ZORGBUREAU JOKIJO
PEDAGOGISCHE BELEIDSDOCUMENTEN

MISSIE
WIE IS ZORGBUREAU JOKIJO?
JoKiJo is een kleinschalig, betrokken zorgbureau dat hulp richt op de specifieke hulpvraag, wensen en
behoeften van iedere cliënt, ouders(s)/verzorger(s) en omgeving. Binnen de organisatie werken
professionals met een gezamenlijke missie, (pedagogische) visie en manieren van opvoeden. Cliënten,
ouders/verzorgers en omgeving staan bij ons te allen tijde voorop. Duidelijke communicatie en richting
en korte lijnen met hen vinden wij dan ook erg belangrijk.

VOOR WIE WERKT ZORGBUREAU JOKIJO?
Zorgbureau JoKiJo werkt voor verschillende gemeenten in Zuid-Limburg. Kinderen, jongeren en
volwassenen met een stoornis, handicap, beperking en/of problematiek met een daar bijkomende
hulpvraag kunnen bij ons terecht.

WELKE HULP BIEDT ZORGBUREAU JOKIJO?
Wij bieden voor iedere cliënt zorg op maat en kunnen voorzien in een breed scala aan hulpvragen,
gericht op ondersteunings- en ontwikkelingsvragen. Binnen de organisatie wordt er gewerkt middels
het 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur. In het plan worden cliëntgerichte doelen opgesteld en beschreven,
afgeleid van de hulpvraag waarmee wij samen aan de slag gaan. Het bieden van hulp die afgestemd is
op en aansluit bij de specifieke hulpvraag van iedere cliënt is hierbij cruciaal.

WAAR STREEFT ZORGBUREAU JOKIJO NAAR?
Zorgbureau JoKiJo streeft naar het zo goed mogelijk aansluiten op iedere specifieke hulpvraag. Het
uitgaan van mogelijkheden is hierbij ons uitgangspunt. Daarnaast willen wij de vooruitgang in en/of
het behalen van cliëntgerichte doelen bij iedereen stimuleren en motiveren.

VISIE
WIE WIL ZORGBUREAU JOKIJO ZIJN?
Zorgbureau JoKiJo wil voor (potentiële) cliënten een organisatie zijn waar zij op terug kunnen vallen,
ofwel een vertrouwenspersoon en veilige haven. Binnen de organisatie is het belangrijk dat de
aangeboden hulp verder gaat dan alleen begeleiden en/of het bieden van opvang. Wij willen
aansluiten op iedere specifieke hulpvraag en samen met de cliënt, ouder(s)/verzorger(s) en omgeving
werken aan de cliëntgerichte doelen. Tevens staan wij open voor de samenwerking met alle
organisaties die betrokken zijn of betrokken kunnen worden in het netwerk van de cliënt en
ouder(s)/verzorger(s).

WAT WIL ZORGBUREAU JOKIJO BEREIKEN?
Wij vinden het van groot belang om de kleinschaligheid van de organisatie, het kleinschalige gevoel en
de kwaliteit te behouden in de toekomst. Dit is dan ook de kracht van zorgbureau JoKiJo en hetgeen
wij ons positief mee willen onderscheiden. Bovendien streven wij naar het blijven voorzien in de
behoeften, wensen en hulpvragen van onze cliënten, ouders/verzorgers en omgeving.

WAT WIL ZORGBUREAU JOKIJO BETEKENEN?
Zorgbureau JoKiJo is een organisatie die net één stap meer wil betekenen voor cliënten,
ouders/verzorgers en omgeving. Wij zijn flexibel in de aangeboden hulp door te kijken naar en rekening
te houden met de cliënt gerelateerde wensen en behoeften, net als die van ouders/verzorgers.
Hetgeen wij uitdragen is dat ieder(e) kind, jongere en volwassene zich mag ontwikkelen op zijn of haar
eigen manier en in zijn of haar snelheid. Een positieve aanpak, het uitgaan van mogelijkheden en het
vertrouwen in de hulpverlening staan hierbij centraal.

