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1. Hoe kan je dit boekje gebruiken?

Met de beleidsnota ‘Samen kunnen we het aan’ wil OTT de BT’s (dat zijn de begeleidingsteams, bestaande 
uit de clustermanager, de gedragsdeskundige, de arts of AVG en de teamleider) de nodige handvatten 
bieden om met mensen uit de doelgroep ‘LVG’ aan de slag te gaan. Al bij het maken van deze nota is aan 
de werkgroep LVG gevraagd: “Maken jullie een aparte korte versie voor de begeleiders?“ De werkgroep 
verwacht met dit beleidsboekje aan deze vraag tegemoet te komen. 

Hoe kan je dit boekje gebruiken?
•	 Als geheugensteun. Waar kan ik in mijn ondersteuning rekening mee houden? 
•	 Als handvat om met je team te bespreken. Bijvoorbeeld huisregels: hoe gaan we daarmee om?
•	 Als kapstok voor de besluitvorming in je BT of een discussie in je eigen team. Bijvoorbeeld over grenzen, 

over seksualiteit of over PGW en LVG.

De Werkgroep LVG:
Jan Visser   Clustermanager Logeerhuis, voorzitter
Ineke Barnhard  Beleidsmedewerker, secretaris
Ilona Filius  Teamleider WV Ouderkerkerlaan
Jan Gorgels   Casemanager Expertisecentrum
Henny Hermans Clustermanager WV Turfsteker
Harrie Koot  Teamleider Begeleid Werken
Annemiek Lindner Teamleider DC Spoorzicht 
Mirjam Wouda  Orthopedagoog en stafmedewerker professionaliteit

2.  Over wie hebben we het?

Het gaat om mensen met de volgende kenmerken:

LVG-specifieke kenmerken:                     En bijkomende kenmerken                        Komen tot uiting in:
                                                                 /problematieken       
Intelligentie: Licht verstandelijk beperkt       Leerproblemen                                        Ernstige gedrags   
                                                                                                                              problemen.  
Beperkt sociaal aanpassingsvermogen        Psychiatrischestoornissen
                                                               (dubbele problematiek) 
                                                     Medisch-organische problemen 
                                                     Problemen in gezin en sociale context 

En leidend tot: Een langdurige tot chronische behoefte aan gerichte ondersteuning.

Het gaat hier dus om mensen met LVG en meervoudige problematiek. In dit boekje noemen we ze: ‘de 
doelgroep LVG’. Op het eerste gezicht maken deze mensen een redelijk vaardige indruk. Zie zien er normaal 
uit. Ze zijn ‘streetwise’. Soms beschikken ze over een vlotte babbel, waardoor ze snel de indruk wekken als 
zouden ze normaal begaafd zijn. 

Maar door hun meervoudige problematiek functioneren ze emotioneel op een veel lager ontwikkelingsniveau. 
Daar houd je in je ondersteuning dus rekening mee. Dit komt onder meer naar voren in:

a. Het gebrekkige kortermijnwerkgeheugen. Ze hebben moeite om na te denken over gekozen oplossingen en 
leren onvoldoende van gemaakte fouten: fouten worden herhaald.  

b. De beperkingen in hun denken.



•	 Ze leren concreet en situatiegebonden. Leren ze iets in de ene situatie, verwacht dan niet dat ze dat in 
een andere situatie ook kunnen;

•	 Ze hebben weinig abstractievermogen;
•	 Hun wereldbeeld is egocentrisch: ze gaan automatisch altijd van zichzelf uit;
•	 Ze denken en handelen impulsief;
•	 Ze hebben anderen nodig om structuur in hun leven aan te brengen;

c. Anderen niet begrijpen.  Deze mensen hebben problemen om de juiste betekenis te geven aan het gedrag 
van de mensen om hen heen. Zij kunnen zich daarom moeilijk verplaatsen in andermans standpunt, of ze zien 
de emoties van een ander niet door hun gebrekkige inlevingsvermogen.

d. Het zichzelf overschatten. Wat ze in het leven willen en wat ze denken dat ze kunnen is vrijwel altijd 
meer dan wat ze gezien hun mogelijkheden àànkunnen. Het resultaat is dat deze groep voortdurend wordt 
geconfronteerd met gevoelens van onmacht, mislukkingen en teleurstellingen op vrijwel alle levensgebieden.

e. Telkens negatieve keuzen maken. In sociale situaties die ze niet kunnen overzien zijn LVG-ers geneigd tot 
een snelle keuze voor ‘negatief’ gedrag. Denk aan snel kwaad zijn of snel beledigd voelen, of makkelijk 
verstrikt raken in zaken als drugshandel, mensen die stelen, loverboys, kortom, het criminele circuit. 

f. Beperkt sociaal netwerk hebben. Veel mensen met LVG hebben geen of weinig vrienden, hun sociale 
netwerk is erg klein.

g. Sociaal zeer kwetsbaar zijn. De hierboven genoemde kenmerken maken mensen met LVG daardoor zeer 
kwetsbaar voor pestgedrag van en misbruik door anderen.

