Fijn dat je op onze uitnodiging in gaat.

Past ZON bij jou? Pas jij bij ZON? Na het lezen van deze brief heb je in elk geval helder wat
wij van jou verwachten en wat jij van ZON kunt verwachten.

Onze missie: mensen laten stralen door hen, in verbinding met zichzelf en hun
omgeving, te laten ontdekken, ervaren en beleven wat hen uniek maakt en welke
mogelijkheden zij hebben.
Onze visie: ieder mens heeft behoefte aan gehoord, gezien en erkend te worden voor
wie hij/zij is en verdient dit ook.
Onze werkwijze: aansluiten en afstemmen bij de behoefte en wensen van
hulpvragers en samen zoeken naar perspectief.
Het doel: in verbondenheid en gelijkwaardigheid aandacht besteden aan het
vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden van
mensen zodat zij hun eigen leven (weer) kunnen vormgeven op de voor hen prettigste
manier.
Aanleiding voor de uitnodiging:
Wij zien dat de huidige hulpverlening aan het vastlopen is. Grote organisaties maken
hun mooie woorden niet waar en steeds meer mensen krijgen niet de hulp en
aandacht die zij verdienen. Daartegenover staat een groeiende groep zelfstandigen
die deze hulp en aandacht bieden en die vaak met moeite het hoofd boven water
houden. Wij willen door een groter netwerk bereiken dat méér mensen de
professionele hulp en aandacht krijgen die ze verdienen en dat hulpverleners die dat
bieden daar een fatsoenlijke vergoeding voor krijgen. Er zit macht in aantallen,
vandaar dat wij de krachten willen bundelen en als groter netwerk bekender willen
worden. Wij geloven er in dat we samen sterk staan, vandaar deze uitnodiging!
Anita
Karen
Jannet

Wat kan ZON voor jou als ZZP-er doen?
1) Op praktisch vlak:
Meer tijd overhouden voor begeleiden:
Aanbesteding gemeente > onderaannemer-schap
Subsidieaanvragen verzorgen om innovatie te realiseren.
Eenvoudige boekhouding
Een veilig elektronisch cliëntendossier
Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering, eisen en voorwaarden, wetten en regels.
Advies en ondersteuning bij onderhouden eigen website.
Contacten leggen en onderhouden met opdrachtgevers.
Professionele website en actieve social media aandacht.
Samenwerking:
Eenduidigheid naar derden > meer cliënten.
Creëren van draagvlak en naamsbekendheid
Ondersteuning bij begeleidingsvraagstukken.
Expertises koppelen in het belang van cliënten.
Korte lijnen, effectievere hulpverlening.
Deskundigheidsbevordering door onder meer training, intercollegiaal overleg en intervisie.
Werken in duo’s.
Kwaliteit:
Ruimte voor eigen inhoudelijke inbreng om resultaten te borgen en uit te breiden.
Persoonlijke ontwikkeling vormgeven.
Professionele beroepshouding vormgeven aan de hand van een methodische
benaderingswijze (ROND)
Ontwikkeling van ideeën en uitvoeren projecten.
Faciliteren van persoonlijke en professionele ondersteuning
Op persoonlijk vlak:
Erkenning en waardering
Respectvolle feedback
Loyaliteit
Betrouwbaarheid
Vrijwilligheid maar geen vrijblijvendheid.

2) Welke toegevoegde waarde heb jij voor ZON?
Beschik jij over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lef en moed om je hart te volgen?
Het vermogen om situaties vanuit meerdere invalshoeken te bekijken?
Een brede nieuwsgierigheid naar en oprechte belangstelling voor mensen in
het algemeen?
Een diepgeworteld geloof in het eigen herstelvermogen van mensen?
Bescheidenheid en bereidheid jouw kennis en kunde in te zetten voor het beste
resultaat voor de hulpvrager?
Inzichten opgedaan op basis van (levens)ervaring en ervaringsdeskundigheid.
Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zelfbewustzijn en een hoge mate van
zelfreflectie?
De intrinsieke behoefte om verbindingen aan te gaan en samen te streven naar
elke dag beter?
Een realistische, nuchtere kijk op het leven?
Creativiteit in denken en doen?
Enthousiasme en doorzettingsvermogen, ook bij tegenwind?
Bereidheid om elke dag te leren en te delen?

Kun jij:
•
•
•
•
•
•

Eerlijk naar jezelf kijken en tevreden zijn met wat je ziet?
Blij zijn voor anderen?
Op zoek gaan naar redenen van gedrag, zowel bij jezelf als bij anderen?
Onbevangen in een situatie stappen en snel de mogelijkheden ontdekken?
De tijd en rust nemen om dingen te laten ontstaan?
Mensen op hun gemak stellen door te zijn wie je bent?

Zet dan vandaag nog de eerste stap en kom in gesprek:
Anita (Apeldoorn en omstreken)
Karen (Winterswijk en omstreken)
Jannet (Zeist en omstreken)

: 06 – 10 37 93 42
: 06 – 24 82 29 62
: 06 – 50 53 82 03