PEDAGOGISCHE VISIE
BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN CLIËNTEN
Welke hulp zorgbureau JoKiJo daadwerkelijk biedt of gaat bieden aan een cliënt is te allen tijde
afhankelijk van de hulpvraag, de wensen en behoeften. Dit zorgt dan ook voor het feit dat er geen
eenduidig antwoord bestaat over hoe wij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van cliënten die door
ons begeleid worden. Er dient altijd gekeken te worden naar hoe wij als organisatie zijnde zo goed
mogelijk kunnen aansluiten bij de betreffende cliënt en welke invloed wij kunnen hebben in zijn of
haar ontwikkeling. Gedurende alle begeleidingsmomenten bieden wij structuur en duidelijkheid aan,
iets wat voor onze doelgroep van groot belang is in het (dagelijks) functioneren. Wij stimuleren en
motiveren het vergroten van ieders zelfredzaamheid. Zorgbureau JoKiJo draagt eveneens bij aan de
ontwikkeling van cliënten door hen, ouders/verzorgers en eventueel omgeving te ondersteunen bij
een positieve gedragsverandering. Wij werken middels een methode die gericht is op positief
opvoeden, waarbij we de focus leggen op positiviteit en hetgeen goed gaat.

FYSIEKE EN EMOTIONELE VEILIGHEID
De meest primaire pedagogische doelstelling van zorgbureau JoKiJo is het bieden van zowel fysieke als
emotionele veiligheid aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit draagt immers niet alleen bij aan
het welbevinden van de cliënten, maar ook aan het verwezenlijken van de andere pedagogische
doelstellingen. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van fysieke en emotionele veiligheid door
de volgende waarden centraal te stellen in het handelen en over te brengen op cliënten:
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Liefde
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d

Zorgbureau JoKiJo zorgt middels de deskundigheid en zorgzaamheid van medewerkers voor de fysieke
en emotionele vrijheid van cliënten gedurende de begeleidingsmomenten. Wij geven kinderen,
jongeren en volwassenen de vrijheid om fysiek en emotioneel gezien zichzelf te kunnen en mogen zijn.
Tevens bieden wij hen fysieke vrijheid door te leren wat de lichamelijke grenzen zijn van zichzelf én
van een ander. Zorgbureau JoKiJo vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij iedere cliënt,
ouder(s)/verzorger(s) en omgeving. Naast de cliënt staan, meedenken in mogelijkheden, aandacht
geven en geduld opbrengen zorgen ervoor dat wij een veilige en vertrouwde haven voor hem of haar
kunnen zijn. Vertrouwen is hierbij een cruciale basis om een kind, jongere en/of volwassene te kunnen
helpen en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

PERSOONLIJKE COMPETENTIE
Kinderen, jongeren en volwassenen dienen de gelegenheid te krijgen tot het ontwikkelen van
persoonlijke competenties. Wij doelen met het begrip ‘persoonlijke competentie’ op de brede
persoonskenmerken, zoals zelfvertrouwen, veerkracht, zelfstandigheid en creativiteit. Kinderen,
jongeren en volwassenen worden middels deze persoonskenmerken in staat gesteld om diverse
problematieken adequaat aan te pakken en zich aan te kunnen passen aan veranderende
omstandigheden.

Zorgbureau JoKiJo draagt bij aan het ontwikkelen van persoonlijke competenties door de volgende
waarden centraal te stellen in het handelen en over te brengen op cliënten:

Vertrouwen

Respect

Eigenheid

Liefde

Betrokkenhei
d

Binnen zorgbureau JoKiJo vinden wij het niet alleen belangrijk dat cliënten vertrouwen hebben in een
ander, maar met name ook in zichzelf. Daarnaast dienen zij een ander te respecteren voor wie hij of
zij is, maar vinden wij het eveneens van belang dat cliënten zichzelf respecteren als persoon zijnde.
Iedereen is namelijk op zijn of haar eigen manier uniek met ieders eigen persoonlijkheid en
karaktereigenschappen. Ieder kind, jongere en volwassene wil graag gezien en gehoord worden, liefde
ontvangen, betrokkenheid ervaren en zichzelf kunnen, durven en mogen zijn.