3.  Wat wil OTT deze cliënten bieden? 

•	 De algemene doelstelling
•	 OTT wil deze cliënten bieden:
•	 Een stabiel en veilig leven,
•	 door: bij de ondersteuning het sociaal-emotioneel niveau als uitgangspunt te nemen, 
•	 en: deze ondersteuning in het wonen, het werken en de vrije tijd vanuit 1 visie 24 uur per dag en 7 dagen 

per week aan te bieden.

3.1.   Het begrip: inspelen op het emotioneel ontwikkelingsniveau 

Mensen met LVG willen ‘normaal’ en ‘volwassen’ zijn en zo willen ze ook benaderd worden. Maar ze zijn nu 
eenmaal verstandelijk beperkt en begrijpen daardoor niet alles. En wat nog meer telt, ze zijn daarnaast 
ernstig emotioneel beschadigd. Hun emotionele ontwikkeling is hierdoor vertraagd. Je ziet een volwassene, 
maar het is iemand met de emotionele behoeften van een jong kind. Als begeleider zorg je dat je eerst aan 
die behoeften voldoet, want zo zorg je voor stabiliteit en veiligheid. Pas dan heb je een basis om eventueel 
verder te gaan. Daarom is het emotioneel ontwikkelingsniveau het uitgangspunt van ondersteuning. 

Vaststellen van het emotioneel ontwikkelingsniveau
Komt een cliënt nieuw bij je voorziening wonen, dan wordt er door het wonen en het werken een gezamenlijk 
Profiel	opgesteld.	Daarin	staat	het	integraal	persoonsbeeld,	waarbij	het	emotioneel	ontwikkelingsniveau	
een belangrijk onderdeel van is. Woont de cliënt al bij jullie, dan hoort het emotioneel ontwikkelingsniveau 
al door de gedragsdeskundige en de arts vastgesteld te zijn. Is dat niet zo, vraag je teamleider of 
gedragsdeskundige hier dan om.   
Werken vanuit het emotioneel ontwikkelingsniveau 



Op	basis	van	dit	Profiel	wordt	het	POP	gemaakt.	De	basisondersteuning	staat	daarbij	centraal	en	soms	zal	je	
met je team moeten zoeken voor je de juiste werkvorm te pakken hebt. Het gaat hier om de vertaalslag van 
de volgende standpunten:

•	 Hier is je thuis, wij zorgen voor je en bieden je houvast. Overgangen kunnen deze kwetsbare mensen 
meestal moeilijk hanteren. Daarom zorg je dat je bij deze cliënten altijd actief het begin van de dag, 
de thuiskomst na het werk en het eind van de dag begeleidt en in goede banen stuurt. Het ‘zorgen voor’ 
betekent overigens niet, dat aan de cliënt geen eisen gesteld hoeven te worden. Voor de cliënt moet het 
van begin af aan duidelijk zijn, dat ‘hier wonen’ betekent: ‘Je woont hier, omdat je begeleiding nodig 
hebt. En als je hier woont, heb je je te gedragen.’ Duidelijke gedragsregels bieden houvast; 

•	 We werken met de drie R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat. Een ouderwetse term, maar bij deze doelgroep 
juist actueel. Een van de typische kenmerken van deze doelgroep is dat zij ADL-ondersteuning langdurig, 
dagelijks en eigenlijk permanent nodig heeft. Je houding, je toon en je taalgebruik is die van volwassene 
naar volwassene. Maar net als bij een jong kind let je er op, dat je cliënt elke dag gaat douchen, schone 
kleren aantrekt, goed en op vaste tijden eet en bijtijds naar bed gaat. En als dat nodig is spoor je hem 
of haar met een terloopse maar stellige opmerking hiertoe aan.

•	 Dit is je werk, want overdag werken is normaal. Dat houdt in dat de begeleiders van het wonen en het 
werken elkaar dus steunen om hun cliënt actief en gemotiveerd te houden. Afspraken over de afstemming 
tussen het wonen en het werken zijn een vast onderdeel in hun POP; 

•	 Je bent goed zoals je bent (complimenten zijn erg belangrijk voor hun gevoel van eigenwaarde!!!). 
•	 We stellen reële eisen en we houden het in het hier-en-nu. Dat betekent niet overvragen en niet meegaan 

in te hoog gegrepen wensen als: “Ik wil zelfstandig leren wonen” of: “”Ik wil een betaalde baan op 
Schiphol.”   
 
