Moveoo
‟Het einde van het Moveootraject is meteen een nieuw
begin. Je staat weer meer op
eigen benen en vindt weer een
plekje in de maatschappij. Die is
niet veranderd. Jij wel.”
‟Natuurlijk zijn er wel eens
discussies en irritaties, maar
uiteindelijk wordt het besproken
en opgelost.ˮ
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Wij werken met de methodiek

‟Er schijnt een onuitgesproken
respect voor elkaar te zijn en dat
doet mij goed.ˮ
‟Ik weet nu wat mij boven het
hoofd hangt, wat ik kan
verwachten. En dat is veel meer
dan alleen opvang en dat ik
alles zelf moet regelen.ˮ

ˮHier kijken ze niet naar fouten.
En je krijgt nieuwe kansen, al
moet je ze wel zelf grijpen.”

Herstelwerk

Bij Moveoo begeleiden wij mensen met de
herstelgerichte basismethodiek, ook wel
Herstelwerk genoemd.
Herstelwerk gaat uit van zes principes.

Jij hebt de regie over jouw begeleiding
Werken aan wat jij belangrijk vindt! Jij bepaalt
je eigen doelen. Denk aan wonen, dagelijks
leven, financiën, vrije tijd, gezondheid,
sociale contacten, enzovoort. Het werken
aan je doelen gaat op jouw tempo en op een
manier waar jij je prettig bij voelt.
Een goede samenwerking tussen jou en je
begeleiders is essentieel
Samen met je begeleiders ga je aan de slag
om de door jou gestelde doelen te behalen.
Het is belangrijk dat we hetzelfde denken
over jouw doelen en over de manier om ze te
bereiken. Daarom willen wij graag van je
weten wat jij wel en niet van ons verwacht in
de begeleiding en wat wij van jou kunnen
verwachten.

En nu ….?

Wij geloven dat iedereen kan herstellen
Samen gaan wij aan de slag, zodat jij je leven
weer kunt oppakken en jij veranderingen in
gang kunt zetten en beslissingen kunt nemen
die jij belangrijk vindt.
We gaan uit van jouw krachten
We gaan kijken naar jouw mogelijkheden en
hulpbronnen in het verleden, in het hier-en-nu
en in de toekomst. Dit betekent dat we, in
plaats van te kijken naar problemen, kijken
naar wat jouw krachten en talenten zijn.
Samen bedenken we hoe we deze krachten
gaan inzetten om te bereiken wat jij wilt.

De samenleving is een verzameling aan
hulpbronnen
Vaak zijn er in jouw omgeving (al) veel
hulpbronnen aanwezig. Samen gaan we
onderzoeken hoe we je vrienden, kennissen,
familie en professionele hulpverlening
kunnen inzetten om jouw doelen te behalen.

Werken in een omgeving waar jij je prettig
voelt
In plaats van gesprekken op een kantoor te
voeren, gaan we zo veel mogelijk afspreken
op plekken waar jij je prettig en veilig voelt,
bijvoorbeeld op je kamer of buiten Moveoo.

Samen gaan wij in gesprek over waar jij
goed in bent en was. We gaan op zoek
hoe we dit kunnen inzetten om jou weer
een fijn, plezierig leven te laten leiden. Dit
maken we overzichtelijk in een
krachteninventarisatie. Vaak zijn dit
wensen op de lange termijn. Om je wensen
en ambities te behalen, gaan we deze
uitwerken in kleinere acties. Dit verwerken
we in een actieplan. Dit actieplan is een
soort werkagenda en helpt om overzicht te
bewaren in je doelen. Jij werkt aan jouw
herstel en wij ondersteunen je hierbij.