SOCIALE COMPETENTIE
Het begrip ‘sociale competentie’ betreft een hele reeks sociale kennis en vaardigheden die een
persoon kan bezitten of over kan beschikken. Ieder kind, jongere en volwassene dient de kans te
krijgen om zich op het gebied van sociale competentie te kunnen ontwikkelen. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: samenwerken, zich in een ander kunnen verplaatsen, anderen helpen en conflicten
oplossen. Wij dragen bij aan het ontwikkelen van sociale competenties door de volgende waarden
over te brengen op cliënten en centraal te stellen in ons handelen:
Gelijkwaardigheid

Eerlijkheid

Respect

Flexibiliteit

Liefde

Discipline

Erkenning/
waardering

Eigenheid

Ondanks dat ieder(e) kind, jongere en/of volwassene verschillend is, zijn we allen gelijk. Iedereen heeft
zijn eigen persoonlijkheid en karaktertrekken, maar toch zijn we allemaal een mens met bepaalde
behoeften en verlangen. Bij zorgbureau JoKiJo vinden wij het belangrijk dat iedereen elkaar middels
die gedachtegang behandeld en er geen onderscheid wordt gemaakt. Verder staan eerlijkheid en
respect bij ons hoog in het vaandel. Eerlijk zijn tegen een ander en zichzelf, waarbij iedereen respectvol
wordt behandeld. Wij zijn daarnaast van mening dat wanneer een kind, jongere of volwassene flexibel
is in zijn of haar gedrag, diegene het meest positieve effect heeft om met verschillende situaties om te
kunnen gaan en te kunnen groeien in zijn of haar ontwikkeling. Zorgbureau JoKiJo vindt het dan ook
belangrijk om cliënten te leren hoe zij op bepaalde uitdagingen anders kunnen reageren en bewuster
te worden van hetgeen zij doen. Discipline en het krijgen van erkenning/waardering spelen hierbij een
belangrijke rol.

OVERDRACHT VAN WAARDEN EN NORMEN
Kinderen, jongeren en volwassenen behoren de kans te krijgen om de waarden en normen die heersen
in de samenleving eigen te maken. Binnen zorgbureau JoKiJo wordt veel aandacht besteedt aan de
overdracht van waarden en normen. Bij deze overdracht vinden wij de volgende waarden dan ook
belangrijk die centraal staan in ons handelen:
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Verantwoorde
lijkheid

Persoonlijke
ontwikkeling

Eerlijkheid

Optimisme

Eigenwaarde

Zorgbureau JoKiJo is van mening dat kinderen, jongeren en volwassenen veel meer kunnen bereiken
op het moment dat zij plezier hebben en zichzelf kunnen en mogen zijn. Daarnaast vinden wij het
belangrijk om hen te stimuleren en motiveren om situaties vanuit een optimistische, positieve
invalshoek te bekijken en samen na te gaan welke leermomenten zij hebben opgedaan middels de
betreffende situatie. Het (leren) nemen van verantwoordelijkheid speelt hierbij een grote rol. Wij leren
cliënten tevens dat zij als persoon kunnen groeien van zowel positieve als negatieve ervaringen. Tot
slot staan wij voor eerlijkheid en respect bij de overdracht van waarden en normen.

NORMEN BINNEN ZORGBUREAU JOKIJO
Binnen zorgbureau JoKiJo staan verschillende normen centraal die wij uitdragen in ons handelen
richting de cliënten, ouders/verzorgers en omgeving.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je mag hulp en/of advies vragen.
Je moet de grenzen van een ander
accepteren.
Alles mag bespreekbaar zijn.
Je mag fouten maken.
Je moet afspraken en beloftes nakomen.
Je moet elkaar helpen en ondersteunen.
Je moet voor jezelf opkomen.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je mag je gevoelens tonen.
Iedereen moet gelijk behandeld worden.
Je mag elkaar op ongewenst gedrag
aanspreken.
Je mag risico’s nemen.
Je mag anderen complimenten geven.
Je moet het goede voorbeeld geven.
Je moet respectvol over anderen praten.