De toekomst

•	 Als hun leven eenmaal stabiel is, wordt hun toekomst duidelijker:
•	 Er kunnen er eventueel mogelijkheden zijn tot ontwikkeling of leren, met vooral veel ruimte om dat in heel 

kleine stapjes en in eigen tempo te doen;
•	 Let op als je werkpunten maakt: leg de lat niet te hoog!!  

Blijf alert, hou je aanpak vol, let op de valkuilen!!
Wanneer gaat het vaak mis in de ondersteuning: 
1e Als het goed gaat;
2e Als het team verandert; 
3e Als er iets in het leven van de cliënt verandert;
4e Als aan de cliënt te hoge eisen worden gesteld. 

Valkuil 1. “Het gaat toch goed”. Je ondersteuning heeft succes en de cliënt functioneert stabiel. Het team 
vergeet waarom het zo goed ging en verslapt de aanpak. Of het team laat afspraken vervallen omdat 
het doel behaald is. Juist bij deze doelgroep gaat het erom dat je dezelfde afspraken jarenlang blijft 
vasthouden en de voortgang blijft volgen.  

Valkuil 2. “Dat spreekt toch vanzelf”. De afgesproken ondersteuning is voor het vaste team zo 
vanzelfsprekend geworden, dat ze het doen zonder er bij na te denken. Dan komt er een nieuwe collega en 
die wordt niet ingewerkt. 

Valkuil 3. “Waarom doet hij nou plotseling zo?” Een team vergeet hoe wankel het emotionele evenwicht van 
een cliënt is, en let te weinig op de situatie waarin de cliënt verkeert. Een stevige verkoudheid, een druk 
weekend of zelfs iets eenvoudigs als een veranderde busverbinding naar het werk kan een cliënt helemaal 
overstuur maken. 

Valkuil 4. “Nou moet hij dit ook maar kunnen”. Dit is de grootste en gevaarlijkste valkuil: het overvragen. De 
cliënt functioneert stabiel en het team denkt dat als de cliënt het ene ding kan, hij uit zich zelf ook wel het 



andere kan doen. Of het team stelt werkpunten op met te grote stappen, dus te hoge doelen. Dat gaat altijd 
mis. Houd elkaar dus alert!!   

3.2.  De stabiliteit 

Het wonen of het werken zijn de plekken waar een cliënt zichzelf kan zijn, waar hij niet meer op zijn tenen 
hoeft te lopen. Waar hij wordt gewaardeerd om wat hij is. Want veel cliënten vertonen probleemgedrag 
omdat ze geneigd zijn zichzelf voortdurend te overvragen. Dan kunnen begeleiders besluiten om die persoon 
bewust een periode dusdanig te ondersteunen dat de kans op succes op makkelijk te halen doelen zo groot 
mogelijk wordt. Zo kunnen begeleiders aan de opbouw van een positief zelfbeeld toewerken.   

Kunnen balanceren
Soms kan het nodig zijn om een cliënt enige probeerruimte te bieden. Want een medewerker wil bijvoorbeeld 
kijken hoe een cliënt in een bepaalde situatie reageert, of een cliënt wil iets graag waarvan de begeleider 
twijfelt of het wel wijs is (bijvoorbeeld tot in de kleine uurtjes uitgaan in een drukke disco). Men spreekt met 
elkaar af: kom, we proberen het eens. Gaat het mis, dan weten cliënt en begeleider gelijk waarom, en is er 
geen man over boord, want men heeft er van te voren rekening mee gehouden, of men heeft een alternatief 
bij de hand. En gaat het goed, dan is dat mooi meegenomen.

Het mag mis gaan: terugvalscenario’s
Heel belangrijk is, dat een team weet: terugvallen mag. En dat een team weet, dat er voor de zekerheid al 
een scenario, uitvalsbasis of achtervang gemaakt is voor het geval dat het even niet goed gaat. Te denken 
valt aan afspraken met een buurlocatie, met de SPV-er uit de GGZ voor opvang of begeleiding bij een 
psychose, inschakelen van het expertisecentrum, afspraken met de wijkagent, of logeren op Sluis-Zicht. 
Proefwonen of een observatieplaatsing met terugkomgarantie moet ook mogelijk zijn. 

3.3.   De veiligheid

Veiligheid voor begeleiders
De ervaring in OTT leert, dat een actieve coachende houding van een leidinggevende zeer effectief is voor 
de veiligheid en emotioneel welbevinden van begeleiders en medebewoners. Een clustermanager, teamleider 
of gedragsdeskundige wacht dus niet tot een begeleider of cliënt naar ze toe komt, maar is pro-actief.  
Een BT kan daarnaast denken aan maatregelen als: dat er een achterwacht is, een slaapwacht, of een 
dienst met zijn tweeën laten draaien, of een persoonlijk alarmeringssysteem, of een vaste invalpool, dat alle 
begeleiders een training ‘omgaan met agressie’ hebben gevolgd en dergelijke zaken meer. 

