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Dit boekje is de onderbouwing en verdieping
van de zorgvisie van Ons Tweede Thuis, 2021.
De cijfers in de tekst verwijzen naar de bronnen achter in dit boekje.

JIJ & IK
Inleiding
Elke dag ondersteunen en behandelen we
binnen Ons Tweede Thuis mensen met een
verstandelijke, meervoudige of lichamelijke
beperking, niet-aangeboren hersenletsel of
autisme. Dat doen we op basis van ervaring
en deskundigheid. Dat doen we ook volgens
algemene en specifieke methodes die hun
effect bewezen hebben. In onze zorgvisie
beschrijven we onze kijk op goede zorg.
Schrijven we over wat we belangrijk vinden in
de zorg zodat het bijdraagt aan een goed leven
voor mensen met een beperking. In dit stuk
onderbouwen en verdiepen we de zorgvisie:
hoe komen we tot die zorgvisie, welke
uitgangspunten hebben we, welke theorieën
helpen ons daarbij, wat hebben we nodig om
echt volgens onze eigen kijk op goede zorg te
handelen? De boom helpt ons om dat uit te
leggen.

Uitgangspunten zorgvisie
We willen bijdragen aan een goed leven voor de cliët. Dan is het belangrijk om zo
goed mogelijk aan te sluiten bij wie de cliënt is, wat zijn behoeften zijn en wat hij kan
en aankan en waardoor dit wordt beïnvloed. Het model van de American Association
of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD-model) (1) helpt ons hierbij.
De ondersteuning stemmen we af samen met de cliënt en/of zijn naasten.

Functioneren van mensen op vijf gebieden
Het AAIDD-model gebruikt voor het functioneren van mensen een indeling in vijf
gebieden (dimensies). Deze gebieden gelden voor alle mensen en niet alleen voor
mensen met een (verstandelijke) beperking.

Adaptieve vaardigheden
Vaardigheden om je te kunnen redden in het dagelijks leven in de
samenleving: praktische, sociale, huishoudelijke en communicatieve
vaardigheden en maatschappelijke weerbaarheid.

Verstandelijke mogelijkheden
Oplossende vaardigheden, oorzaak-gevolg denken, kunnen plannen,
begrip en leren.

Participatie, interactie en sociale rollen
In welke mate neemt iemand al dan niet zelfstandig, deel aan de
maatschappij? Denk hierbij aan de sportclub, verenigingsleven, werk en
dagbesteding. We kijken ook naar de sociale contacten van de cliënt.

Gezondheid
Fysieke en mentale gezondheid.

Context
De factoren in de omgeving (context) van de cliënt die stimuleren of juist
belemmeren. Welke ondersteuning is hierbij nodig? De context bestaat uit
het systeem (gezin), woon- en werkomgeving en het netwerk.
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Hoe sta jij in het leven en hoe kan ik je helpen om het zelf te doen
of je aan te vullen waar je het niet zelf kunt?
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Ontwikkelingsverloop en ontwikkelingsfactoren

5.

CONTEXT: OMGEVINGSFACTOREN
O.a. organisatiebeleid, cultuur,
VWS-beleid

- Materieel welzijn

- Lichamelijk welbevinden

- Emotioneel welbevinden

aan de samenleving

- Belangen en rechten

GEZONDHEID
a. Biologische en medische factoren
b. Psychische factoren
c. Emotionele ontwikkeling

4.

- Sociale inclusie: deelname

betekenisvolle contacten

PARTICIPATIE
O.a. sociaal netwerk,
maatschappelijke integratie

3.

- Interpersoonlijke relaties:

- Persoonlijke ontwikkeling

O.a. pedagogische
ondersteuning/
interactie en teamkwaliteit

- Autonomie en zelfbepaling

Kwaliteit van leven

ONDERSTEUNING

MENSELIJK
FUNCTIONEREN

ADAPTIEF GEDRAG:
a. Conceptuele vaardigheden
b. Sociale vaardigheden
c. Praktische vaardigheden

Goed kijken naar en aansluiten op de behoeften van de ander, doen we het meest
volledig als we al deze uitgangspunten toepassen. Het overzicht hiernaast illustreert de
waarde daarvan. Dus:
• Zicht hebben op de vijf aandachtsgebieden (het functioneren van de persoon zelf).
• Zicht hebben op het ontwikkelingsverloop, de ondersteuning die iemand krijgt
en op wat iemand kan en aankan.
• Kijken naar de risicofactoren en naar de beschermende factoren. Dat geeft ons
inzicht in wat problemen kan veroorzaken, maar ook hoe ze soms in stand
gehouden worden (omgeving) en wat ook juist goed werkt.
• Gebruik maken van de ervaring en kennis van alle betrokkenen
(persoon zelf, naasten, professionals).
• Zo kunnen we werken aan een goede beeldvorming
en een ontwikkelingsperspectief.

