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Zavie
Y is dé belangenbehartiger voor en

van alle mensen die zorg, aandacht
en ondersteuning nodig hebben in
de provincie Groningen
Y werkt aan collectieve belangenbe-

hartiging en signalering en heeft als
droom: een gelijkwaardige samenleving waarin iedereen een plaats heeft
en ieders talent wordt gezien, gehoord
en ingezet
Y streeft naar
=

=

=

goede zorg en ondersteuning
voor iedereen;
een samenleving waarin mensen
met een beperking op welk
gebied dan ook krijgen wat ze
nodig hebben;
goede samenwerking, duidelijke
resultaten en wederkerigheid;

Y ziet in feite alle inwoners van de

provincie Groningen als haar
doelgroep omdat iedereen morgen
zo maar afhankelijke kan worden
van zorg en/of ondersteuning. De
collectieve belangenbehartiging richt
zich met name op (de belangen van)
mensen in heel Groningen die door
hun situatie (fysiek, psychisch, zorg
Y of leeftijd) tegen problemen oplopen
of daardoor niet mee kunnen doen.

We willen ons doel bereiken door
signalen om te zetten in verbeterpunten
en die samen met de mensen waar het
om gaat te realiseren. We streven altijd
naar samenwerking, maar waar nodig
staan we op om de belangen van onze
achterban te verdedigen.
We richten ons niet alleen op onze
achterban, maar willen verbeteringen
realiseren door samen te werken met
provincie, gemeenten, zorgverleners,
zorgorganisaties, zorgverzekeraars,
onderwijs en belangengroeperingen.
We behartigen de belangen door het
uitvoeren van verbeteringsprojecten,
we hebben overleg met gemeenten,
zorgaanbieders, en verzekeraars. Zo
gebruiken we ons uitgebreide netwerk
om de positie van de mensen met een
beperking en de zorg voor hen te
verbeteren.
Mensen met goede ideeën zijn altijd
welkom bij ons.
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We zijn een laagdrempelige organisatie.
Open en transparant, met aandacht en
respect voor iedereen. We bieden een
luisterend oor. We staan voor collectieve belangenbehartiging van onze
achterban en zetten ons in voor echte
(maatschappelijke) participatie, eigen
regie en ondersteuning waar nodig.
We zijn informatief, ondersteunend en
dienstverlenend, maar we zijn geen
hulpverleners. Wij geloven in de kracht
van mensen zelf en zien het als een
mooie uitdaging om iemands talenten te
ondersteunen en in te zetten. Ons motto
is: ik wens je toe wat goed voor je is.
We zijn een betrouwbare partner voor
zowel de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben als de zorgaanbieders. Wij zijn onafhankelijk en
resultaatgericht. We spreken duidelijke
taal en wederkerigheid is voor ons
belangrijk, maar we houden altijd voor
ogen voor wie we het doen: mensen die
door welke oorzaak ook zorg of ondersteuning nodig hebben.

Stichting zaVie (met de nadruk op de
tweede lettergreep Vie: het leven!
We staan namelijk positief in het leven
en geloven dat er voor iedereen plek is)
is ontstaan uit een fusie tussen de
koepels Onderling Samenwerkende
Ouderenbonden, Platform Chronisch
zieken en Gehandicapten, Provinciaal
GGz BelangenPlatform Groningen en
VG BelangenPlatform.

zaVie is te bereiken via
Zorgbelang Groningen
Schweitzerlaan 4
9728 NB Groningen
050-5713999
stichtingzavie@gmail.com
Meer informatie: www.zavie.nl