Grenzen
Een BT die intensief met deze doelgroep te maken krijgt, zal vooral goed nadenken over waar ze de grens 
trekt, welke acties ze onderneemt als er grenzen overschreden worden en hoe soepel of strak ze welke 
grenzen willen hanteren. De huisregels in bijlage 2 kan een BT hierbij als kapstok gebruiken. Begaan cliënten 
binnen de woning of de werkplaats een ernstige overtreding, dan grijpt het BT dus in. Let als begeleider 
dus op de grenzen en geef bijtijds aan als die overschreden dreigen te worden. Grenzen stellen biedt 
duidelijkheid. Grenzen stellen heeft te maken met zorgen voor veiligheid. Een BT of een begeleider die 
grenzen stelt, laat zien dat ze sterk, standvastig en betrouwbaar is. Sommige cliënten zoeken onbewust de 
grenzen op om maar te horen: “Ho. En niet verder. Dit is niet goed voor jou.” Ingrijpen is dus ook veiligheid 
bieden!

Veiligheid voor cliënten
De LVG doelgroep heeft veel moeite met het omgaan met verleidingen. De begeleiders en een BT moeten 



daarop zijn ingesteld. Zijn ze dat niet, dan kunnen begeleiders wel eens voor verassingen komen te staan en 
dan weten ze niet hoe ze moeten reageren, wat weer voor onveiligheid en onrust zorgt. We raden aan, dat 
een BT vooraf haar standpunten bepaalt over allerlei zaken als omgaan met drank, met roken, met seks, met 
disco’s, en met vrienden. Dit kan ze doen door te werken met huisregels en individuele regels. In bijlage 2 
staan enige voorbeelden genoemd.  

Geldzaken en verantwoordelijkheden
Als een cliënt bij je komt wonen, let er dan op dat is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het geldbeheer 
van de cliënt. Is dat niet duidelijk, zorg dan dat dit zo snel mogelijk goed geregeld wordt. Sommige cliënten 
kennen de waarde van geld niet, de meeste kunnen verleidingen niet weerstaan. Postorderbedrijven stellen 
geen vragen als ze orders krijgen, leningen worden heel makkelijk verstrekt, en voor je het weet zit een cliënt 
met een huizenhoge schuld. Werken met een zakgeldpas met een vast wekelijks te besteden bedrag gaat 
bijvoorbeeld wel goed.    
Het komt voor dat een cliënt met behulp van zijn of haar ouders de geldzaken goed regelt. Dan is het zaak 
om toch de bewindvoering alvast te regelen, voor het geval de ouders wegvallen.    

Omgang met seksualiteit en kinderwens
Veel mensen uit de doelgroep LVG hebben problemen met seksuele gevoelens van henzelf en die van 
anderen. 

 Ook hier geldt: houd rekening met het emotioneel ontwikkelingsniveau. Het komt vaak genoeg voor dat een 
cliënt emotioneel helemaal niet toe is aan seksuele relaties en dat hij of zij die alleen maar heeft aangegaan 
omdat hij of zij dacht dat het zo hoorde. Ook bij het geven van seksuele voorlichting let je op: iemand met 
het emotionele ontwikkelingsniveau van een jong kind overlaad je dus niet met allerlei details en uitgebreide 
verhalen. Een team stelt zich daarom niet afwachtend op, maar zoekt meteen uit hoe de seksualiteit bij de 
cliënt in elkaar zit en welke ondersteuning hij of zij daarbij behoeft. Een team kan daarnaast groepsregels en 
individuele regels maken over kijken naar porno, seksblaadjes, foto’s van blote mensen aan de muur, gebruik 
van Internet, of en hoe vrienden/vriendinnen op de kamer mogen komen en dergelijke zaken meer. Een team 
is vooral bij vrouwelijke cliënten alert op misbruik door loverboys. 

