
Lievegoed steeds beter
Bij Lievegoed ondersteunen we jou, 
net als andere mensen met 
een beperking.
We helpen ook mensen die 
psychisch ziek zijn.
En mensen met een verslaving. 

‘Je bent meer dan je denkt’. 
Met dat idee helpen we je vooruit.
We kijken dus verder dan je beperking.
en vooral ook naar wat jij wel 
allemaal kan 
Want het gaat ons om jou.
Om wie jij bent. 

Samen gaan we op zoek. 
Naar wat jij goed kan. 
Naar wat jij graag wilt 
en nodig hebt. 

We doen ons best om ervoor te zorgen
dat het goed met je gaat. 

Zodat jij lekker in je vel zit 
en het naar je zin hebt.

We zorgen voor een fijne plek 
waar jij jezelf kunt zijn.
Een plek waar je je thuis voelt. 

Plezier maken, 
samen dingen doen,
elkaar ontmoeten; 
daar maken we tijd voor.
Of het nu zomer of winter is,
voorjaar of najaar; 
in elk seizoen gaan we lekker  naar buiten.
Want in de natuur is het altijd fijn. 

Zelf mooie dingen maken. 
Kijken naar kunst, 
genieten van muziek. 
Laten we ontdekken wat jou raakt. 

Doe je mee?
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Wat gaat goed? Wat kan nog beter? 

Elk jaar doen we ons best om jou nog beter te helpen.
Daar praten we over. 
Met jou,  
met je vader en moeder, of een andere vertegenwoordiger, 
en met de mensen die bij Lievegoed werken. 

Samen zijn, verschillende 
mensen ontmoeten en  

samen dingen doen

Contact met de natuur, 
leven met de seizoenen.

Genieten van kunst  
en kunst maken.

Wij kijken niet alleen 
naar de problemen van 

mensen. Wij kijken 
naar heel de mens.

We willen dat het goed 
gaat in je leven.

De plek waar je bent 
hoort fijn te zijn.

Dit zijn de dingen waar we extra hard aan gewerkt hebben:

We helpen jou om te kiezen wat jij 
belangrijk vindt. 

We kijken met jou 
hoe je meer vrienden kunt maken 
met wie je samen leuke dingen kunt doen. 

We willen voorkomen dat er onveilige 
dingen gebeuren, 
waardoor we jou in je vrijheid moeten 
beperken. 

We zorgen ervoor dat medicijnen 
veilig worden uitgedeeld en bewaard.

Of we helpen jou om dit zelf te doen. 

We leren begeleiders meer manieren 
om jou te ondersteunen 
bij alles wat je nodig hebt.

We zorgen overal binnen Lievegoed 
voor fijne en verzorgde plekken 
die jou goed doen. 

We horen bij elkaar, iedereen telt mee, 
en allemaal dragen we iets bij; 
daar zetten we ons voor in. 



Wat vinden de mensen die 
ondersteuning krijgen bij 
Lievegoed? 

Misschien heb jij ook meegedaan aan 
een POS-gesprek.
Om te vertellen wat er goed gaat.
En om te zeggen wat er volgens jou 
beter kan.
Wij zijn blij dat veel mensen eerlijk 
hebben gezegd wat ze vinden.
Dat helpt ons om te zien wat er nog 
beter kan. 

Wat gaat goed?

Bijna iedereen zegt dat hij (of zij) lekker in 
z’n vel zit. 
Daar zijn we trots op. 
Dat betekent dat jij tevreden bent 
en je veilig voelt bij Lievegoed. 

Leren kiezen is belangrijk. 
Want jij weet het beste wat je wilt. 
Hoe beter je zelf kunt kiezen, 
hoe meer je kunt leven zoals jij zelf wilt.
Weet je dat dit steeds beter lukt? 
Daar gaan we dus mooi mee door!
Met jou én zo nodig met je ouders of een 
andere vertegenwoordiger.

Veel mensen zeggen dat zij zich 
gezond voelen.
Dat is fijn, want dan voel je je goed
en heb je zin om dingen te doen. 
Daarom leven en eten we gezond. 
Met verse groenten en fruit. 
Ook wandelen en bewegen we veel. 
En we gaan lekker naar buiten als dat kan.
Dat houden we vol. 

Wat gaat nog niet zo goed?

Nieuwe dingen leren. 
Ontdekken waar je goed in bent.
Jezelf ontwikkelen. 
Niet iedereen is daar tevreden over. 
Hoe dat komt, weten we niet precies. 
Daarom gaan we hier extra op letten
en ons best voor doen. 

Meedoen en erbij horen...
Bijvoorbeeld door leuke dingen te 
doen. 
Veel mensen zouden dat veel vaker 
willen.
Niet alleen binnen Lievegoed, 
maar ook daarbuiten. 
Door samen uitstapjes te maken. 
Door naar een leuke club in de buurt 
te gaan.
Of door ergens anders dagbesteding 
te volgen.
Wij gaan jou vragen wat jij graag wilt.
Dan kijken we daarna of en hoe we 
dat kunnen regelen.
Bijvoorbeeld om samen op zoek te 
gaan naar vrijwilligers.



Wat gaan we verder doen?

We willen graag dat jij begrijpt wat er om je heen gebeurt.
Dichtbij en verder weg. 
Wat doe je bijvoorbeeld als je verliefd wordt?
Of wat gebeurt er als er verkiezingen zijn en jij mag stemmen? 
Over al dit soort dingen maken we mapjes
waarin we je uitleg geven. 

Alles wat belangrijk is om te weten over jou, 
schrijven we in jouw dossier in de computer.
Bijvoorbeeld afspraken die we gemaakt hebben.
Of wat er vandaag is gebeurd.
Overal bij Lievegoed gaan we dat doen met CarenZorgt.
Zo kunnen jij en als je dat wilt ook familieleden direct zien 
wat we opgeschreven hebben.
Zo weet iedereen hoe het met je gaat.

Vallen doet pijn en kan gevaarlijk zijn.
We gaan kijken hoe we dit kunnen voorkomen.

Tot slot

Waar leer je het meeste van?
Als je eerlijk durft te zeggen als er iets (bijna) fout is gegaan.
Bijvoorbeeld wanneer iemand heel boos is geworden.
Of wanneer iemand een fout heeft gemaakt met het uitdelen van medicijnen.
Binnen Lievegoed blijven we hierover praten met elkaar.
Zo kijken we samen wat wij kunnen doen.
om jou nóg beter vooruit te helpen!


