
DE ACHT      
principes

zorginhoudelijke uitgangspunten





Inhoud
Dit stuk beschrijft aan de hand van acht principes 
het algemene OTT-beleid ten aanzien van onze 
ondersteuning: 

1. zorgen voor veiligheid

2. persoonsgericht werken (PGW) 

3. de beeldvorming gebruiken als basis voor het   
    dagelijks handelen

4. het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau als  
    aanknopingspunt nemen

5. naar een cliënt kijken met een 7x24 uursvisie

6. het belang van werk of dagbesteding erkennen

7. denken vanuit de driehoek

8. samen met anderen ondersteuning aanbieden. 
    Deze acht principes gelden voor alle cliënten van   
    Ons Tweede Thuis. Het zijn de hoofdaccenten van  
    ons beleid in de komende jaren. 



Ondersteunen aan de hand van de acht principes
Met het ondersteunen aan de hand van de acht principes willen we bereiken dat, van welk OTT-aanbod een 
cliënt ook gebruik maakt, de kwaliteit van de ondersteuning door deze werkwijze overal optimaal is en dat er 
overal aan de hand van dezelfde acht principes wordt gewerkt. Het is de bedoeling dat iedere sectormanager en 
iedere clustermanager samen met hun medewerkers een concrete vertaalslag maken van die acht principes naar 
het aanbod en naar de cliënten en cliëntgroepen waarmee hij of zij dagelijks werkt. De behoeften van cliënten 
verschillen immers van elkaar en ons aanbod is breed en divers. De acht principes staan beschreven in de volgende 
paragrafen.

1. Zorgen voor veiligheid
Veiligheid vormt de grondslag van onze ondersteuning: alleen met een veilige basis is ontwikkeling, participatie en 
integratie in de samenleving mogelijk. Wij horen daarom voor veiligheid te zorgen en wij zullen er alles aan doen 
wat in ons vermogen ligt om te regelen dat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen. Veiligheid is een 
begrip met meerdere betekenissen. Veiligheid kan betekenen dat je je begrepen voelt en dat je weet wat er op 
een dag gaat gebeuren. Of dat je gezond en schoon bent en verblijft in een schone en prettige omgeving. Of dat 
je je voldoende beschermd weet tegen je eigen agressie of die van anderen. Of dat er mensen in je omgeving zijn 
die weten hoe ze (potentieel) gevaarlijke situaties - denk aan brand, vallen, het verkeer, besmettingen, criminaliteit, 
enzovoort - voor je kunnen voorkómen of ontwijken. Want voorkómen van gevaar is altijd beter dan moeten ingrijpen. 
Komt de cliënt in gevaar of voorzien wij gevaar, dan komen we in actie. Hierop zijn wij aanspreekbaar en toetsbaar. 
Want Ons Tweede Thuis is ook wettelijk verplicht om cliënten en medewerkers veiligheid te bieden. In de OTTheek 
staat hoe wij de wetgeving hebben vertaald naar regels en protocollen die bij elke audit worden getoetst. 

2.  Persoonsgericht werken  
In onze zorgvisie staat de cliënt als individuele persoon centraal. Diens wensen, behoeften en zorgzwaarte bepalen 
de vormgeving van onze ondersteuning. Dat individueel ondersteunen noemen wij het persoonsgericht werken (PGW). 
PGW betekent niet automatisch: u vraagt en wij draaien. PGW betekent: de dialoog aangaan met de cliënt, weten 
hoe de cliënt functioneert en aansluiten op diens wensen en behoeften. Want voor de ene cliënt betekent PGW iets 
heel anders dan voor een andere. Elke medewerker kan dit verantwoorden op basis van wat er in het Profiel en 
POP van zijn cliënt staat.

3.  De beeldvorming gebruiken als basis voor het handelen
PGW betekent: aansluiten op de wensen en behoeften van een cliënt. Om de wensen en behoeften te kennen is een 
goede beeldvorming noodzakelijk. Het is belangrijk dat medewerkers die met dezelfde cliënt te maken hebben, 
handelen op basis van dezelfde beeldvorming, want door zo te werken bieden zij de cliënt duidelijkheid en houvast. 
Daarom hoort iedere medewerker die met de cliënt te maken heeft, te weten hoe de cliënt als mens functioneert. Dit 
betreft zowel het lichamelijk, verstandelijk, emotioneel, communicatief als het sociaal functioneren. Al deze aspecten 
te samen vormen het integrale beeld van de cliënt. Dat staat in zijn Profiel en dat is de basis van waaruit we werken. 
   