Advies: werkgroep seksualiteit en het ontmoedigingsbeleid kinderwens
Voor advies kan een BT de werkgroep seksualiteit van OTT consulteren, ze hoeft niet opnieuw het wiel uit te 
vinden. Een BT zal er ook bewust rekening mee houden dat LVG-cliënten een kinderwens kunnen hebben. Het 
ontmoedigingsbeleid van OTT is juist voor deze groep ontworpen. In de OTTheek is deze methode te vinden. 
De kenniskring seksualiteit staat op de OTTheek. Of mail m.wouda@onstweedethuis.nl

3.4  De omgang met ouders en familie 

Bij de ondersteuning gaat om het goed kunnen balanceren in de driehoek ouder-kind-begeleider. Een BT zal 
er bijvoorbeeld rekening mee houden, dat het sociale netwerk van een cliënt zelf vaak ook beperkt kan zijn 
op allerlei verschillende levensgebieden. Of cliënten komen uit gebroken gezinnen, waarbij een BT met twee 
elkaar bestrijdende partijen te maken kan hebben. Een BT moet er dan voor zorgen, dat een team op één lijn 
zit	om	onderlinge	conflicten	of	tegen	elkaar	uitspelen	tegen	te	gaan.		
Inzet psychosociale hulpverlening (PSH)
Een BT kan PSH via de ambulante hulpverlening van Ons Tweede Thuis om verschillende redenen voor een 
periode inschakelen:
1e Als de ouders van een cliënt kwetsbaar zijn, is de steun van PSH aangewezen, met als doel de ouders in 
staat te stellen om daadwerkelijk ‘partner in zorg’ te zijn ten opzichte van het BT of in hun contact met de PB-
er; 
2e Een PB-er en zijn of haar teamgenoten zal in de omgang met ouders of familie duidelijke richtlijnen van 
PSH goed kunnen gebruiken; 



3e	PSH	kan	bij	een	conflict	tussen	BT	en	ouders	als	tussenpersoon	functioneren;	
4e Ook in het contact met een gezinsvoogd of andere juridische instanties kan PSH bemiddelen. 

Maar er zijn grenzen. Onze zorg is nu eenmaal gericht op de cliënt en niet op diens familie. Gaat het accent 
daar te veel op liggen of gaat de familie te veel beslag leggen op de tijd van de begeleiders, dan zal de 
psychosociale hulpverlener moeten doorverwijzen naar een RIAGG of het Algemeen Maatschappelijk Werk 
van een Gemeente. 

4. De regiefunctie van de PB-er 

Het gaat erom, dat de afgesproken aanpak consequent in de leefsferen wonen, werken en de vrije tijd 
volgehouden	wordt.	Daarom	horen	wonen	en	werken	op	één	lijn	te	zitten,	werkend	vanuit	één	Profiel.	De	
PB-er speelt hierin een belangrijke rol. De PB-er zorgt ervoor, dat de leden van zijn of haar team op één lijn 
zitten qua aanpak en omgang. Merkt een PB-er dat men in het wonen en werken verschillend over een cliënt 
denkt, dan trekt de PB-er meteen aan de bel en regelt een en ander om er samen uit te komen. Soms is een 
telefoontje voldoende, soms moet je afspreken om elke week te bellen, soms haal je de gedragsdeskundige 
er bij en soms is het nodig dat beide BT’s eens om de tafel gaan zitten. Waarbij de PB-er dan voor zorgt 
dat iedereen goed geïnformeerd is. Ga altijd de dialoog aan!! Hoe complexer iemand is, hoe intenser de 
samenwerking tussen het wonen en het werken. Dat kan zelfs zo ver gaan, dat de teams van het wonen 
en	het	werken	afspreken	om	uit	te	gaan	van:1	Profiel	met	integraal	persoonsbeeld,1	POP,1	PB-er	en	1	
gedragskundige voor beide leefsferen wonen en werken te samen. Is dit niet op korte termijn te realiseren, 
dan kunnen BT’s van het wonen en het werken ook afspreken om voortaan voor die cliënt één gezamenlijke 
POP-bespreking te houden.   

5. PGW en LVG 

PGW is de basisvisie van OTT. Het beleid  zegt hierover: “De cliënt als individuele persoon bepaalt de 
vormgeving van de geboden ondersteuning. Bij PGW is de relatie tussen cliënt en begeleider zeer belangrijk. 
Aandacht en warmte, je open willen stellen voor de ander, betrokkenheid en hem of haar zien en bejegenen 
als volledig mens zijn de basiselementen voor een sfeer waarin cliënten tot hun recht kunnen komen.“ 
Maar PGW en LVG vergt een vertaalslag, zoals eigenlijk bij iedere cliënt. Wat betekent dat? 

Aandacht en warmte uiten klinkt bijvoorbeeld mooi, maar kan bij deze doelgroep eerder op verwarring 
of onbegrip stuiten, omdat veel LVG-cliënten moeilijk met emoties van zichzelf en van anderen om kunnen 
gaan. Een nuchtere, wat zakelijk-afstandelijke houding werkt meestal beter. Humor ook. Dat je in je houding 
afstandelijk bent wil overigens niet zeggen dat je niet betrokken bent, maar je uit je betrokkenheid (of 
je ergernis of woede, want dat kan ook), beheerst. Maar je bent wel een mens met emoties, die moet je 
wel kwijt. Als dat dus nodig is reageer je je emoties af bij je collega’s of in het coachingsgesprek met je 
leidinggevende. Het is dus wel van belang, dat je team hierop ingesteld is, bijvoorbeeld door intervisie. 

