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Samen werken we aan een goed 
leven voor onze cliënten. Dat is de 
missie van Ons Tweede Thuis. Als 
cliënt blijf je jezelf ontwikkelen en 
maak je zoveel mogelijk je eigen 
keuzes. Je blijft zo lang mogelijk 
zelfstandig en meedoen in de 
samenleving. Dat is onze visie 
voor cliënten met een beperking 
(zie bijlage 1). Maar ook voor 
mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH). In dit stuk 
geven we onze visie weer de op 
de zorg voor mensen met NAH.
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We gaan uit van wat mensen wél kunnen
Als je hersenletsel krijgt, verandert er veel in je leven. Voor jou en voor de 
mensen om je heen. Je bent vaak niet meer de persoon die je voorheen was. Je 
moet leren leven met nieuwe beperkingen en uitdagingen. Daardoor voel je je 
soms onmachtig en verloren. 

Deskundige en persoonlijke begeleiding is dan zeer welkom. Iedere cliënt is 
daarbij uniek. Er zijn namelijk grote verschillen in wat je nog wel en niet kunt. 

Ons doel is te zorgen dat iedere cliënt een ‘goed leven’ heeft. 

Wat dat betekent kan voor iedereen uiteenlopen. Soms is het vanwege het 
hersenletsel lastig om de gevolgen van je keuzes te overzien. Als je niet goed 
weet welke manier van wonen bij je past of hoe je je dag wilt invullen, dan 
bespreken we dat samen met jou en je familie of verwanten. Zo komen we tot 
een geschikte woonvorm en tot een dagbesteding of werk dat je zelf leuk en 
zinvol vindt. We werken aan het vergroten van de zelfstandigheid van onze 
cliënten en zoeken steeds naar wat mensen wèl kunnen (leren). Zo houd je de 
regie over je leven. 
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We sluiten aan bij de behoefte
In de zorg voor mensen met NAH proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de persoonlijke hulpvragen (zie bijlage 2). Je interesses en mogelijkheden 
vormen altijd het uitgangspunt: wat wil je nog en wat kun je nog? Al het 
contact over de hulpvraag verloopt tussen cliënt, familie en begeleider. Wij 
noemen dat de ‘driehoek’. Ook kan het zijn dat er een of meer mantelzorgers 
betrokken zijn. We letten dan nauwkeurig op hun belastbaarheid. Als het 
nodig is helpt Ons Tweede Thuis hen met de zorg. 

Als cliënt krijg je bij Ons Tweede Thuis begeleiding op maat. 

We hebben veel behandelmogelijkheden en activiteiten en zitten verspreid 
over verschillende locaties. Bij Ons Tweede Thuis heb je veel mogelijkheden 
om wat te leren of betekenisvol bezig te zijn. Als cliënt maak je altijd zelf een 
keuze. 

We gaan uit van eigen kracht en regie 
Zelf de regie houden is voor onze cliënten altijd het uitgangspunt. 
Dat gaat verder dan aansluiten op hun wensen. Het betekent ook dat 
iedereen recht heeft op eigen keuzes. We gaan uit van de kracht en 
eigen verantwoordelijkheid van mensen met NAH. 

Eigen regie is niet ‘u vraagt wij draaien’. 

Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk als de cliënt voor 
een onveilige of ongezonde situatie kiest. Soms kun je vanwege het 
hersenletsel de gevolgen van je keuzes niet goed overzien. Dan gaan 
we in gesprek met hen en/of hun familie of verwanten. Als je keuze 
een risico met zich meebrengt voor jezelf, andere cliënten of voor de 
medewerkers, dan zoeken we samen naar een oplossing. Eén die recht 
doet aan de eigen regie én aan de veiligheid. 

We gaan altijd uit van de mogelijkheden 
en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en het netwerk. 

En we zoeken steeds naar een manier waarop je ook met hersenletsel 
op je eigen manier je leven kunt invullen. 

We ondersteunen mensen met NAH om mee te doen
Je dag passend en zinvol besteden: dat kun je doen bij een dagcentrum, 

maar ook in je eigen woning of op een andere locatie. Als je graag 
wilt aansluiten bij de maatschappij, helpen wij je om actief stappen 

hierin te zetten. Bijvoorbeeld naar werk en leren. 
Of op een andere manier. 

We bespreken met jou de mogelijkheden en betrekken 
daar ook je familie, netwerk of mantelzorgers bij. 