2.

Samenvattend: goede beeldvorming en ontwikkelperspectief

VERSTANDELIJKE MOGELIJKHEDEN

Daarnaast het ecologische model (3): de invloed van de verschillende systemen waar
iemand zich bevindt. Het benadrukt de invloed van de verschillende contexten en
systemen die buiten een persoon bestaan. Bijvoorbeeld de dynamiek binnen het
multidisciplinaire team, de organisatiecultuur en culturele of sociale achtergronden.
Zowel het bio-psychosociale model als het ecologische model zijn verwerkt in de
afbeelding hiernaast.

1.

Nog twee andere modellen helpen ons bij onze zorgvisie. Allereerst het biopsychosociale (2). Op elk gebied van het AAIDD-model kunnen de volgende factoren
van invloed zijn: ongunstige omgevingscondities, stresservaringen, opvoedingsstijl,
ontwikkelingsfactoren en psychische en emotionele ontwikkelingsfactoren.

DE PERSOON ZELF

Het AAIDD-model legt een groot accent op de omgeving. De omgeving kan iemands
capaciteiten versterken maar ook frustreren. Als de capaciteiten, omgevingseisen en de
ondersteuning in balans zijn, dan is er harmonie en functioneert iemand optimaal. Soms
is er sprake van disbalans. Bijvoorbeeld door grote verschillen in het functioneren van
iemand op de diverse gebieden, maar ook als de ondersteuning niet goed aansluit bij het
functioneren. In de praktijk noemen we dit ‘overvraging’ of ‘onderstimulering’.

Afbeelding gebaseerd op samenvoeging van het AAIDD-model, het bio-pychosociale model
en het ecologische model. (4)

Belang van omgeving en context van mensen
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Zorgvisie met boom als symbool van groei
De grond waarin we staan
Alle mensen hebben Jrechten,
I J & I K mogelijkheden, plichten, wortels, beperkingen,
behoeften en hebben ondersteuning nodig. Ongeacht hun huidskleur, geslacht,
levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Dat is onze basis van gelijkwaardigheid,
de grond waarin we staan. Vandaaruit werken we en zijn we JIJ & IK, Ons Tweede Thuis.

KENNIS EN KUNDE
BEHANDELING

Onze basishouding:
algemeen pedagogisch klimaat – de wortels

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
LEREN

KENNIS
GROEPEN

INNOVEREN

METHODIEKEN

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is een stevige, goed gewortelde
basis noodzakelijk. Deze basis bestaat uit een veilig, voorspelbaar
pedagogisch klimaat en een begeleidingsstijl gericht op het aangaan
van een (gehechtheids)relatie met de cliënt. Het is essentieel om daarbij
het (familie)netwerk en de context waarin de cliënt leeft, te betrekken. Voor
dit basis-pedagogisch klimaat maken we gebruik van inzichten uit de presentietheorie,
de gehechtheidstheorie en de zelfdeterminatietheorie. Hieronder gaan we daarop in.

Presentietheorie:
er zijn voor de cliënt (5)
Uitgangspunt is een open en accepterende houding naar de cliënt, gericht op verbinding
waarin hij zichzelf mag zijn mét al zijn mogelijkheden en beperkingen. ‘Er zijn met’ en
ook ‘er zijn voor’ de cliënt, die aangewezen is op (professionele) hulp en steun.

JIJ&IK
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Gehechtheidstheorie:
cliënt voelt zich veilig in de relatie met een belangrijke ander (6)
Ieder mens heeft
mogelijkheden
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Ieder mens heeft

