaren strategie.   
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Belanghebbenden bij de organisatie
Doorlopend vindt er op diverse wijzen 

interactie plaats tussen Aanzien en onze 

stakeholders. Voor Aanzien zijn de 

stakeholders van grote waarde en daarom 

is het belangrijk dat wij ze kennen, goed 

weten wat ze van ons verwachten en 

aantoonbaar kunnen maken dat wij de 

belangen van onze stakeholders voorop 

hebben staan. Zonder deze belangheb-

benden bij de organisatie kunnen wij niet 

doen waar wij goed in zijn. Vanwege hun 

effect of mogelijke effect op het vermogen 

van de organisatie om consequent 

diensten te leveren die voldoen aan de 

eisen van de klant en de van toepassing 

zijnde eisen uit wet- en regelgeving, wordt 

er jaarlijks een stakeholderanalyse opge-

steld. Uitkomsten worden meegenomen in 

beleid en strategie. Onderstaand zijn de 

steekwoorden te lezen die volgens onze 

sleutelfiguren kenmerkend zijn voor onze 

organisatie om aan de verwachtingen van 

onze stakeholders te voldoen.  
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Hulpverlening 
Aanzien gaat uit van het principe dat ieder 
mens uniek is en als zodanig behandeld 
dient te worden.  De doelgroep van Aanzien 
is breed en bestaat uit kwetsbare 
individuen die als ‘moeilijk’ bestempeld 
worden in de maatschappij. Aanzien streeft 
ernaar deze doelgroep de juiste onder-
steuning te bieden, respect te hebben voor 
de autonomie van de cliënt en het welzijn, 
de zelfredzaamheid, het sociale netwerk te 
stabiliseren en/of vergroten en participatie 
te bevorderen.   
 
Door op cliëntniveau geduldig, verbindend 
en samen te werken en de cliënt centraal te 
stellen draagt Aanzien, op maatschappelijk 
niveau, bij aan een grotere participatie-
graad en welzijnsniveau. Dit doen we op 
een wijze dat gekarakteriseerd wordt door 
passie en diepgang, gewaarborgd door 
methodisch werken, kwaliteitsbewaking en 
onderzoek.  

 
Doelgroepen 

Aanzien biedt integrale hulpverlening aan 
mensen met meervoudige en complexe 
problemen, van jongvolwassenen tot ou-
deren met verschillende (culturele) achter-
gronden. Aanzien heeft te maken met o.a. 
ex-gedetineerden, dak- en thuislozen, men-
sen met (zware) gedrags-problemen, ver- 
slaving en/of een verstandelijke beperking.  
 
In de regel heeft een cliënt bij Aanzien 
problemen op meer dan vijf leefgebieden. 
Het gaat veelal om zeer kwetsbare burgers 
die binnen het reguliere hulpverlenings-
aanbod niet of onvoldoende aansluiting 
vinden.   
 
Aanzien heeft diverse locaties met elk hun 
eigen identiteit en werkwijze. Deze staan 
beschreven in de locatieprofielen. Zowel bij  
 

 

 
aanname van cliënten als bij de begeleiding 
van cliënten wordt er strikt volgens deze 
profielen gewerkt. 

 
Werkwijzen 

Groei 
Aanzien staat voor aandacht. Aandacht 
voor jezelf, de ander en je omgeving. 
Aanzien gelooft in het concept ‘alles wat je 
aandacht geeft groeit’. Om die reden steekt 
de begeleiding in op de krachten van de 
cliënt. Iedereen heeft zijn eigen moge-
lijkheden en eigenschappen die ingezet 
kunnen worden om de vaardigheden die de 
cliënt (nog) nodig heeft te ontwikkelen. 
 

Eigenzinnig  
Aanzien biedt begeleiding aan cliënten die 
in een eigen woning wonen. Maar het 
grootste deel van de cliënten woont in een 
woning van Aanzien. Cliënten betalen hier 
zelf huur voor, of het wonen is onderdeel 
van hun indicatie. Aanzien heeft een uniek 
woonconcept. Alle woningen van Aanzien 
zijn zelfstandige studio’s, waarvan de 
meeste locaties ook over gezamenlijke 
ruimten beschikken. De locaties staan in 
verschillende woonwijken, zodat cliënten 
ook op het gebied van wonen hun positie 
binnen de maatschappij kunnen innemen. 
De locaties hebben een beschermd 
karakter, de begeleiding is nabij. 
 