We zoeken zoveel mogelijk aansluiting bij activiteiten 
die in de buurt plaatsvinden en werken graag samen 

met buurtbewoners.

De activiteiten op de dagcentra zijn 
ideaal om ook met anderen op de locatie 
contact te leggen. Alle activiteiten zijn 
gericht op ontwikkeling, samenwerken 
en plezier. Tijdens het contact met andere 
bewoners kun je het ook (begeleid) 
over levensvragen te hebben. We geven 
aandacht aan cliënten en er is tijd voor een 
goed gesprek. Doordat het hersenletsel 
zoveel invloed heeft op je leven, roept het 
ook veel vragen op. Hoe leer je jouw leven 
accepteren na een breuk in de levenslijn? 
Het kan zelfs gevoelens van rouw 
met zich meebrengen. Geestelijke en 
psychologische ondersteuning is daarom 
altijd aanwezig.
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We ontwikkelen onszelf om kwalitatief goede zorg 
te kunnen bieden
Al onze medewerkers hebben voldoende kennis van de verschillende 
diagnoses en de lichamelijke en cognitieve gevolgen van niet-aangeboren 
hersenletsel. Deze kennis draagt bij aan de manier waarop zij naar de 
cliënt kijken en vraagstukken benaderen. Daarnaast zijn ze bedreven 
in luisteren, doorvragen, adviseren, overleggen, de cliënt opties geven 
en wijzen op de gevolgen van een keuze. Die vaardigheden vinden wij 
minstens zo belangrijk als inhoudelijke deskundigheid. 

We werken samen rondom de cliënt 
Voor mensen met hersenletsel is eenduidigheid en duidelijkheid in de 
zorg en begeleiding van groot belang. Anders ontstaat er onrust. Daarom 
werken we allemaal volgens dezelfde methodiek. Dat biedt houvast 
voor de cliënt en ook alle betrokkenen. We sluiten aan bij de standaard 
werkwijzen, methodieken en teamrollen die zijn benoemd in de Zorgvisie 
van Ons Tweede Thuis (zie achterzijde). Eenduidigheid bieden betekent 
ook dat teamleden onderling goed afstemmen. Zij hanteren één lijn 
naar de cliënt. Een goede mix van begeleiders, gedragsdeskundigen, 
paramedici, verpleegkundigen en verzorgenden vormen samen een 
multidisciplinair team rondom onze cliënten. Vanuit verschillende 
invalshoeken ondersteunen zij bij wat deze wil en belangrijk vindt. Voor 
iedere cliënt stellen we een cliëntplan op. Dit vormt de basis voor alle 
betrokkenen om samen aan dezelfde doelen te werken. Ook tussen 
wonen en dagbesteding vormt het cliëntplan een belangrijke schakel. 

We werken samen als team
Bij Ons Tweede Thuis vormen we samen één groot team. We vinden het 
waardevol om af en toe met elkaar mee te lopen op een andere locatie en 
ervaringen uit te wisselen. Op die manier leren we van elkaar. Bovendien 
maakt het de drempel lager om met elkaar over een cliënt te overleggen 
en elkaar te informeren als je elkaar een beetje kent. Een voorwaarde 
voor goede zorg is basisveiligheid en vertrouwen in het team. We vinden 
het belangrijk om te investeren in teamontwikkeling. Daarom stellen we 
gezamenlijke doelen en bewaken we gemaakte afspraken  (zie bijlage 4).

We kijken naar de mens achter 
het hersenletsel
Onze basishouding naar cliënten is 
dat we uitgaan van vertrouwen: we 
geven onze cliënten en hun familie en 
verwanten vertrouwen. Zo ontstaat 
een oprechte verbinding met onze 
cliënten. We kijken naar de mens 
achter het hersenletsel. 

Onze medewerkers vinden het 
werken met cliënten met NAH 
prettig en leuk. 

Het contact met hen geeft veel 
energie. Blijk je meer te kunnen dan 
je denkt? Of levert een activiteit 
resultaat op? Dan geeft dat hen een 
extra stimulans. 