BASISHOUDING

plichten

Ieder mens heeft

Ieder mens heeft

beperkingen

rechten
Ieder mens heeft

Ieder mens heeft

behoeften

wortels

Elke cliënt wordt begeleid vanuit de cirkel van veiligheid. Begeleiders zijn gevoelig
voor signalen en behoeften van cliënten en stemmen daarop af. Zij bieden cliënten
een veilige basis en stimuleren de cliënt om nieuwe mogelijkheden en vaardigheden
te ontdekken en uit te proberen. Hij krijgt het vertrouwen van de begeleiders dat
zij hem ondersteunen bij dit uitproberen en er voor hem zijn als vangnet en veilige
haven bij problemen en stress. Dit gevoel van veiligheid krijgt een cliënt als hij zich
geaccepteerd voelt en begeleiders zijn emoties opvangen en ondersteunen. Een veilige
en overzichtelijke omgeving waarin de cliënt zich prettig voelt, is daarbij ook van groot
belang. Kunnen vertrouwen op de belangrijke ander (ouder/verzorger, begeleider) leidt
tot zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen en daarmee tot ontwikkeling en groei.
De relatie met de belangrijke ander is een buffer bij stressvolle situaties, helpt bij
emotieregulatie en voorkomt gedragsproblemen op latere leeftijd.
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Zelfdeterminatietheorie:
zelfbepaling vanuit de relatie met de ander (7)
Aansluitend op het bovenstaande is in de dagelijkse begeleiding van de cliënt
aandacht voor drie universele menselijke basisbehoeften:
• verbondenheid (verlangen om relaties op te bouwen met anderen)
• autonomie (eigen regie ervaren, eigen keuzes kunnen maken, zelfstandigheid)
• competentie (je bekwaam voelen in de dingen die je doet, uitprobeerruimte
krijgen, vertrouwen in eigen kunnen, aangesproken worden op mogelijkheden).
Deze basisbehoeften zijn niet los van elkaar te zien. Bevrediging ervan leidt tot meer
autonomie en zelfbepaling, een betere ontwikkeling (groei) en meer welbevinden.
Onze ondersteuning sluit aan op deze basisbehoeften. Dus wij gaan een veilige relatie
aan met de cliënt, stimuleren hem om zelf keuzes te maken en geven probeerruimte
en vertrouwen.

JIJ & IK: goed leven en goed werk – de stam
JIJ&IK

•
•
•
•
•
•
•

Het draait in onze ondersteuning om JIJ & IK. Dat is de stevige
stam. De relatie die we aangaan, draagt bij aan een goed leven
voor mensen met een beperking. Bij een goed leven denken we
aan:

een fijne woonplek en werkplek of dagbesteding
prettige sociale contacten
meedoen in de samenleving
zelf keuzes maken en de regie hebben
je kunnen ontwikkelen
emotioneel welbevinden
lichamelijk welbevinden

Het is niet vanzelfsprekend dat het goed gaat op al deze gebieden of misschien
ervaren mensen zelf dat het niet goed gaat. We sluiten het beste op de behoeften
van de ander aan als we aandacht hebben voor al deze gebieden. Samen
bespreken we de vraag en behoefte van de cliënt en van zijn naasten en wat
er nodig is om daaraan tegemoet te komen. Dat doen we elk vanuit ons eigen
perspectief en deskundigheid: cliënt, zijn naasten en medewerker. We stemmen
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de ondersteuning met elkaar af.
We willen goed werk leveren, op
basis van vakmanschap, vertrouwen
en verbinding. Vakmanschap lever
je zelf als professional, maar vooral
samen met collega’s, cliënten en hun
naasten. We vullen elkaar aan en
werken met elkaar samen. Dat vraagt
van ons een open, reflecterende en
lerende houding. We willen openstaan
voor het perspectief van de ander.
We reflecteren op hoe we nog beter
kunnen aansluiten bij en afstemmen
met de cliënt en zijn naasten. We
blijven leren. Persoonlijk in ons vak
en van elkaar als professionals. En
we blijven leren van cliënten en hun
naasten.

Methodieken ter ondersteuning van het
begeleidingsklimaat – de takken
Er kan behoefte zijn aan meer verdieping rond een bepaald
vraagstuk (bijvoorbeeld communicatie) of voor een bepaalde groep
cliënten met dezelfde zorgvragen (bijvoorbeeld ouder wordende
cliënten). Dan kunnen ondersteuningsmethodieken goede handvatten
JIJ&IK
bieden voor onze ondersteuning of behandeling. We stemmen deze af op
de individuele cliënt of op een groep cliënten. Hieronder staan voorbeelden van
methoden die we binnen Ons Tweede Thuis op dit moment gebruiken (dit is geen
DE
TAKKEN
uitputtende opsomming).