Burgerschap 
Iedereen verdient een plekje binnen de 
maatschappij. Aanzien stimuleert haar 
cliënten hun plek in te nemen en ziet 
zichzelf als een poort naar de samenleving. 
De cliënten van Aanzien wonen binnen 
verschillende woonwijken, waar zij hun rol 
als buur en buurtgenoot op zich nemen. 
Het hebben van een zinvolle dag-invulling is 
een belangrijk onderwerp binnen Aanzien. 
Aanzien vindt het belangrijk dat iedereen 
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een zinvolle tijdsbesteding heeft, zoals 
(vrijwilligers-)werk, dagbesteding of 
school. Daarom verwachten we dat ieder-
een die bij Aanzien zorg ontvangt, ook op 
dit gebied ontwikkelt. Indien de cliënt (nog) 
niet beschikt over een zinvolle tijdsbe-
steding, kan deze aansluiten bij activiteiten 
vanuit de organisatie, waarbij gewerkt 
wordt aan de vaardigheden die nodig zijn 
om op een andere plek aan de slag te gaan. 
 

Maatwerk 
Aanzien gaat in de begeleiding uit van 
mogelijkheden; mogelijkheden van de 
cliënt, maar ook de mogelijkheden van het 
eigen netwerk en van de organisatie. We 
kijken in iedere situatie hoe iets geregeld 
kan worden en maken dat mogelijk. We 
leveren maatwerk op ieder gebied. 
 

De cliënt centraal 
Aanzien kijkt niet naar de beperkingen van 
een cliënt, maar naar de kwaliteiten en 
mogelijkheden. Aanzien gaat uit van de 
positieve krachten in iemands leven en 
boort deze binnen de begeleiding aan. 
Maatwerk en respect voor de uniekheid van 
elk persoon is nodig om deze positieve 
krachten aan te boren. Vanuit onze visie 
hanteren wij een cliëntgerichte aanpak. Dit 
betekent dat de trajecten bij Aanzien 
gemeen hebben dat de persoonlijke 
wensen, vaardigheden en belemmeringen 
van de cliënt het startpunt zijn.  
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Methodiek 

Door de cliënt gerichte aanpak van 
Aanzien, is de eclectische benadering een 
veelvoorkomende werkwijze. De term 
eclectisch is afkomstig uit het Grieks 
Eklexis wat keuze betekent. Men spreekt 
van eclectisch werken als de begeleider 
zich, niet op een stroming of op een 
specifieke theorie richt, maar gebruikt 
maakt van verschillende methoden en con-

cepten en daaruit elementen of technieken 
kiest, die het beste passen bij de cliënt en 
het probleem. Deze aanpak vraagt dan ook 
van de professionals bij Aanzien dat ze 
breed opgeleid zijn en tegelijk in staat zijn 
hun eigen werkwijze te ontwikkelen en aan 
te passen naar de behoefte en kwaliteiten 
van de cliënt.   
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Organisatie 
 

Kwaliteit 

Aanzien zet in haar kwaliteitsbeleid in op 
twee sporen. Het eerste spoor is 
gebaseerd op het besef dat goede zorg- en 
dienstverlening tot stand komen middels 
de interactie van cliënten en medewerkers. 
Dit betekent dat Aanzien investeert in 
vakmanschap, in de menselijke maat, in 
zelfstandigheid en in het zelf organiserend 
vermogen van cliënten en medewerkers. 
Het vakmanschap van de medewerkers 
van Aanzien uit zich niet alleen in bekwaam 
pedagogisch handelen, maar ook in het 
luisteren naar de behoeften van cliënten, 
het zelf verantwoordelijkheid nemen in het 
realiseren daarvan en het stimuleren van 
zelfredzaamheid. De stijl van leiding geven 
binnen Aanzien is erop gericht het beste in 
medewerkers naar boven te halen en hen te 
ondersteunen in het uitoefenen van hun 
vak. 
 
