
Daphne heeft het goede  
gesprek getekend

‘Mijn Leven’



Wat staat er in deze extra Blij! 
over ‘Mijn Leven’?

Blij! ‘Mijn Leven’ is een uitgave van De Twentse Zorgcentra.
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Van de redactie

Deze Blij gaat over ‘Mijn Leven’.

Dat is het nieuwe systeem waar jouw gegevens in staan.

Op 1 januari 2017 starten we hiermee.

Het heet ‘Mijn Leven’ omdat het over jouw leven gaat.

Over de dingen die jij belangrijk vindt.

Bijvoorbeeld de afspraken die je maakt.

En de dingen die je wilt leren.

Deze dingen schrijven we op in het ondersteuningsplan.

Met Caren kun je zelf zien wat we opschrijven.

Ben je nieuwsgierig geworden hoe het allemaal werkt?

Lees dan deze Blij.

1 januari 2017 
starten we met 
‘Mijn Leven’

Dit plaatje hoort  
bij ‘Mijn leven’
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De bedoeling van ‘Mijn Leven’

‘Mijn Leven’ heeft drie doelen:

1. Jij mag kiezen hoe jouw leven er uitziet.

 - je beslist mee over afspraken in jouw leven

 - je bepaalt zelf je doelen of wensen

2. Alle informatie wordt bewaard op de computer.

 - de papieren mappen verdwijnen

 - via Caren kun je zelf ook zien wat er wordt opgeschreven

3.  Alle mensen van De Twentse Zorgcentra werken in  

hetzelfde systeem.

 - de mensen van wonen

 - de mensen van dagbesteding

 - andere mensen, bijvoorbeeld de gedragskundige

Ik mag zelf kiezen hoe 
mijn leven eruit ziet

Iedereen werkt in 
hetzelfde systeem

Het gaat om mijn leven
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Van POP naar ‘Mijn Leven’

Ons leven gaat veranderen met een druk op de knop.

En daar krijgt niemand van op de kop.

Het gaat nu heten ‘Mijn Leven’.

Waar we meer mogen beslissen en mee mogen praten.

Motto van ‘Mijn Leven’ is:

‘Er wordt met mij gepraat en niet over mij’. 

Zo komt alles nu in grote computerkasten

en niet meer in mappen.

Veilig achter slot en grendel in een centrale hal.

Daar staat ons leven helemaal centraal.

Cliëntvertegenwoordigers en begeleiders,

maar vooral jij, kunnen er bij.

Rika heeft een gedicht  
geschreven over ‘Mijn Leven’
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Hoe weten andere mensen wat jij wilt?

Doordat ze met jou praten.

Dat noemen we het goede gesprek.

In dit gesprek mag je zeggen wat je wilt.

Andere mensen mogen je daarbij helpen.

Bijvoorbeeld je familie.

We willen graag dat je het gesprek fijn vindt.

Daarom hebben we het volgende afgesproken:

- Je mag altijd een gesprek aanvragen als je dat wilt.

- Je mag zelf bepalen wie er bij het gesprek zijn.

- Je mag ook zelf bepalen waar het gesprek over gaat.

- Je mag bij deze keuzes geholpen worden.

Het goede gesprek

Het hart van ‘Mijn Leven’  
is het goede gesprek
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Wie zijn er  
bij het gesprek 

aanwezig?

 En ook waar  
ik het niet over  

wil hebben.

Waar gaat  
het gesprek over?

Ik mag zelf  
kiezen waar ik het 
over wil hebben.

Ik mag zelf kiezen  
wie er bij mijn 

gesprek aanwezig 
zijn.



Soms is het moeilijk om iets te bespreken.

Of lukt het niet om iets uit te leggen.

Daarom is er een werkboek gemaakt.

Dit werkboek kan helpen bij het goede gesprek.

Je kunt er iets in tekenen.

Of je kunt er plaatjes in plakken.

Wat jij maar fijn vindt.

Iedere groep heeft het werkboek gekregen.

Natascha heeft er al mee gewerkt.

Zij is er blij mee.