De belangrijkste basismethodieken
Driehoekskunde (8)
Goed samenwerken in de driehoek cliënt-familie-professional is van essentieel belang.
Maar samenwerking verloopt niet altijd vanzelf goed. Driehoekskunde beschrijft wat
er in de relatie cliënten, hun naasten en professionals gebeurt en hoort te gebeuren.
Ook geeft het handvatten hoe je de samenwerking kunt herstellen.
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Overige methodieken
Methode Urlings (12)

Totale Communicatie (9)
Totale Communicatie gaat over één van de belangrijkste basisbehoeften van de mens:
contact en interactie met anderen. Voor mensen met een (verstandelijke) beperking
verloopt de communicatie niet vanzelfsprekend. Het is dan noodzakelijk om alle
mogelijke middelen te gebruiken voor de communicatie. Totale Communicatie is
onderdeel van de dagelijkse basisondersteuning en bejegening.

Andere belangrijke methodieken
Triple C (10)
Triple-C is een visie en methodiek voor de begeleiding en behandeling van
mensen met een (verstandelijke) beperking met gedragsproblemen of psychische
problemen. De drie C’s van Triple-C staan voor cliënt, coach en competentie.
Coaches (begeleiders) zorgen voor een onvoorwaardelijke relatie met cliënten en
voor een betekenisvolle dag-invulling. Cliënten ervaren het gewone leven doordat:
• we uitgaan van hun menselijke behoeften
• we een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan
(relatieopbouw)
• we samenwerken aan een betekenisvolle dag-invulling (competentieopbouw)
• we anders kijken naar probleemgedrag en we de onderliggende oorzaken
daarvan aanpakken.

LACCS (11)
Het LACCS-programma geeft handvatten voor een goed leven voor mensen met
ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen.
Het programma gaat in op belangrijke gebieden:
•
•
•
•
•
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lichamelijk welzijn
alertheid
contact
communicatie
stimulerende tijdsbesteding.

JIJ&IK

JIJ & IK

De methode Urlings sluit aan bij de
behoeften, belevingen en wensen van
oudere cliënten met een verstandelijke
beperking. De methode combineert een
respectvolle, empathische grondhouding
met het flexibel toepassen van specifieke
kennis en benaderingswijzen. Daarnaast
zijn kennis van het levensverhaal, de
huidige behoeften, belevingen en
wensen van de cliënt van belang om te
komen tot passende ondersteuning en
het realiseren van ‘een zo goed mogelijke
oude dag’.

Geef me de 5 (13)
Geef me de 5 maakt mensen met autisme
zo zelfstandig mogelijk. Begeleiders
leren kijken door de zogenoemde
‘autibril’.
Vanuit
het
autistisch
waarnemen en denken gaat men op zoek
naar de oorzaken van gedrag. Dit helpt
om het gedrag te verklaren en om op
maat ondersteuning te bieden.

Oplossingsgericht werken (14)
Oplossingsgericht werken kijkt naar
de toekomst en naar oplossingen, in
plaats van naar waar het probleem huist.
Uitgangspunt is dat de oplossing en het
probleem niet direct in verbinding met
elkaar staan, doordat er altijd wel een
uitzondering is. Aanwezige krachten,
vaardigheden en vermogens worden
benadrukt om tot verbetering te komen.
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Kennis en kunde: kennisgroepen,
wetenschappelijk onderzoek,
behandeling, leren, innoveren
– de bladeren
Soms vraagt bijkomende problematiek om
specifieke kennis of specialistische diagnostiek
en (kortdurende) behandeling of training. Het basispedagogische klimaat en de ondersteuningsmethodieken
zijn dan ontoereikend om te komen tot een goed leven voor
de cliënt. Dan isJ Imeer
nodig. Bijvoorbeeld omdat er naast
J&IK
de verstandelijke beperking sprake is van een combinatie
van problemen op verschillende gebieden. Bijkomende
problematiek kan bestaan uit: (15)
• leerproblemen
• psychiatrische problematiek: bijvoorbeeld
ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen,
gedragsstoornissen, verslaving en middelengebruik,
verstoorde gehechtheid, angst- en stemmingsproblematiek
• medische organische problemen: bijvoorbeeld
epilepsie, auditieve- en visusproblemen, genetische
syndromen, pijn en motorische problemen
• problemen in het gezin en de sociale context:
bijvoorbeeld scheidingen, huiselijk geweld,
(pedagogische) verwaarlozing, financiële problemen
of het ontbreken van een steunend netwerk.
• Behandeling is onder andere gericht op verbeteren
van vaardigheden, verminderen van psychische
klachten, leren omgaan met de beperking of accepteren
daarvan, beïnvloeden van externe factoren (context),
terugdringen van risicovol gedrag en versterken van
zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en het deelnemen aan
de maatschappij.
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Diagnostiek, behandeling of training
Op veel locaties zijn er behandelaren voor een passende
behandeling. Aan iedere locatie is in ieder geval een
gedragsdeskundige verbonden, veelal een specialistische
arts en waar nodig therapeuten, zoals ergotherapeuten,
logopedisten en (kinder)fysiotherpeuten. Daarnaast kan
iedere cliënt gebruik maken van pastorale zorg. Iedere cliënt
heeft een eigen huisarts in de wijk.
Mocht er meer specialistische zorg nodig zijn, dan
kan er verwezen worden naar het Adviespunt. Het
Adviespunt heeft een interdisciplinair team bestaande uit
gedragsdeskundigen, artsen, therapeuten, verpleegkundig
specialisten, casemanagers en trainers. Elke discipline draagt
vanuit de eigen deskundigheid en professionaliteit bij aan
een gemeenschappelijk behandelplan.