Het tweede spoor is gebaseerd op het 
besef dat opdrachtgevers, de overheid en 
de maatschappij meekijken en bewijzen 
van c.q. garanties voor goede zorg- en 
dienstverlening eisen. Dit betekent dat 
Aanzien de geleverde kwaliteit aantoont 
met het behalen van een externe toets op 
het kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
De zorg voor kwaliteit is een continu proces 
dat geïntegreerd dient te zijn in het 
dagelijks werk op alle niveaus in de 
organisatie. Alle medewerkers van Aanzien 
hebben een eigen aandeel en rol bij de zorg 
voor kwaliteit. Een goed sociaal beleid 
vormt een noodzakelijke voorwaarde om 
kwaliteit van zorg te kunnen realiseren. 
 

Streven naar tevredenheid 
Aanzien streeft naar de hoogst mogelijke 
tevredenheid van zowel cliënten,  
 

 

medewerkers als opdrachtgevers. De 
tevredenheid wordt dan ook op 
regelmatige basis getoetst. Cliënten 
worden zeer regelmatig bevraagd over hun 
individuele zorgverlening. Daarnaast wordt 
de tevredenheid over de algehele zorg- en 
dienstverlening getoetst door middel van 
het cliënttevredenheidsonderzoek.  
Het lijntje met de medewerkers is kort, 
zodoende is er voortdurend zicht op de 
tevredenheid van onze medewerkers. 
Daarnaast wordt dit uiteraard ook getoetst 
in het medewerkerstevredenheidsonder-
zoek.  
In de regelmatige gesprekken met de 
opdrachtgevers wordt de samenwerking 
en de tevredenheid met ons als organisatie 
besproken. Daarnaast hanteren we vaste 
toets momenten om de tevredenheid te 
meten. 
 
Uiteraard doen wij er alles aan om onze 
zorg op maat te leveren. Desondanks kan 
het voorkomen dat onze professionals of 
cliënten ergens tegenaan lopen of niet 
tevreden zijn. Daarvoor hebben we een 
interne klachtenprocedure, voor mede-
werkers en voor cliënten. Voor onze 
cliënten of medewerkers die ontevreden 
zijn of zich benadeeld voelen kunnen een 
officiële klachtenprocedure starten. Tot op 
heden ontvangt Aanzien weinig tot geen 
klachten, waar de organisatie zeer tevreden 
mee is. Deze trend wil Aanzien in de 
toekomst voortzetten door blijvende 
kwaliteit te leveren.  
 

Toezicht 
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft 
de taak om toezicht te houden op het beleid 
van de Raad van Bestuur (RvB) en op de 
algemene gang van zaken binnen Aanzien. 
Elke commissaris beschikt over specifieke 
deskundigheid en ervaring en is zodanig 
samengesteld dat de leden en het bestuur 
onafhankelijk van elkaar en kritisch kunnen 
opereren. Daarnaast is de RvC verantwoor-
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delijk voor de kwaliteit van zijn eigen 
functioneren en staat de RvB met adviezen 
terzijde.  
 

Meten, analyseren en verbeteren 
Om de beste te kunnen worden, dien je ook 
kritisch naar jezelf te kunnen kijken. Binnen 
Aanzien worden er verschillende zaken 
gemeten en geanalyseerd met als doel het 
verbeteren van de zorg- en dienstverlening 
die Aanzien haar klanten biedt.  
  

Financiering 

De financiering voor de zorg- en 
dienstverlening van Aanzien vindt plaats 
door middel van Zorg in Natura, 
onderaanneming of een persoonsgebon-
den budget. Aanzien biedt zorg aan 
cliënten vanuit de WMO, Wlz of met een 
justitieel kader.  

Cliënten met een persoonsgebonden bud-
get leggen zelf verantwoording af aan het 
Zorgkantoor en sluiten een rechtstreekse 
overeenkomst met Aanzien voor zorg met 
verblijf of alleen begeleiding. Ter onder-
steuning adviseren wij om gebruik te 
maken van externe bewindvoering/ 
inkomens- en budgetbeheer. Het komt zeer 
zelden voor dat een cliënt voorkeur geeft 
aan zorg vanuit een persoonsgebonden 
budget.  