4.  Het emotionele ontwikkelingsniveau als aanknopingspunt nemen
Een belangrijk onderdeel van de beeldvorming is een schatting van het emotionele ontwikkelingsniveau. Bij mensen 
met een handicap gaat de emotionele ontwikkeling namelijk langzamer dan de leeftijdsontwikkeling. 



De emotionele ontwikkeling stopt vaak eerder dan bij iemand die normaal begaafd is. Als een begeleider wil dat 
een cliënt iets doet, dan is het dus van belang dat de begeleider ook zeker weet, dat die cliënt dat niet alleen 
cognitief, maar ook emotioneel áánkan. 

5.  Naar de cliënt kijken met een 7x24 uursvisie
Naar een cliënt kijken met een 7x24 uursvisie betekent, dat elke medewerker een beeld heeft van hoe de volledige 
week van diens cliënt er uit ziet, dus ook de avonden en het weekend. Wat doet een cliënt zo’n hele week, waar 
en met wie? Het gaat er bij dit principe namelijk om dat de ondersteuning die de cliënt krijgt, goed aansluit op 
diens behoefte en energieniveau, zowel in de leefsferen wonen en werken als in de vrije tijd. Hoe intensiever de 
ondersteuningsbehoefte van de cliënt is, hoe nauwer de ondersteuning in de drie leefsferen op elkaar afgestemd 
moet zijn. 

  

6.  Het belang van werk of dagbesteding erkennen
De logische consequentie van de 7x24 uursvisie is dat wij vinden dat elke cliënt van Ons Tweede Thuis die bij ons 
woont, recht heeft op een vorm van dagbesteding of werk, ongeacht handicap(s) of bijkomende problematiek. Bij 
elke intake zullen we dit punt ook zo benoemen. Want een passende activiteit overdag is essentieel, bijvoorbeeld 
voor het welbevinden, het zelfrespect, de deelname aan de samenleving of het ervaren van de wereld om zich 
heen. Passende dagbesteding is goed voor het dagritme en vormt een stimulans voor zowel de lichamelijke als de 
geestelijke ontwikkeling. 

7.  Denken vanuit de driehoek
Wij vinden dat het denken en handelen vanuit de driehoek ouder-client-begeleider de kwaliteit van de ondersteuning 
van de cliënten ten goede komt. Het gaat erom dat medewerkers gevoelig zijn voor de dynamiek die zich in de 
driehoek afspeelt. Daarbij houden ze uiteraard rekening met de levensfase waarin de cliënt verkeert (kind, jongere, 
volwassene, oudere). Want elke levensfase vereist een andere rol en een andere houding. Ook de aard van de 
handicap(s) van de cliënt (en eventuele bijkomende problematiek), de zorgzwaarte en het soort aanbod (zoals 
wonen, werken, kinderdagcentrum, ambulante hulpverlening) bepalen het karakter van de driehoeksrelatie. Dan is 
er nog de context waarin zich alles afspeelt, namelijk de samenleving of de buurt waar men woont of werkt. Voor 
de ene cliënt weegt die context zwaarder dan voor de andere.  

8.  Samen met anderen ondersteuning aanbieden 
Samen met anderen ondersteuning aanbieden houdt in, dat de medewerkers in hun ondersteuning altijd samenwerken 
met anderen: 
•   met de ouders, familie en het sociale netwerk rond de cliënt, 
•   met vrijwilligers die zich voor de cliënten inzetten;
•   met andere organisaties en instanties die met de cliënten te maken hebben,  zoals het Speciaal Onderwijs,  
      de GGZ, Verslavingszorg, MEE, Welzijnsorganisaties, Gemeenten, huisartsen, Ouderenzorg, enzovoort, enzovoort,  
     enzovoort; 

Ons Tweede Thuis is een organisatie die gespecialiseerd is in het professioneel ondersteunen van mensen met een 
beperking.  Dat betekent dat haar aanbod altijd vanuit de eigen invalshoek aanvullend is op datgene wat anderen 
te bieden hebben.  Want we kunnen niet alles alleen, en pas samen met  anderen kunnen we tot een optimale 
ondersteuning komen.     