PGW betekent niet automatisch: ontwikkelingsgericht werken. Deze cliënten en hun sociale netwerk zijn 
geneigd om voortdurend uit het hier-en-nu naar de toekomst te vluchten: ‘Later wil ik een eigen huisje’ of: 
‘Later wil ik een betaalde baan.” Dit is veel te hoog gegrepen. Er is al veel bereikt als cliënten een stabiel 
leven kunnen leiden. Waarin ze kunnen genieten met wat er is, en waarin ze tevreden zijn met wie ze zijn en 
wat ze kunnen. Cliënten komen pas tot hun recht in een veilig en stabiel leven, en dat bereiken is ook PGW. 

PGW houdt in, dat je als begeleider de dialoog met je cliënt aangaat. Maar de manier waarop je de 
dialoog aangaat vraagt bij deze doelgroep extra aandacht. In een van de groepswoningen van OTT  



bijvoorbeeld had het BT de ervaring, dat een dialoog in een IBM (= individueel begeleidingsmoment) 
LVG-cliënten erg in de war kon brengen. Emotionele zaken uitvoerig bespreken riep bij de cliënten te veel 
gevoelens op die ze niet konden plaatsen. Veel verbale informatie geven werkte dus niet. Dus heeft het BT 
besloten geen IBM’s meer te houden. Begeleiders stellen nu hun vragen bijvoorbeeld tijdens de afwas, of 
stellen die –terloops- gewoon in de huiskamer. Begeleiders passen zich qua werkwijze dus aan. 

En PGW houdt ook in dat een cliënt kan kiezen. Daar hebben de meeste cliënten uit deze doelgroep 
helemaal geen problemen mee. Maar veel cliënten uit de LVG-doelgroep maken vaak hardnekkig telkens 
keuzen die negatief voor hen uitpakken. Bijvoorbeeld, ze willen voldoen aan de norm voor ‘normaal leven’ 
en willen daarom zaken realiseren die voor hen te hoog gegrepen zijn, zoals volledig op zichzelf wonen of 
het krijgen van een kind. Of ze kiezen voor de omgang met ‘verkeerde vrienden’, wat er op neerkomt dat ze 
door hen misbruikt worden. Ga je in die keuzen mee, tolereer je te veel, let je niet genoeg op, dan loopt dat 
vrijwel zeker in alle gevallen op chaos en grote problemen uit en wordt de cliënt keihard geconfronteerd met 
de zoveelste mislukking. 
Daarom is het nodig dat begeleiders bij deze doelgroep een ondersteuningsstrategie gebruiken die aan 
de ene kant recht doet aan hun wensen om een zo normaal mogelijk leven te leiden, en die aan de andere 
kant recht doet aan hun kwetsbaarheid en onvermogen. Begeleiders beperken dus bewust de mogelijkheden 
waaruit een cliënt kan kiezen. Is dat betutteling? Nee. Onnodig leed voorkomen is de plicht van iedere OTT-
medewerker.

Wat is PGW: PGW is maatwerk. Steeds zullen begeleiders bij elke beslissing die zij nemen, nagaan of zij 
voldoende hebben geprobeerd zich te verplaatsen in de positie van hun cliënt. En zullen zij geregeld en 
methodisch toetsen of het besluit wat zij genomen hebben, voor de cliënt ook de juiste is geweest. 

Bijlagen 1. Tips voor de vrije tijd

 De ervaring die begeleiders binnen Ons Tweede Thuis met deze doelgroep heeft opgedaan, leidde tot de 
volgende praktische adviezen voor de invulling van de vrije tijd:

•	 icht je eerst op de vrije tijdsinvulling op de woonvoorziening en daarna pas daarbuiten. Blijf dicht bij de 
cliënt. Waarom: voor veel van deze cliënten is de buitenwereld al ingewikkeld genoeg. Met de bus van 
en naar de dagbesteding reizen kan al een bron van grote onrust en stress zijn.

•	  Maak per cliënt een weekprogramma, met daarnaast een programma voor de vrije dagen en een 
voor het weekend. Neem enkele dagen ervoor het weekend door met je cliënt, bijvoorbeeld op de 
donderdag. Inventariseer wat er leeft, waar behoefte aan is en sluit daarop aan.

•	 Organiseer je personele bezetting zo, dat individuele begeleiding van cliënten mogelijk is (bijv. kamer 
opknappen, foto’s plakken, mee naar familie, kleding kopen….).

