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Begeleiders geven aan jou ondersteuning. 
Om je goed te ondersteunen zijn afspraken nodig. 
Abrona heeft nieuwe afspraken gemaakt. 
Deze afspraken heten een protocol. 
In een protocol staan afspraken over één onderwerp. 
 

 
 Abrona heeft nieuwe afspraken gemaakt over: 
1. Wat kun je doen als je werk of dagbesteding niet 

past bij jou. 
2. Wat kun je doen als je PO/PB niet past bij jou. 
3. Wat kun je doen als je moet verhuizen. 
  

 
De nieuwe afspraken zijn belangrijk voor jou. 
De afspraken gaan over wat jij kunt doen. 
Als je ander werk wilt, je PO/PB niet bij je past of als je 
moet verhuizen. 
Alle cliënten krijgen informatie over de nieuwe 
afspraken. 

 
 

1. Afspraken over: werken en dagbesteding 
Abrona vindt het belangrijk dat werk en dagbesteding  
goed bij je past.  
 
Past je werk of dagbesteding niet bij jou? 
Ben je niet tevreden over je werk of je dagbesteding? 
Praat erover met een begeleider. 
Samen met je begeleider kijk je welk werk je wilt doen. 
Werk dat beter bij jou past. 
 
Kom je er samen niet uit? 
Abrona heeft afspraken gemaakt wat jij dan kunt doen. 
Vraag je begeleider welke afspraken Abrona heeft over 
goed werk en dagbesteding voor cliënten. 



 

 

 

2. Afspraken over: je PO of PB past niet goed bij jou 
Iedere cliënt heeft een eigen PO of PB. 
De PO/PB luistert naar jou en praat met jou. 
Abrona vindt het belangrijk dat jij je prettig voelt bij je 
PO/PB. 
Maar soms lukt het niet om goed te praten met je PO/PB. 

 
 

Kun je niet goed praten met je PO of PB? 
Praat erover met begeleiders of je familie.  
Kom je er samen niet uit? 
 
Abrona heeft afspraken gemaakt wat jij dan kunt doen. 
Vraag je begeleider welke afspraken Abrona heeft als je 
PO of PB niet goed bij je past. 

 Samen met jou wordt gezocht naar een oplossing. 
 

 
 

3. Afspraken over: verhuizingen van cliënten  
Alle cliënten van Abrona wonen in een huis. 
Maar soms kun je niet blijven wonen in je huis. 
Bijvoorbeeld:  
Omdat je meer ondersteuning nodig hebt. 
Omdat je zelf ergens anders wilt wonen. 
Omdat het huis wordt gesloten. 

  Je gaat dan verhuizen. 
 
 

Welk nieuw huis past bij jou. 
Wat vind jij belangrijk in je huis. 
Je begeleider praat met jou over je wensen.  
 
Kom je er samen niet uit? 
Abrona heeft afspraken gemaakt wat jij dan kunt doen. 
Vraag je begeleider welke afspraken Abrona heeft als  

     cliënten moeten verhuizen. 
 
 
 
 
 