Tegelijkertijd zijn er situaties die voor 
medewerkers mentaal belastend 
kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer er 
geen familie of netwerk betrokken is. 
Collega’s ervaren dan soms onmacht 
en kunnen zich ongemakkelijk of 
soms onveilig voelen bij impulsief 
of grensoverschrijdend gedrag. We 
steunen onze medewerkers hierbij en 
vinden het belangrijk dat zij goed voor 
zichzelf en elkaar zorgen. Ons Tweede 
Thuis biedt medewerkers diverse 
hulpmiddelen aan om te zorgen dat ze 
lekker in hun vel zitten en met plezier 
naar hun werk gaan (zie bijlage 3). 
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Hulp- en zorgvragen
Veel voorkomende hulpvragen gaan over:
Dagelijkse Verzorging
-    ADL-zorg (douchen, aankleden, hygiëne, verschonen etc.)
-    Afspraken maken met externe instanties (bijv. ziekenhuis)
-    Individuele contactmomenten
-    Medicatie 

Begeleiding
-    Financiële zaken
-    Passende daginvulling (dagbesteding, werk en vrijwilligerswerk)
-    Structurering en agenda
-    Omgaan met cognitieve beperkingen (geheugen, aandacht, taal etc.)
-    Aangaan en aanhouden van sociaal contact (vrienden en/of familie)

Bewegen en activiteiten
-    Niveau van functioneren in kaart brengen
-    Adviezen over liggen, zitten, gebruik domotica, mobiliteit, decubitus,     
     hulpmiddelen, sportmogelijkheden 
-    Trainen behoud of verbeteren van spierkracht en/of   
     bewegingsmogelijkheden gewrichten als voorwaarde voor activiteiten
-    Trainingen rolstoel en scootmobiel rijden
-    Trainingen transfers, douchen, wassen en huishoudelijke taken
-    Trainingen hand/armbewegingen, oog-hand coördinatie
-    Trainen van staan, lopen, traplopen met of zonder hulpmiddel
-    Trainen rompbalans

Eten/slikken en spreken (m.n. intramuraal):
-    Advies over afvallen en aankomen

-    Advies over gezonde voeding en diabetes
-    Advies over kauw- en slikproblemen

-    Behandelen/leren omgaan met afasie, dysartrie

Psychologische ondersteuning
-    Verwerking van verlies/rouw
-    Leren omgaan met de breuk in de levenslijn
-    Uitleg over hersenletsel en de gevolgen ervan
-    Leren omgaan met agitatie/agressie, spanning, ontremming
-    Omgaan met angst, depressie, 
      trauma gerelateerde klachten

Uitgangspunten van beleid binnen 
Ons Tweede Thuis   
Onze basishouding
We gaan uit van wat mensen wèl kunnen. We hebben een 
open en accepterende houding, respect voor normen & 

waarden van cliënt en diens levensgeschiedenis. We 
gaan uit van vertrouwen en we geven vertrouwen. We 

zijn een vangnet en veilige haven bij problemen 
of stress. We zijn deskundig en betrokken en we 
stemmen onze ondersteuning op elkaar af, 
we vullen elkaar aan en werken samen.

BIJLAGE 1 BIJLAGE 2
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We sluiten aan bij de behoefte
We gaan een relatie aan met de cliënt, 
we leren de cliënt kennen en luisteren 
naar diens vragen en behoeften, zodat 
we daarbij goed kunnen aansluiten. 
Wat goed leven is verschilt immers per 
mens. Daarbij gaan we altijd uit van de 
behoeften van de cliënt: wat wil en wat 
kan iemand? Aansluiten bij de behoefte 
betekent dat we maatwerk leveren èn 
een samenhangend aanbod hebben 
van wonen, dagbesteding, werken en 
leren. Veel cliënten willen meedoen 
en meetellen in de samenleving 
waar zij middenin wonen. Ze willen 
gelijkwaardig zijn en erbij horen 
zonder bijzonder te zijn. Wij nemen 
onze cliënten serieus in deze wens om 
een eigen leven te leiden en sluiten 
daarbij aan in het huidige en in het te 
ontwikkelen aanbod.

De cliënt heeft de regie
Eigen regie betekent dat een 
persoon, eventueel bijgestaan 
door familie of netwerk, zelf 
vorm geeft aan zijn of haar 
leven. De cliënt bepaalt welke 
ondersteuning en begeleiding 
hij of zij daarbij nodig heeft en 
op welke manier dat gebeurt. 

De cliënt bepaalt dus zelf 
wat ‘een goed leven’ voor 
hem of haar betekent en 
maakt eigen keuzes. 

Dit stimuleert hun intrinsieke 
motivatie en eigen initiatief.



