Mens en zorgvisie
De SIG ondersteunt mensen met een beperking in hun woon- en leefsituatie. Dit gebeurt op
basis van afspraken die met de cliënt worden gemaakt.
Mensvisie
De SIG gaat ervan uit dat ieder mens van waarde is en zin kan geven aan zijn eigen bestaan en
dat van anderen.
Zorgvisie
De SIG formuleert haar aanbod vanuit de vraag van de individuele cliënt: het principe van
vraaggestuurde zorg.
Vertrouwen, verantwoordelijkheid en initiatief
Wij gaan uit van het recht op een eigen bestaan van elke cliënt en van de individuele
mogelijkheden van elke cliënt.
Wij benaderen de cliënt met respect, zonder zijn beperking te ontkennen. Hij mag zijn wie hij
is en zijn eigen identiteit (verder) ontwikkelen.
De SIG is verantwoordelijk voor een adequate ondersteuning op die vlakken waar de cliënt
die nodig heeft bij de ontwikkeling van mogelijkheden. De cliënt krijgt de
verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn leven en wonen die hij zelf kan dragen.
Wij gaan uit van de groeipotentie van de individuele cliënt. Hij en wij moeten zijn
mogelijkheden leren kennen, waarderen en gebruiken.
Deze groeipotentie vatten wij samen in de woorden vertrouwen, verantwoordelijkheid en
initiatief. De cliënt krijgt vertrouwen in zijn eigen mogelijkheden, kan de
verantwoordelijkheid nemen voor wat binnen zijn mogelijkheden ligt en van daaruit initiatief
ontwikkelen om verder te groeien.
Begeleidingsplan
Vraaggestuurde zorg begint bij het nauwkeurig en actief luisteren naar wat de cliënt wenst.
Goed luisteren stelt eisen aan de deskundigheid van de begeleider. De persoonlijk begeleider
is de centrale persoon die de vraag van de cliënt helpt vertalen naar een begeleidingsaanbod,
vastgelegd in het begeleidingsplan.
De wensen van ouders en verwanten met betrekking tot de zorg aan de cliënt nemen een
belangrijke plaats in naast de begeleidingsvragen van de cliënt zelf.
Als de cliënt daarmee instemt worden ouders en/of verwanten betrokken bij het gesprek over
de begeleiding.
Elke cliënt heeft zelf een exemplaar van zijn of haar begeleidingsplan waar hij of zij altijd in
kan kijken.
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Vier pijlers onder de dienstverlening
De dienstverlening aan cliënten is nooit vanzelfsprekend. De SIG onderwerpt deze
voortdurend aan kritische heroverweging om steeds opnieuw passende antwoorden te vinden
op de hulp- en begeleidingsvragen die iedere individuele cliënt stelt. De SIG stelt zich garant
voor een creatieve en actieve benadering in het zoeken van oplossingen om een zo optimaal
mogelijke leefsituatie voor de cliënt te realiseren.
De uitgangspunten bij de dienstverlening aan de cliënt zijn:
- autonomie van de cliënt
- respect voor de cliënt
- transparantie in het werk
- professionaliteit in het werk
Wonen
In zijn woonleefsituatie moet de cliënt zijn eigen eisen kunnen stellen aan de aspecten die hij
belangrijk vindt om zichzelf te zijn. De SIG stelt individueel in overleg met de cliënt goede
basiszorg vast waarin aandacht is voor de verzorging en voor een veilig klimaat waarin de
cliënt zich kan welbevinden en ontwikkelen.
Sociaal netwerk
We houden rekening met al wat de cliënt met zich meebrengt. Daarbij hoort ook zijn sociale
netwerk: ouders, broers, zussen, familie, vrienden en vriendinnen. Dit sociale netwerk kan
worden betrokken bij de besluiten die de cliënt aangaan.
De cliënt moet zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en de kans krijgen,
zich daarin te ontwikkelen. Deze socialisatie gaat vooraf aan integratie in de maatschappij.
De cliënt en zijn sociale netwerk worden zodanig toegerust dat de cliënt zoveel mogelijk zijn
eigen leven zelf kan inrichten. Daardoor kan hij een volwaardige, zelf gekozen plaats in de
samenleving innemen.
Keuzes maken
Het maken van keuzes vereist bepaalde vaardigheden. Mensen kunnen soms pas echt keuzes
maken als ze over de consequenties van deze keuzes geïnformeerd zijn. Sommigen leren van
hun fouten. Er zijn echter grenzen aan dit ‘leren door fouten’: het is niet respectvol om een
cliënt aan zijn lot over te laten.
Levensbeschouwing
De SIG gaat uit van de gedachte dat er meer is dan materiële luxe en gemak. Ieder individu
zoekt ook naar de zin van zijn bestaan. De SIG zoekt in de begeleiding naar mogelijkheden
om stil te staan bij de wijze waarop cliënten zin beleven aan hun bestaan. Er wordt expliciet
aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van cliënten en hun
omgeving.
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Ouders en verwanten
De SIG hecht grote waarde aan betrokkenheid van ouders en verwanten bij het reilen en
zeilen van de stichting als geheel.
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