•	  Denk individueel. Begeleiders willen graag met de groep op stap, maar dit lukt bijna nooit, omdat 
groepsgewijs op pad gaan een te groot beroep op de – vaak ontbrekende - sociale vaardigheden doet. 
Onderneem je activiteiten daarom individueel of in een klein groepje. (bijvoorbeeld naar het strand 
gaan, een beautymiddag met drie meiden, met drie mensen gaan zwemmen).

•	 Begin met een kleine activiteit. Start niet te groot. Ga eerst naar het bos in de buurt voordat je naar een 
groot pretpark gaat. Let ook hier op het emotioneel niveau.

•	 Heb als begeleider niet te hoge verwachtingen. Wees niet teleurgesteld als een geplande leuke activiteit 
op het laatste moment niet doorgaat omdat niemand wil of omdat de sfeer er totaal niet naar is. 
Dan	maar	een	andere	keer,	of	dan	maar	wat	anders.	Wees	flexibel.	Speel	in	op	de	stemming	van	het	
moment. Zorg ervoor dat je je alternatieven achter de hand hebt: kan er dit niet, dan doen we dat.

•	 Leg ze geen verplichtingen op die ze niet na kunnen komen, zoals een abonnement op een sportschool, 
waar ze verplicht naar toe moeten.  Willen ze sporten, noem het ontspanning. Wil je toch met een 
instantie of club in zee gaan, regel dan een proefperiode, bijvoorbeeld een maand, zodat het niet erg is 
als je stopt omdat het niet leuk is.



•	  Maak budget vrij voor kosten van activiteiten (bijv. entree bioscoop begeleiders).
•	 Als je cliënten wilt laten kiezen, beperk de keuze dan tot twee dingen. Zoek vooraf uit of het volgen 

van een cursus of doen van een activiteit haalbaar is, welke bus hoe laat rijdt, of hij/zij het kan betalen. 
Maak het overzichtelijk en houd de kans op slagen zo groot mogelijk. 

•	 Enige inzet van vrijwilligers is mogelijk, maar kies mensen die met deze doelgroep willen optrekken, 
en informeer hen over wat ze kunnen verwachten. Bouw een losse organisatie in bij de acties die 
ondernomen worden. Niet: “Wie wil volgende week mee naar het strand?” Maar wel: “We gaan straks 
naar het strand. Wie gaat er mee?” Of: “Ik ga straks naar het strand om te zwemmen, als je mee wilt, 
pak dan je zwembroek en badlaken.” Stel je vragen zo dat een cliënt niet in de machtsstrijd of een “ja of 
nee” spelletje belandt.   

Bijlage 2. Voorbeelden van huisregels 

De gedragsregels die hieronder staan, zijn geen wetten van Meden en Perzen.

Gebruik deze regels bijvoorbeeld:
•	 Om als team je standpunt te bepalen over allerlei soorten gedrag: wat accepteer je en wat niet? 
•	 Om als team te bepalen wat je doet als er regels overtreden worden; 
•	 Om als team te bepalen welke regels voor welke cliënt gelden en welke niet;
•	 Om de veiligheid en duidelijkheid te handhaven (=de belangrijkste reden om deze regels toe te 

passen!!). 

Voorbeelden
Hieronder staan een aantal voorbeelden. Bij sommige teksten gaat het over individuele regels: daar staat 
dan bij dat afspraken over dit onderwerp in het POP thuishoren. De andere regels zijn gebaseerd op 
huisregels die in locatieboekjes in OTT staan. 
  
Wonen
Als je bij ons komt wonen betekent dat ook dat je begeleid wordt. Je woont hier omdat je begeleiding nodig 
hebt. Je woont hier dus niet op kamers. 

Werk of school
Als je bij ons woont, heb je overdag bezigheden buitenshuis, zoals werk of school. En als je thuis bent zorgen 
we er samen voor dat je ook thuis wat te doen hebt.

Ziek zijn
•	 als je ziek bent en niet kunt werken, geef je dit zo vroeg mogelijk door aan de begeleiders; de 

begeleider kijkt of je koorts hebt en neemt je temperatuur op, of je doet dat zelf; 
•	 je belt zelf naar je werk/school (als dat kan);
•	 -samen met de begeleider bepaal je of je naar de huisarts gaat;
•	 als je ziek bent lig je in bed, of ben je op je kamer of in de huiskamer. Je blijft dus de hele dag binnen, 

dus ook na werktijd en ’s avonds;
•	 na overleg met de begeleider kun je bezoek ontvangen; van te voren spreken we af hoe lang het bezoek 

blijft;
•	    
Drugs: 
We kunnen je niet begeleiden als je blowt. Dus je komt hier niet stoned thuis, je rookt geen wiet of hasj in huis 
of op je kamer. Je gebruikt ook geen andere drugs, zoals pillen of paddo’s. Dealen is strikt verboden. 