Versterken teamsamenwerking
De volgende elementen kwamen uit de 
Inspiratiebijeenkomsten naar voren als mogelijkheden om de 
samenwerking te versterken:

-   Een gemeenschappelijk doel. Waar werken we samen naar toe? 

-   Een gezamenlijke visie: op één lijn zitten voor de zorg die wordt  

     geboden, waarbij de cliënt centraal staat. 

-    Als je als team werkt, hoeft niet iedereen alles te kunnen. 

     Je moet wel elkaars sterktes en zwakten kennen, zodat   
     teamleden vanuit  hun kwaliteit kunnen werken of een eigen  
     rol hebben binnen het  team. 
     Zo kan iedereen ervaren van toegevoegde waarde te zijn. 

-   Ook met je collega’s: meer kijken naar de mogelijkheden en wat je  

     van elkaar kunt leren dan de beperkingen of valkuilen zien.

-    Vertrouwen, openheid en basisveiligheid in het team, o.a. door   

     duidelijke afspraken en elkaar daar aan houden. 

-    Transparantie en eigenaarschap: keuzes  die bijvoorbeeld in het 

     MT zijn gemaakt, goed uitleggen. Teamleden zoveel mogelijk   

     betrekken bij keuzes, zodat ze zich eigenaar kunnen voelen voor 

     de uitvoering. 

-   Structurele overlegmomenten, geregeld een teamvergadering.  

    Elkaar face to face zien en de tijd nemen voor elkaar draagt bij  

    aan duidelijke communicatie en maakt het mogelijk om feedback 

te geven aan elkaar.

-  Goede aansluiting en communicatie tussen de teams 

   en de vakdisciplines.

-  Goede verbinding en afstemming tussen wonen  en  

   dagbesteding (elkaar helpen, invallen op andere plekken).

Ondersteuning 
Ons Tweede Thuis biedt diverse ondersteuningsmogelijkheden 
aan medewerkers om lekker in hun vel te zitten en om 
met plezier aan het werk te gaan en te blijven. Hiervoor 
is een aparte intranetpagina beschikbaar, waarop de 
ondersteuningsmogelijkheden staan. Dit varieert van 

een collectieve zorgverzekering, aanbod voor 
bedrijfsmaatschappelijk werk, ondersteuning 

van de mantelzorgmakelaar  tot online 
trainingen en cursussen. Ook zijn er mentale 
ondersteuningsmogelijkheden.  

BIJLAGE 3 BIJLAGE 4
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Scholing
Op het gebied van scholing zijn 

er diverse mogelijkheden. Ons Tweede Thuis is 
aangesloten bij Good Habitz. Good Habitz biedt 
een scala aan online cursussen en trainingen. 
Het aanbod is groot en zowel gericht op 
de prive situatie van de medewerker (Engels leren 
spreken voor vakantie) als werkgerelateerd (online 
cursus timemanagement). Daarnaast heeft Ons 
Tweede Thuis de afdeling leren en ontwikkelen. 
Vanuit deze afdeling worden cursussen en trainingen 
georganiseerd die medewerkers ondersteuning 
geven bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit 
kunnen verplichte trainingen zijn in het kader van 
de BIG-registratie of voorbehouden handelingen. 

Afdeling Leren&Ontwikkelen is bezig om een 
opleidingsplan te maken waarin de basis voor 
medewerkers die werken op een NAH locatie 
beschreven wordt. 

Daarnaast worden kortdurende (team)specifieke, 
verdiepende werksessies ontwikkeld die naar inzicht 
van gedragsdeskundigen en locatiemanagers 
ingezet kunnen worden.

Leer Management 
Systeem
Er is een Leer 
Management Systeem. 
waar alle cursussen 
en trainingen die 
Ons Tweede Thuis 
aanbiedt via de 
afdeling leren en 
ontwikkelen wordt 
weergegeven. 

De medewerker heeft 
inzichtelijk welke 
trainingen en cursussen 
hij/zij wanneer gevolgd 
heeft en welke trainingen 
en/of cursussen wenselijk 
zijn om nog te volgen.  



21

Sabrina Oudt is van huis uit fysiotherapeute. Op haar werk liep het niet lekker meer en 
ze was toe aan een nieuwe uitdaging. Die vond ze bij Ons Tweede Thuis.  Sabrina: “ik 

kende Ons Tweede Thuis van de Samen Fit Hardloopgroep waar ik al een tijdje 
vrijwilliger ben. De sfeer in de loopgroep, tussen medewerkers, vrijwilligers en 

cliënten is heel leuk. Dat voelde goed. Ik had daardoor al een positief beeld van 
de organisatie.  