Vraag je begeleiders naar het werkboek.

Dan kun jij het ook gebruiken bij het gesprek.

Het werkboek

Natascha is blij met  
het werkboek 

Het goede gesprek
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Wat er besproken is in het goede gesprek,

wordt opgeschreven in het ondersteuningsplan.

Dat staat op de computer.

Er zijn twee belangrijke onderdelen:

1. Jouw vaste afspraken

 - bijvoorbeeld dat je iedere woensdag mag uitslapen

 - of dat je één keer in de maand naar de kapper gaat

2. Jouw wensen of doelen

 - bijvoorbeeld dat je wilt leren fietsen

 - of dat je ander werk wilt gaan doen

 
Het ondersteuningsplan

Ik wil leren fietsen

Vanaf 1 januari staan 
al jouw gegevens op 
de computer

De POP map verdwijnt 
van de groep 
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Je persoonlijk begeleider is heel belangrijk.

Dat is nu zo en dat blijft zo.

De PB-er doet veel:

-  hij regelt dat het goede gesprek plaatsvindt

-  hij overlegt met andere mensen die jou kennen,  

bijvoorbeeld de arts of gedragskundige

-  hij schrijft jouw afspraken en wensen op

-  hij heeft contact met mensen die belangrijk zijn voor jou, 

bijvoorbeeld je familie

Misschien heb je vragen over je leven.

Of over je ondersteuningsplan.

Die kun je stellen aan de PB-er.

De PB-er

De PB-er vult jouw wensen en 
afspraken in op de computer
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De driehoek bestaat uit jou, een 
familielid of bekende en je PB-er.

Jullie kunnen op elk moment een gesprek 
voeren. Je PB-er kan dit regelen.



Caren ( 1 )

Wat is het verschil tussen ‘Mijn Leven’ en Caren?

1.  ‘Mijn Leven’ is een systeem op de computer. 

Hier gaan medewerkers in werken. 

Ze zetten jouw ondersteuningsplan in ‘Mijn Leven’.

2.  Caren is een website op de computer: www.carenzorgt.nl 

De mensen die jou kennen en jijzelf kunnen  

deze website gebruiken 

Je kunt dan onderdelen uit ‘Mijn Leven’ lezen. 

Je mag zelf bepalen wie dit mag zien.

Je kunt de website Caren ook voor andere dingen gebruiken.

Dat lees je op de volgende bladzijde.Dit plaatje hoort bij Caren
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 Ik pas het  
ondersteuningsplan  
aan in ‘Mijn Leven’

Ik krijg in Caren  
een bericht dat het  

ondersteuningsplan is  
aangepast.



Caren heeft 5 onderdelen:

Caren ( 2 )

Connecties  Dit zijn de mensen die met jou mee mogen kijken.

Kalender  In de kalender kun je afspraken opschrijven. 

Je begeleider kan dat ook. 

En de mensen die met jou mee mogen kijken ook.

Berichten  Hier kun je berichten sturen naar andere mensen in Caren. 

En berichten ontvangen van deze mensen.

Dossier  In het dossier staat je ondersteuningsplan.

Profiel  In het profiel staan gegevens van jou.  

Bijvoorbeeld je naam, je adres en je geboortedatum.
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Heb je nog vragen?

Vragen kun je stellen aan je begeleider.

Je kunt je begeleider ook vragen naar het werkboek.

 

Het werkboek zit in de ‘Mijn Leven’ tas.

Iedere groep krijgt een ‘Mijn Leven’ tas met informatie.

 

Op de foto zie je wat er allemaal in de tas zit.

De documenten uit de tas staan ook op intranet.

Je begeleider kan je helpen dit te bekijken.
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De Twentse Zorgcentra

088 430 4000

Postbus 2112

7500 CC Enschede

Blij! ‘Mijn Leven’ is een speciale  

uitgave van De Twentse Zorgcentra. 

Informatie kun je sturen naar 

communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Realisatie

Terzake. Merken Strategie Design

Borne

Druk- en zetfouten voorbehouden

Colofon