 

Aanzien is sinds 2020 een gecontracteerd 
aanbieder voor forensische zorg. Eerder 
werd deze zorg vanuit een onder-
aannemerschap geleverd. Aanzien kan de 
juiste zorg voor deze doelgroep bieden wat 
betreft de overgang van gesloten naar 
open kader en re-integratie in de 
maatschappij. Hierdoor kan er nog beter 
meebewogen worden met cliënten en 
kunnen zij een langdurig traject volbrengen 
bij dezelfde aanbieder. 
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Bedrijfsvoering 
 
Kwaliteit bieden in de breedste zin van het 
woord is de rode draad in de organisatie. 
Aanzien past de Zorgbrede Governance 
Code toe. De Raad van Bestuur en Raad van 
Commissarissen zijn verantwoordelijk voor 
de Governance structuur van de organi-
satie als maatschappelijke onderneming 
en voor de naleving van deze code. Dit is 
statutair vastgelegd. 

Aanzien heeft kenmerken van een jonge en 
dynamische onderneming. De administra-
tie en de werkprocessen zijn aan elkaar 
gekoppeld en de interne bedrijfsvoering is 
aangepast aan de financieringsvormen.  

Aanzien werkt met een eigen opgezet 
kwaliteitsmanagementsysteem, van waar-
uit analyses en verbetermaatregelen voort-
komen, risico’s in kaart worden gebracht en 
de kritische prestatie indicatoren gemeten 
worden ten einde de organisatie te sturen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsvoering 
 
richting de strategische (kwaliteits-) doel-
stellingen en te voldoen aan wet- en 
regelgeving. Directie heeft hiermee tools in 
handen om de organisatie op financieel 
gebied en op kwaliteit aan en/of bij te 
sturen. Directie toetst naderhand of het 
kwaliteitsmanagementsysteem het ge-
wenste effect oplevert. 

Op basis van een jaarprogramma en een 
begroting is een planning- en control-
cyclus opgezet. Input voor het jaarpro-
gramma is het strategisch beleid en de in 
kaart gebrachte risico’s die aan de strate-
gische doelstellingen gekoppeld zijn. 
Tevens is daarbij aandacht voor een 
financieel-meerjarenperspectief. 
Elementen als rendement per activiteit, 
opbouw vermogenspositie en risicobe-
heersing krijgen daarbij aandacht.  
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Speerpunten 

 
Inspraak  
 
Het ontwikkelen van een verbeterde vorm 
van inspraak en medezeggenschap welke 
passend is bij onze doelgroep. Het is 
gebleken dat het behouden van een 
constante samenstelling in een 
conventionele cliëntenraad niet te 
bewerkstelligen is doordat er al snel sprake 
is van overvraging. 
De inbreng en betrokkenheid van cliënten 
wordt door de organisatie als zeer 
waardevol gezien. Daarom zal Aanzien de 
komende jaren zich richten op 
betrokkenheid van cliënten op kleinere 
onderdelen binnen de organisatie.  
 

Identiteit 

 
Aanzien heeft de afgelopen jaren een groei 
doorgemaakt, waardoor tevens in is gezet 
op het verder professionaliseren van de 
organisatie. Dit heeft enerzijds een mooi 
resultaat opgeleverd, anderzijds merken 
we dat een aantal krachten van de 
organisatie naar de achtergrond zijn 
geraakt tijdens dit proces. De komende 
jaren willen we deze krachten weer naar de 
voorgrond halen. Het voornaamste hierin is 
de laagdrempeligheid en het persoonlijke 
karakter van de organisatie. Dit geldt zowel 
op cliënt- als op medewerkersniveau. 
Doordat de verantwoordelijkheden per 
functiegroep meer zijn gespreid en er meer 
ingezet is op procedureel werken, zijn de 
lijnen binnen de organisatie langer 
geworden, welke het persoonlijke karakter 
en de laagdrempeligheid meer hebben 
verminderd dan aanvankelijk de wens en de 
opzet was. Komende jaren wordt fors 
ingezet op het verenigen hiervan. We willen 
zorgen dat we deze krachten, welke de 
organisatie juist zo speciaal maakten, weer 

op de voorgrond komen en benut worden 
binnen onze zorg- en dienstverlening. 