Switch naar de zorg 
Zorgen voor mensen en iets voor een 
ander kunnen betekenen heeft mij altijd 
wel aangesproken. Bij mijn contacten in 
de loopgroep heb ik toen nagevraagd of 
er mogelijkheden waren voor werken bij 
Ons Tweede Thuis. En zij reageerden heel 
enthousiast. Dit bleek absoluut te kunnen, 
ondanks het feit dat mijn opleiding tot 
fysiotherapeut niet aansloot.  

In overleg mijn plek gevonden 
Ik kon aan de slag als Assistent Begeleider. 
Ik ben begonnen op locatie Sluis-Zicht, daar 
wonen mensen met een licht verstandelijke 
beperking en gedragsproblemen. Dat bleek 
niet helemaal bij mij te passen. Ik was nieuw 
in het vak en kreeg te maken met ingewikkeld 
gedrag. Ik ben toen in gesprek gegaan met 
de afdeling HR en heb aangegeven dat ik 
voelde dat ik niet genoeg ervaring had om 
met die specifieke doelgroep te werken. Toen 
is er gekeken naar andere mogelijkheden. Ik 
kwam terecht op de locatie waar ik nu werk; 
Berkenstede in Diemen. Hier wonen mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en 
het bevalt me hier supergoed.  

Combinatie van zorg en praktische 
begeleiding 
Ik heb in mijn opleiding tot fysiotherapeut al 
kennis opgedaan over NAH en dat kan ik nu in 
mijn dagelijks werk goed toepassen. 

Ervaringen 
VAN EEN STARTER

Het is heel dankbaar werk. Mensen 
hebben een beperking omdat hun iets 
is overkomen, een ongeluk bijvoorbeeld 
of een hersenbloeding. Zij zijn opeens 
afhankelijk van anderen.  

Focus op verbeteren 
De ontvangst op Berkenstede was goed. 
Iedereen stond open voor mij als nieuwe 
medewerker en was erg behulpzaam en 
positief. Heel fijn om te merken, want je 
doet het echt samen met je team. In je 
eentje red je het niet. Samenwerken, elkaar 
helpen, sparren en van elkaar leren zijn heel 
belangrijk in dit werk. Op die manier kom 
je tot de beste zorg voor je cliënten. In het 
teamoverleg wordt daar ook echt tijd voor 
vrij gemaakt; hoe ging het samenwerken 
en wat kan beter? Daardoor groeien we als 
team. 

Ik had door de loopgroep al een beeld van 
Ons Tweede Thuis. En dat beeld  komt 
ook overeen met wat ik zelf ervaar, nu ik 
in dienst ben. Ik merk dat er veel gedaan 
wordt voor de medewerkers en vrijwilligers. 
Kleine blijkjes van waardering, zoals een 
zomerattentie, zijn heel fijn. Ook is er op 
het gebied van scholing veel mogelijk. Ik 
ga in september beginnen met een interne 
opleiding tot Persoonlijk Begeleider. Super 
dat Ons Tweede Thuis dat aanbiedt”. 
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Op zoek naar de Caterham Super Seven

Als je getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel, 
verandert dit je leven. Alle aspecten aan het leven dat je 

gewend was worden anders, omdat je vaak een groot 
deel van je vaardigheden verliest. Dat gaat gepaard 
met rouw. Je moet afscheid nemen van je oude leven.

Op locatie Albatros in Amsterdam is er veel aandacht voor rouwverwerking. 
Maartje Pluk, begeleider: “om iemand hierin goed te begeleiden, is het belangrijk dat we 
begrijpen wie een cliënt écht is. Hersenletsel is namelijk maar één aspect en geeft een 
vertekend beeld. We doen navraag in het netwerk, wat was iemands beroep, hobby’s, 
cultuur, welke kennis heeft hij? Als je dat goed begrijpt, kan je echt maatwerk bieden in 
de begeleiding”. 

Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Gerard Halewijn. Hij woont, samen met 
zijn vrouw Bonnie, op locatie Albatros. Door een hersenbloeding is hij meervoudig 
gehandicapt geraakt en komt hij moeizaam uit zijn woorden. 

