Toekomstplan 2021-2024: ‘Erop uit’

Dit plan gaat over de plannen voor de komende 4 jaar.
De Hartekamp Groep heeft gekeken wat het belangrijkste is om te
gaan doen.
Er zijn 3 dingen waar we aan gaan werken:
1. We werken samen met het netwerk en de samenleving
Mensen met een beperking hebben vooral veel contact met hun
begeleiders en andere cliënten.
We willen dat netwerk en samenleving en mensen met een
beperking meer contact hebben.
Hoe willen we dat doen:
We willen dat de samenleving meer gaat begrijpen van mensen
met een verstandelijke beperking.
We gaan het versterkend begeleiden nog meer toepassen.

2. We maken de zorg voor mensen met moeilijke zorgvragen
nog beter.
De Hartekamp Groep wil er zijn voor alle mensen met een
verstandelijke beperking in de regio (jong en oud).
Ook als je meer zorg nodig hebt.
Dit doen we al, en we willen dat nog beter doen.
Hoe willen we dat doen:
We gaan onze kennis uitbreiden en delen met de samenleving.
We bedenken nieuwe manieren van wonen en werken.
We kijken of bijv. een app of robot meer zelfstandigheid kan geven.

3. We zorgen dat begeleiders hun werk kunnen doen
We zorgen ervoor dat we de begeleiders die we hebben ook
houden.
We zorgen ervoor dat mensen graag bij de Hartekamp Groep
willen komen werken.
Hoe willen we dat doen:
Het werk voor begeleiders moet veilig zijn en niet te zwaar worden.
We gaan kijken hoe we dingen anders kunnen doen.
Het werk moet leuk zijn en blijven.
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De Hartekamp Groep vindt het volgende belangrijk:

1.

Verbinding.
Met elkaar blijven praten

2.

Leren.
De Hartekamp Groep wil mensen met een beperking nog
meer kansen bieden.
Begeleiders gaan leren hoe ze dat het beste kunnen doen.

3.

Lef.
Iets nieuws uitproberen. Daar is moed voor nodig.
Begeleiders blijven ondersteunen waar nodig.
De Hartekamp Groep ondersteunt de begeleiders.

Woordenlijst:
Netwerk: De mensen om je heen.
Bijvoorbeeld familie, vrienden, begeleiding, vrijwilligers, buren,
kennissen.
Zij kunnen leuke dingen met je doen, of je met dingen helpen.
Samenleving:
De mensen die samen in een land wonen.
Nu
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