Externe deskundige
Soms is er sprake van problematiek op het snijvlak van
sectoren of is er andere deskundigheid nodig die binnen
Ons Tweede Thuis niet aanwezig is. Ons Tweede Thuis werkt
daarom samen met ketenpartners zoals GGZ-instellingen,
verslavingszorg, neurologen (SEIN) en revalidatieartsen
maar ook met het Centrum voor Consultatie en Expertise
(CCE).

Specifieke kennis
Het is belangrijk dat er in de omgeving van de cliënt medewerkers
zijn met verdiepende kennis en kunde rond specifieke
zorgvragen. Deze kennis en kunde zorgt dat je beter aan
kunt sluiten op de zorgvraag van de cliënt. Daarom nemen
medewerkers deel aan bijvoorbeeld trainingen of netwerken
waarin deskundigheid vergroot wordt. Deze netwerken
bestaan uit verschillende disciplines met specifieke ervaring
of deskundigheid op een bepaald gebied. Zo kunnen we
kennis verzamelen en delen en ons ontwikkelen.
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Voorwaarden voor ondersteuning en behandeling
Breed, meervoudig en specifiek kijken
Uitgangspunt bij diagnostiek en integrale beeldvorming is dat we altijd zowel breed,
meervoudig als specifiek kijken (zie onderstaande afbeelding) en dat alle betrokkenen
een bijdrage leveren. Diagnostiek is handelingsgericht, het dient als handvat voor de
ondersteuning en behandeling.

BREED KIJKEN

MEERVOUDIG KIJKEN

SPECIFIEK KIJKEN

Vanuit het aangepaste

Vanuit de perspectieven

Er dient altijd speciﬁek

AAIDD-model dient er

van allebetrokkenen dient

naar de unieke situatie

aandacht te zijn voor:

aandacht geschonken te

gekeken te worden

worden aan ieders:

waarin de persoon en

- verstandelijke mogelijkheden
Adaptief gedrag

- Belevingen (emoties,

- Participatie
- Gezondheid

spanning of stress)

zich bevinden.

- betekenissen (opvattingen

- Context
- De ondersteuning

diens omgeving

en meningen)
- Belangen (behoeften,

- Het ontwikkelingsverloop

normen en waarden)

Diagnostiek en beeldvorming
Diagnostiek en beeldvorming zijn nodig om de vorm, mate en frequentie van de
ondersteuning vast te stellen. Zowel in de wortels, de stam, de takken en de bladeren
van de boom speelt diagnostiek een rol. Het is belangrijk een goed beeld te krijgen
van wat een cliënt kan en aankan. Basisdiagnostiek geeft het cognitief, adaptief en
sociaal-emotioneel functioneren weer. We brengen de eerder genoemde aspecten uit
het AAIDD-model in kaart om te kijken welke ondersteuning nodig is.
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Belangrijk is ook om te kijken en zo nodig nader onderzoek te doen naar factoren uit
de omgeving die van invloed zijn. Op basis van de beeldvorming stellen we doelen,
kijken we welke ondersteuning, methodieken of interventies het beste aansluiten
en maken we een plan. Soms is aanvullende diagnostiek nodig. Bijvoorbeeld
als er vragen zijn over het functioneren op specifieke gebieden (communicatie,
sensorische informatieverwerking, enz.) Of bij een vermoeden van somatische
of psychische/psychiatrische problemen, die het gedrag veroorzaken of in stand
houden. Daarnaast kunnen er ook vragen zijn over hoe de omgeving aan kan sluiten
bij wat iemand nodig heeft en vraagt een specifieke situatie nader onderzoek naar
factoren in de omgeving

