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JIJ & IK
De boom als beeld
Een boom leeft en groeit. Een boom heeft
een stam en wortels voor een stevige basis.
Van daaruit groeit de boom en vertakt hij
zich. Wij vinden de boom een mooi beeld
voor onze visie op zorg. Een visie die we
samen vormgeven. JIJ & IK, samen werken
we aan een goed leven, welke beperking je
ook hebt. Met samen bedoelen we iedereen
die met Ons Tweede Thuis te maken heeft.
Dus mensen met een verstandelijke,
lichamelijke of meervoudige beperking,
niet-aangeboren hersenletsel of autisme,
hun naasten, medewerkers, vrijwilligers en
alle anderen. Mensen van alle leeftijden. JIJ
& IK zijn er voor elkaar. We staan open voor
elkaar en voor wat er komt. Met elke nieuwe
ervaring ontwikkelen we ons.

Zorg is ons werk. Maar hoe zien we die
zorg? Hoe denken we over onze rol? Hoe
doen we de dingen zó, dat ze echt helpen
bij een goed leven? Dat hebben we hier
opgeschreven. Dus wat we belangrijk
vinden en hoe we dat doen. De boom
helpt om dat goed uit te leggen.

Erik en de prikkels
“Erik was voortdurend overprikkeld.
We waren als begeleiders en ouders
steeds bezig om alles op slot te doen
of weg te halen. We voelden ons
tekortschieten want echte aandacht
voor Erik schoot erbij in. De Triple-Cmethode hielp ons om te kijken wat er
achter Eriks gedrag schuilging. Om te
kijken waar hij eigenlijk behoefte aan
had. De koelkast helemaal leeghalen
bijvoorbeeld. Het bleek dat hij een glas
melk wilde. Dat zijn we met hem gaan
oefenen: alleen de melk pakken en zelf
melk inschenken. Natuurlijk gaat het
nog mis maar we boeken vooruitgang,
samen!” Begeleider en vader Erik

De grond waarin we staan
Een goed leven begint natuurlijk bij de grond waarin je staat. Als je zorgt
voor een goede voedingsbodem, zorg je voor mogelijkheden om te groeien.
Alles wat leeft wil groeien. We zijn daarin allemaal gelijk. We hebben allemaal
rechten, plichten, wortels, beperkingen, mogelijkheden en behoeften. Ongeacht
huidskleur, geslacht, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. En elk mens
heeft op bepaalde momenten hulp nodig. De een wat meer dan de ander. Maar
we kennen het allemaal en dat maakt ons gelijkwaardig. Dat is onze overtuiging:
we zijn allemaal even veel waard. In dat besef zijn we geworteld.
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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
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INNOVEREN

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

Onze basishouding - de wortels

JIJ & IK - goed leven en goed werk - de stam

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is een goede basis belangrijk. De boom heeft
vruchtbare aarde nodig en een goed en wijdvertakt wortelstelsel: onze basishouding.
• Je kunt pas groeien als je een stevige basis hebt. Die basis is een veilige en
voorspelbare omgeving voor de cliënt en die bieden we. Van daaruit kan de
cliënt zo veel mogelijk zelf keuzes maken.
• We gaan uit van vertrouwen en gaan zo een relatie aan met de cliënt
en zijn naasten.
• We stimuleren de cliënt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken
en uit te proberen.
• We geven hem het vertrouwen dat we hem begeleiden bij het uitproberen.
Dat we vangnet zijn en een veilige haven bij problemen en stress.
• We hebben een open en accepterende houding: iedereen mag er zijn.
• We hebben respect voor de normen en waarden van de ander.
Jij en ik beseffen dat we allemaal de wereld bekijken
vanuit de eigen normen en waarden.
• We zijn er voor de cliënt, als het goed gaat met iemand, maar zeker ook als
het niet goed gaat. Of als we iemands gedrag niet begrijpen.
• We verplaatsen ons in de ander. Zo begrijpen we beter wat zijn situatie is.

JIJ & IK zijn er voor elkaar. Dat is de stevige stam. In de relatie
die we met elkaar aangaan, leren we de client kennen. Wat
kan de cliënt en wat kan de client aan? Wat heeft daar invloed
op? Welke behoefte heeft aandacht nodig?

DE WORTELS

JIJ&IK

DE STAM

Als medewerkers gaan we voor een goed leven voor mensen
met een beperking. Deskundig en betrokken. We leveren
goed werk. We zijn vakmensen, vertrouwen elkaar en voelen
ons met elkaar verbonden. We vullen elkaar aan en werken
samen. Open en lerend. Elke dag opnieuw. We leren van
onze ervaringen en vooral van elkaar.

