U krijgt een Levensloopteam
Wat doet dit Levensloopteam?

Het gaat niet goed met u. Soms wel. Maar vaak niet.
U heeft problemen. Met andere mensen.
Of met de gemeente. Of met de politie.
Misschien ben u verslaafd. En voelt u zich angstig.
Of wordt u vaak boos. Of bent u soms in de war.
In uw eentje een oplossing bedenken is dan lastig.
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We helpen u.
Zo vaak en intensief als nodig is,
en zo weinig als kan.

U krijgt een Levensloopteam. Hierin zitten experts
die u kunnen helpen met verschillende problemen.
Zij kijken samen met u wat u nodig heeft.
Om gezonder te worden. Of om u veiliger te voelen.
Zodat we samen met u ook goede beslissingen
kunnen maken over wat u in de toekomst nodig heeft.
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U kunt op ons rekenen.
Wij blijven om u heen staan.
We laten u niet in de steek.
Ook als u weer problemen krijgt.

We bespreken met u hoe we u het beste kunnen
ondersteunen. We zijn eerlijk en aardig naar u.
En we zorgen dat u en anderen zich veilig voelen.
Samen werken we aan een beter leven voor u.
Voor nu én voor later.
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Verder kijken, verder komen

We hebben uw toestemming nodig
Met uw toestemming kunnen we uw gegevens delen met de experts
in uw Levensloopteam. Dan leren we u samen beter kennen.

Om u zo goed mogelijk te helpen, maken we een zorgplan.
Hierin staat informatie over u. En informatie over de oplossingen
die we samen met u bespreken.
Met uw toestemming kunnen we uw gegevens delen met de
experts in uw Levensloopteam. Dan leren we u samen beter kennen.

Als we informatie over u met
elkaar mogen delen, leren
we u beter kennen.

Uw Levensloopteam

En dan kunnen we u ook beter
ondersteunen.
Bijvoorbeeld in uw contact
met de gemeente.
Of een woningstichting.
Of de politie.

U mag uw toestemming altijd
en op ieder moment weer
intrekken.
U mag altijd weten welke
informatie we over u delen in
uw Levensloopteam.
En u mag zelf beslissen welke
informatie over u we wel
en niet mogen delen.

Samen zoeken we naar
oplossingen die het beste
bij u en uw situatie passen.

Dus, wanneer u uw toestemming geeft,
kunnen wij de gegevens in uw zorgplan
met elkaar delen.
En daardoor beter samenwerken om u te helpen.

Samen werken we aan een beter leven voor u.
Voor nu én voor later.
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