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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
Tien jaar geleden was er intern een discussie over de naam en toen is vastgesteld dat de 

naam ASVZ in den lande al zo sterk verbonden is met ondersteuning aan mensen met een 

verstandelijke beperking, dat we het zo hebben gelaten. De letters betekenen overigens nog 

wel iets, namelijk ‘Algemene Stichting voor Zorg en Dienstverlening’.    

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

We hebben hier een aantal woningen voor mensen met een verstandelijke beperking die 

daar op basis van een indicatie verblijven. Dat geldt ook voor het logeerhuis, in de 

uitvoering van respijtzorg. En we bieden ondersteuning thuis, op basis van een beschikking 

Wmo of Jeugdwet. Inwoners met een verstandelijke beperking van alle leeftijden kunnen 

op elk denkbaar gebied ondersteuning krijgen, denk aan hulp en advies bij opvoeden, hulp 

en advies bij het organiseren van je leven en meer. Op donderdagavond ondersteunen we 

‘het Eetcafé’ op het Dreesplein waar mensen met een verstandelijke beperking een lekkere 

en gezonde maaltijd kunnen krijgen voor een kleine vergoeding; dan is er altijd ook ruimte 

om vragen te beantwoorden of dingen te bespreken. En op maandag ondersteunen we daar 

de kookclub. Wij zijn voor alle vragen voor jeugd en volwassenen met een beperking (in de 

MVS regio). 

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Door de grootte van onze organisatie hebben we veel kennis van en ervaring met het 

omgaan van mensen die niet alleen een verstandelijke beperking hebben maar ook 

psychiatrische problemen hebben en ‘moeilijk’ gedrag kunnen vertonen. Het betekent dat 

we goed naar de effecten op de langere termijn kijken en blijven zoeken naar effectieve 

behandelmethoden. Onze slogan is ‘Samen kijken naar wat wèl kan’.  

 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
We hebben contact met Meet the Parents, met Minters, de wijkcentra, scholen en 

natuurlijk  de WOT’s. Via die organisaties en initiatieven komen we in contact met onze 

cliënten. Onlangs kwamen we er min of meer toevallig achter dat er binnen de 

vrijwilligerscentrale een groep actief is die mensen begeleidt bij hun ziekenhuisbezoek.  

We proberen ook altijd aansluiting te krijgen bij bredere initiatieven in de stad, 

bijvoorbeeld ‘Schiedammers maken Geluk’ om eenzaamheid te bestrijden. Die contacten 

helpen ons ook om af en toe zonder onze professionele bril naar onze cliënten en hun 

leefwereld te kijken. 

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Binnen de individuele trajecten houden we altijd een vinger aan de pols en vragen we actief 

wat mensen ervan vinden. Daarnaast maken we voor de gemeente, onze opdrachtgever, 

ook een aantal zaken zichtbaar. En we liften mee met landelijke onderzoeken.     
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6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
Dat zijn ongeveer 150 cliënten met een beschikking en hun achterban: familie, buren, 
vrienden. Als bijzondere respijtzorg is er nu een oppas-ondersteuning, voor als de ouders 
bijvoorbeeld een keer naar de film willen.   
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
We hebben hierover contact met de buurthuizen, we flyeren en hebben intensief contact 

met de WOTs. 

 

 

 

Stichting ASVZ 
Adres: Nieuwe Damlaan 764, 3118AC Schiedam 

Contactpersoon: Karin Jacobs 

E-mail:  kjacobs@asvz.nl 

Tel:  010 – 426 37 65 / 06 – 51 11 62 29 

Website: www.asvz.nl  

Omvang: we bieden hulp aan meer dan 5000 mensen en hebben evenzoveel 

medewerkers in dienst. We hebben ook veel vrijwilligers waar we enorm 

blij mee zijn. Zij verrijken echt het leven van onze cliënten. 