Vijf meter eigen regie
“We begeleiden de mensen met
niet-aangeboren hersenletsel of een
lichamelijke beperking coachend.
Eigen regie, daar gaat het om.
Je kunt voor iemand een kop koffie
halen als het koffie-apparaat vijf
meter verderop staat.
Je kunt iemand ook stimuleren om zelf
die kop koffie te halen. Dat kost veel
moeite, maar als het lukt,
dan heb je vijf meter eigen regie!”
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We hebben aandacht voor de cliënt en we luisteren naar de
cliënt en zijn naasten. We willen weten wat de vragen achter
de vragen zijn. Wat vindt hij belangrijk? En waarin wil hij zich
ontwikkelen? En ook: wat hebben naasten nodig? Zo krijgen
we een beeld van de cliënt en zijn naasten en kunnen we
goed aansluiten bij de ander. We stemmen de ondersteuning
met elkaar af. Wat past het beste bij deze cliënt in deze
situatie? We kijken altijd naar verschillende gebieden: woonen werkplek, dagbesteding, relaties en van betekenis zijn.
Activiteiten waardoor je mee kunt doen in de samenleving.
Zelf keuzes maken en je emotioneel en lichamelijk zo goed
mogelijk voelen.

JIJ&IK

DE TAKKEN
Onze methodieken - de takken
Nu we stevig geworteld staan met een sterke basis als stam gaan we voor verdere
verdieping: de takken van de boom. Methodieken kunnen ons helpen bij verdere
verdieping. We gebruiken de methodieken die goed passen bij onze wortels en stam en
bij verschillende doelgroepen. Methodieken geven handvatten, bijvoorbeeld hoe help
je iemand met niet-aangeboren hersenletsel op weg naar een ander, goed leven. Waar
moet je vooral op letten bij iemand met een ernstige verstandelijke beperking? Of wat
is belangrijk wanneer iemand ouder wordt? Onze methodieken geven extra verdieping
en zij inspireren ons.
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Kennis en kunde - kennisgroepen,
wetenschappelijk onderzoek, behandeling,
leren, innoveren
Soms is er meer nodig om de cliënt te ondersteunen
voor een goed leven omdat er complexe vragen zijn.
DE BLADEREN
Bijvoorbeeld lichamelijke of psychiatrische vragen. Of
er zijn complexe problemen in de leefomgeving. Deze
specifieke deskundigheid zijn de bladeren van de boom. Is het gedrag van een cliënt
J Irisicovol?
J & I K Is er meer nodig dan de basisondersteuning? Dan
moeilijk te begrijpen of
kijken we wat de cliënt het beste kan helpen bij deze zorgvraag. Welk onderzoek,
welke behandeling of training helpt de cliënt? Of welke kennis en kunde helpt de
omgeving goede ondersteuning te bieden? We werken samen met vakmensen binnen
en buiten Ons Tweede Thuis. Zodat klachten verminderen of iemand met de beperking
om kan leren gaan. Of zodat de omgeving aangepast wordt. Daarom blijven we leren,
van en met elkaar. We blijven ontwikkelen. Door kennis en kunde te delen, door te
innoveren of door wetenschappelijk onderzoek. Dat doen we zelf als vakmensen, met
elkaar als team en samen met de cliënt en zijn netwerk.

Extra activiteit en van betekenis zijn
Esther vult dagelijks de verzorgingskarretjes van de
medebewoners met handdoeken en washandjes. Zij is
zo van betekenis voor anderen én heeft een extra
loopmoment in de avond. We zagen dat zij ‘s avonds
minder alert werd en moeilijk wakker kon blijven. De
zienswijze van LACCS hielp ons om dit te signaleren
en gaf handvatten om haar verder te helpen. Nu heeft
zij op een vast moment in de avond haar taak. Zij
VAN BETEKENIS
geniet van het een-op-een-contact en is alerter door het
ZIJN
lopen. Wanneer nu het rode karretje eraan komt met de
verzameling handdoeken begint ze al enthousiaste geluiden
te maken. Begeleider van Esther
LACCS: lichamelijk welzijn, alertheid, communicatie, contact, stimulerende tijdsbesteding.
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JIJ & IK
geven samen vorm aan deze boom.
De boom heeft wortels, een stam, takken en
bladeren. We staan geworteld in vruchtbare
grond met een stevige stam. We beseffen
waarom alles van die boom belangrijk is.
Omdat we weten dat de totale boom ervoor
zorgt dat we met goed werk kunnen bijdragen
aan een goed leven voor mensen met een
beperking.

Wil je meer weten over de zorgvisie?
Lees dan de onderbouwing
en verdieping.
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STRATEGISCH BELEID EN DE ZORGVISIE
VERBINDEND KRACHTIG LEF KWETSBAAR ZELFBEWUST

ONS TWEEDE THUIS
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Kernwaarden

Meedoen in de samenleving

Ook in de zorgvisie zien we onze kernwaarden terug:

Natuurlijk staat de zorgvisie niet los van ons strategisch beleid. Al
aan de mooie foto’s in het strategisch beleid en in deze zorgvisie
zie je ‘ze horen bij elkaar’. Maar vooral: met onze manier van
ondersteunen willen we mensen een basis geven om mee te doen
in de samenleving, ieder op de eigen manier.

•

verbindend in relaties aangaan

•

krachtig in wat we kunnen

•

lef in vernieuwend zijn

•

kwetsbaar door openheid en eerlijkheid in relaties

•

zelfbewust in weten wie we zijn.
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Meedoen op je eigen manier

- Jezelf zijn - In alle puurheid - Ongedwongen - Vrij en plezier
Dat gevoel gunnen we iedereen

Een foto zegt meer dan 1000 woorden
De fotografie is tot stand gekomen in samenwerking met dagcentrum Floriande.
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