Vóór de hersenbloeding was Gerard enorm handig en technisch 
onderlegd. 

Hij bouwde voertuigen en boten, waaronder een hele bijzondere auto: een Caterham 
Super Seven. Deze auto bouwde hij in 1988  met veel toewijding, precisie, liefde en 
passie. Met de Caterham beleefde Gerard zijn grootste geluksmomenten. 

Met Maartje sprak Gerard vaak over de Caterham. Maartje: “zijn zwakke gezondheid 
en oplopende leeftijd doen hem reflecteren en deze Caterham komt steeds weer naar 
boven”. Het bracht Maartje op het idee om naar de Caterham op zoek te gaan. Gerard 
verkocht de auto in 1996. Maartje: “Ik ben op internet gaan speuren en kreeg via de 
kentekencheck door dat de auto nog steeds rijdt en in Nederland is.
Ik kwam er achter dat er een Nederlandse Super Seven-club bestaat. Ik besloot ze aan te 
schrijven, om te kijken of de eigenaar van de auto aangesloten is. Het leek mij leuk als wij 
een foto konden ontvangen”. 

Zo is het balletje gaan 
rollen. Een paar weken 
later ontving Maartje een 
e-mail van de eigenaar. Maartje: 
“gelukkig was dit ook weer een 
echte liefhebber. Hij schreef dat de 
aankoop van de auto destijds een 
jongensdroom was die in vervulling 
ging. We ontvingen een gedetailleerde 
beschrijving van de staat van de auto 
op dat moment. Ook vertelde de 
eigenaar dat hij altijd heel zuinig op 
de auto was geweest, maar dat hij 
de auto, wegens zijn hoge leeftijd, 
binnenkort zou gaan verkopen. We 
kregen ook een paar mooie foto’s 
toegestuurd”. Gerard was ontzettend 
trots. De missie van Maartje was meer 
dan geslaagd, zou je zeggen. Maar 
toen werd het verhaal nóg mooier. 
Maartje werd gemaild door de nieuwe 
eigenaar van de Caterham. De auto 
was inmiddels verkocht. Aan weer 
een echte liefhebber. En tijdens de 
verkoop was de zoektocht van Maartje 
en Gerard ter sprake gekomen. 

De nieuwe eigenaar vond 
het zo’n sympathiek 
verhaal, dat hij besloot bij 
Gerard langs te gaan. 

Maartje: “dat was de kers op de 
taart!Op een zonnige junidag reed 

die prachtige wagen hier voor en kon 
Gerard de auto in het echt bewonderen 
en het bijzondere geluid van de auto 
weer horen. Prachtig om te zien”. 
Gerard had ook nog een bijzonder 
cadeau voor de nieuwe eigenaarn. Hij 
gaf hem de originele leren ‘piloten cap’ 
die bij de Caterham hoort.

Maartje: “Het was een bijzondere 
dag. Achteraf was Gerard emotioneel. 
Omdat zijn gevoel heel dubbel was. 
Enerzijds voelde hij uiteraard trots 
en blijdschap over het weerzien met 
de auto en de mooie ontmoeting. 
Anderzijds had hij ook verdriet, 
omdat hij zelf niet meer in de auto 
kan rijden. Er zit altijd een pijnlijke 
kant aan herinneren, maar het brengt 
ook vreugde en positieve energie. 
Enorm belangrijk bij het verwerken 
van verdriet. En heel mooi om daar 
als begeleider een bijdrage aan te 
leveren”.

HERINNERINGEN
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JIJ IK
WERKEN

VAN BETEKENIS
ZIJN

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
     

ONS TWEEDE THUIS WONEN

RELATIES

LEF   KWETSBAAR   VERBINDEND   ZELFBEWUST  KRACHTIG

JIJ
IK

DOEN MEE!

STRATEGISCH BELEID



&

KENNIS
GROEPEN

LEREN

BEHANDELING

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

Ieder mens heeft 

mogelijkheden

Ieder mens heeft 

plichten

Ieder mens heeft 

rechten

Ieder mens heeft 

wortels

Ieder mens heeft 

beperkingen

Ieder mens heeft 

behoeften

BASISHOUDING

METHODIEKEN

J I J & I K

onstweedethuis.nl

INNOVEREN

GOED
WERK

GOED
LEVEN

KENNIS EN KUNDE

ZORGVISIE

nah-lg.onstweedethuis.nl