Drank: 
Op feestdagen en soms in het weekend drinken wij op de groep een glaasje. Dit kan wijn, een mixdrankje of 
een biertje zijn. Dit alles wel met mate, je drinkt hooguit twee glazen.

Roken: 
Binnen in huis wordt niet gerookt: niet op de groepen en zeker niet op de kamers (brandgevaar). Hier wordt 
streng op gelet. Buiten hangt een grote asbak voor de rokers. Er is wel een speciale rookschuur. Deze schuur 
gaat alleen open bij heel slecht weer. Bij droog weer rook je aan de achterkant van de woonvoorziening, 
daar waar de asbak hangt. Dus je staat niet aan de straatkant.

Seks: 
Je komt niet na elven bij elkaar op de kamer. Je zoekt je verkering zoveel mogelijk buiten de groep. Porno 
(blaadjes, DVD’s of hulpmiddelen) mag je alleen kopen na toestemming van je begeleider en je bekijkt ze 
alleen op je eigen kamer. Met vragen over seksualiteit kun je altijd bij je begeleider terecht. Afspraken over 
seks horen in het POP thuis.

Bezoek:
Als je bezoek wilt ontvangen (op je kamer), overleg je dit vooraf met de begeleider; die zegt of je bezoek 
mag ontvangen of niet. Een dergelijke afspraak hoort dan thuis in je POP. Je bezoek houdt zich aan dezelfde 
tijden als jij; door de week vertrekt het bezoek uiterlijk om 22.15, in het weekend is dat uiterlijk 23.30.

Uitgaan en thuiskomen
•	 Laat de begeleiders weten dat je weg gaat en vertel waarheen je gaat
•	 Door de week ben je om 22.15 thuis
•	 In het weekend ben je om 23.30 thuis
•	 Over uitgaan in het weekend overleg je met begeleiders; zij geven wel of niet toestemming om later dan 

23.30 thuis te komen

Maaltijden
•	 Zorg dat je schoon en fris aan tafel komt
•	 Tijdens het eten wordt er niet gebeld; zet je mobiele telefoon uit en leg die op tafel
•	 Radio en televisie zijn uit tijdens de maaltijd
•	 Gasten kunnen mee eten na overleg met de begeleiders; alleen als er voldoende eten is, kan een gast 

spontaan mee eten
•	 Als je niet mee kunt of wilt eten, overleg je dit met de begeleiders
•	 Vanaf 7.00 kun je ontbijten aan tafel en een lunchpakket maken; ruim na het ontbijt je bord, beker en 

bestek op in de vaatwasser
•	 Als je ergens anders eet, bespreek je dit van tevoren met de begeleiders en geef het voor 15.00 door
•	 We eten om 18.00 met alle bewoners
•	 Om	19.30	wordt	er	gezamenlijk	koffie	gedronken	in	de	woonkamer
•	 We eten op normale tijden en het is dus niet de bedoeling dat er na 22.00 nog uitgebreid gegeten 

wordt (in één voorziening had men de afspraak, om op 22.30 de koelkast en de keukenkastjes in de 
woonkamer op slot te doen).

Muziek: 
Op je kamer mag je altijd muziek draaien. Maar niemand mag last hebben van jouw muziek. Zet daarom je 
koptelefoon op. In de huiskamer overleg je eerst met je medebewoners wat er gedraaid wordt. Na 22.00 uur 
’s avonds doe je rustig in huis, je maakt dan geen lawaai.

Internetten: 
Internetten doen we alleen in de woonkamer als er begeleiders in de buurt zijn. Je volgt de Internetregels die 
naast de pc hangen. Afspraken over Internetgebruik staan in je POP. Enige tips: 
•	 raadpleeg www.digibewust.nl, www.mijnkindonline.nl of www.ouders.nl. 



•	 Maak regels voor Internetgebruik en hang die op naast de PC. De vuistregels voor Internetgebruik, 
chatten en msn-en, mailen, webwinkelen en surfen (9-13 jaar en die voor 13+) zijn erg geschikt voor dit 
doel;

•	 Bepaal vooraf per cliënt hoe lang hij of zij on-line mag zijn;

Mobiele telefoons:
Je kunt niet zo maar een mobieltje hebben als je bij ons woont. Soms mag het, soms mag het niet. Dat staat 
dan in je POP. Als je een mobieltje mag hebben, dan houd je dat privé. Je belt of sms’t op je kamer of op de 
gang, maar niet in de huiskamer waar iedereen bij is.

Petjes/mutsen/hoofddeksels:
Je draagt geen hoofddeksels (een petje, een muts of de capuchon ophouden) als je in huis bent. Dat staat 
namelijk onbeleefd.