Context centraal
(systemisch en dialogisch)
Bij de diagnostiek, ondersteuning
en behandeling gaan wij in
dialoog met de cliënt. Wij
sluiten aan bij het perspectief
van de ander en verbinden dat
met ons eigen perspectief. Er is
afstemming met de cliënt over
zijn vragen en ondersteuningsen behandeldoelen.
We beslissen niet voor, maar
beslissen samen met….. Met
oog voor de mogelijkheden en
beperkingen van de cliënt. We
gaan ook in gesprek met familie,
netwerk,
behandelaren
en
ketenpartners. Samen zoeken we
naar kansen en mogelijkheden
en werken we aan een goed
leven voor de cliënt.
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Interdisciplinair werken
Samen werken staat voorop. Verschillende disciplines vullen elkaar aan als
we kijken ‘wie is de cliënt’. We werken samen aan de doelen in het cliënt- of
behandelplan. We kunnen ons vinden in het Rijnlands denken: ‘Wie het weet
mag het zeggen!’
We werken op basis van vakmanschap, vertrouwen en verbinding.
Gelijkwaardigheid en samen denken en doen, zijn belangrijke waarden. Net zoals
‘eigenaarschap’, zodat we weten wie waarvan is en wat we van elkaar kunnen
verwachten. Ieder heeft recht op goede zorg, dat wordt geleverd door een goed
team. De samenwerking is cruciaal om tot goede prestaties te komen. Optellen
van kennis is niet genoeg, met het vermenigvuldigen van kennis bereiken we
meer.

Methodisch werken
We werken methodisch: alles wat we doen is onderdeel van de cyclus van
beeldvorming, perspectief, doelen stellen, evaluatie en bijstelling. Deze
methodische aanpak is ook terug te vinden in de cliëntplan-systematiek van Ons
Tweede Thuis: afspraken maken, evalueren, bijstellen.

Effectieve interventies en onderzoek
De werkwijze van Ons Tweede Thuis is gebaseerd op praktijk- en wetenschappelijk
bewezen interventies. We werken systematisch en methodisch aan
ondersteunings- en behandeldoelen. Daar waar er nog onvoldoende kennis is,
dragen we bij aan onderzoek en/of innovatie. Daarin vinden we de verbinding
praktijk-onderzoek-onderwijs belangrijk. Dat komt in veel van onze projecten
ook goed naar voren. We zijn hierin actief onderdeel van het Ben Sajet Centrum,
werken samen met de Academische Werkplaats VU-Bartimeüs en nemen deel
aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken met andere partners.
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JIJ & IK
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PLAAT

KENNIS EN KUNDE

DE BLADEREN
Kennisgroepen | Wetenschappelijk onderzoek
Behandeling | Leren | Innoveren
Welk onderzoek, welke behandeling of training helpt de cliënt?
Welke kennis of kunde hebben we nodig als team?
Welk wetenschappelijk onderzoek of welke innovatie kan de cliënt,
zijn naasten of ons helpen?

KENNIS EN KUNDE
BEHANDELING
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
LEREN

KENNIS
GROEPEN

J I JMETHODIEKEN
&IK

INNOVEREN

DE TAKKEN
Welke methodiek ondersteunt een bepaalde doelgroep?
Welke methodiek sluit aan bij de ciënt?
Welke handvatten geven methodieken ons als team?

METHODIEKEN

JIJ&IK

JIJ&IK
&

GOED
LEVEN

GOED
WERK

JIJ&IK
DE STAM

JIJ&IK
Ieder mens heeft
mogelijkheden

Ieder mens heeft

BASISHOUDING

plichten

Ieder mens heeft

Ieder mens heeft

beperkingen

rechten
Ieder mens heeft

Ieder mens heeft

behoeften

wortels

ZORGVISIE
onstweede thuis.nl

Goed leven

Goed werk

Wie ben jij?
Wat maakt je blij?
I J &jeI K
WatJkun
en wat kun je aan?
Wat heb je nodig?

Wat maakt mij een vakmens?
Hoe zie ik samenwerking?
Hoe sta ik open voor de ander?
Hoe leer en reflecteer ik?

BASISHOUDING
DE WORTELS
Ik ga een relatie aan.
Ik ben er voor de ander.
Ik sluit aan en stem af met de ander.
Ik heb aandacht voor de client en zijn omgeving.
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