Ten aanzien van de medewerkers wordt het 
ondernemerschap binnen de eigen locatie, 
het eigen team en/of de eigen functie 
gestimuleerd. Hierbij zijn kernwoorden als 
autonomie, vrijheid en vertrouwen van 
essentieel belang. De organisatie kenmerkt 
zich als eigenzinnig. Dit komt mede door 
een gemixte groep van zorgprofessionals 
die allen de passie hebben om zichzelf, hun 
locatie en de organisatie naar een hoger 
niveau te tillen. Waarbij het de laatste jaren 
in teken heeft gestaan van het bepalen van 
de kaders, komt er nu weer ruimte om 
binnen deze kaders te kunnen spelen en 
ontwikkeling van verschillende initiatieven 
te stimuleren en te faciliteren. Elk vanuit 
een eigen kracht en invalshoek en elk 
voortkomend uit passie. 

Ten aanzien van de cliënten gaat de nadruk 
weer gelegd worden op cohesie door 
middel van groepsactiviteiten en -
trainingen voor alle cliënten van de 
organisatie. Daarmee willen we weer meer 
de verbinding opzoeken. De verbinding van 
cliënten met elkaar, maar ook met de 
organisatie. 

Teamgericht werken 

Binnen Aanzien wordt er in verschillende 
teams gewerkt. Ieder team heeft zijn eigen 
identiteit en bedient een ander deel van de 
doelgroep of werkzaamheden binnen de 
organisatie. Dit maakt dat ieder team ook 
anders functioneert. Hier heeft de 
afgelopen jaren de focus al gelegen, maar 
wordt komende jaren verder doorge-
trokken. De teams gaan per 2021 werken 
met locatiecoördinatoren en zullen een 
locatie-specifiek werkplan hebben, waarin 
het algemene beleid wordt vertaald naar de 
betreffende locatie opdat deze verder door 
kunnen ontwikkelen en de algemene 
doelstellingen breder gedragen worden. 
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Extreme zorgmijders 

Aanzien heeft als wens een nieuwe locatie 
te openen. Deze locatie is een beginstap 
voor de cliënten die extreme vermijding 
laten zien ten aanzien van hulpverlening en 
daardoor binnen de reguliere zorg 
onvoldoende begeleiding krijgen en 
hierdoor risicogedrag en overlast naar de 
maatschappij toeneemt. Op deze locatie 
wordt de cliënten de speelruimte geboden, 
met heldere kaders, waarbinnen ze kunnen 
experimenteren. Cliënten wordt de 
mogelijkheid geboden de grenzen op te 
zoeken en te kunnen ontdekken, zodat ze 
met vallen en opstaan (ervaringsgericht) 
mogen leren. Maar er tegelijkertijd toezicht 
is om forse escalatie te voorkomen en 
cliënten inzicht te geven in de gevolgen van 
hun handelen en te motiveren voor 
passende hulpverlening. De cliënt leert 
door regelmatige reflectie zichzelf kennen 
en zichzelf vertrouwen om zo (meer) 
stabiel in het leven te kunnen staan. Het 
doel voor de cliënt is regisseur van het 
eigen leven te worden, inzicht in eigen 
kunnen en beperkingen te krijgen en 
zelfredzaamheid uit te breiden en door te 
stromen naar reguliere zorg passend bij de 
mogelijkheden en beperkingen. 

 
 

 
 
Netwerk 

Veel mensen met een beperking 
(verstandelijk of psychisch) of andere 
kwetsbaarheid ervaren problemen op 
meerdere terreinen, zoals op het gebied 
van maatschappelijke participatie. Door 
met wijkteams samen te werken creëer je 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
ondersteuning van kwetsbare mensen. 
Integraal inspringen en zwaardere cliënten 
opvangen en begeleiden kunnen 
voorbeelden zijn van zorgverlening die 
Aanzien zou kunnen oppakken. Voordeel 
van zo’n aanpak is dat de zorg dichter bij 
huis is en dus sneller geschakeld kan 
worden in het aanbod van de juiste 
cliëntgerichte ondersteuning.  

Aanzien heeft een samenwerkingsverband 
met verschillende organisaties binnen de 
regio. Samen met Kwintes, Abrona, Leger 
des Heils, De Tussenvoorziening, Timon en 
Philadelphia borgt Aanzien de bereikbaar-
heid en de beschikbaarheid voor afnemers 
van het nieuwe product “Beschermd Thuis” 
in de regio.  
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Organisatie inrichting 
 

       

   

     

 

  


