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Zelf - bewust - zijn
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In Ons Tweede Thuis worden prachtige kunstwerken gemaakt. Beeldende kunst is een van de mooiste
expressievormen van de mens. Een kunstwerk weerspiegelt iets van de ziel van de maker. Kunst geeft
niet alleen een kijkje in de ziel, het is ook een uiting van zelfbewustzijn. En dat zelf-bewust-zijn vinden
wij belangrijk. Het gaat daarbij over onze cliënten, over onze medewerkers en over familie en andere
betrokkenen. Ons werk schept ruimte voor zelfbewustzijn.

Het is een boeiend begrip, dat zelfbewustzijn. Niet voor niets is het een van onze kernwaarden, samen
met lef, verbindend, kwetsbaar en krachtig. Zelfbewustzijn, knip het maar eens in drie stukken:
zelf - bewust - zijn. Allereerst is daar dan het zelf; de ‘ik’ van ieder mens. De ‘ik’ die aanwezig mag zijn,
in welke vorm en op welke manier dan ook. In de ‘ik’ zit de uniciteit; hetgeen ieder mens anders maakt
dan de andere. Van al die ruim zes miljard mensen op aarde is er werkelijk geen een hetzelfde.
Het tweede deel. ‘Bewust’ wil zoveel zeggen als besef van iets hebben wakker, tegenwoordig zijn. En
dat betekent dat je je realiseert in welke omgeving je bent en in welke wereld je leeft. Wie zich bewust
is, leeft en werkt in optima forma. Wie zich bewust is, opent de ogen voor wat zich afspeelt in en buiten
de eigen leef- en werkwereld. En reageert daarop, speelt erop in. Dat doet Ons Tweede Thuis als
organisatie en dat doen ook de mensen in onze organisatie. Waarbij zij zich allemaal realiseren dat
besef van iets hebben voor mensen met een verstandelijke beperking heel verschillend is. De een beseft
veel, de ander misschien maar heel weinig. En soms weten we niet eens zo heel goed hoeveel besef er
is en wat dat dan inhoudt.
Dan het woorddeel ‘zijn’. Het gaat hier niet om het werkwoord, maar om ‘het zijn’. Dat gaat over
aanwezigheid, over bestaan. Wie echt voor de volle honderd procent wil zijn, moet zichzelf heel goed
kennen. En daarvoor ruimte krijgen. En mogelijkheden. Dat geldt voor mensen net zo goed als voor
organisaties. Dat geldt voor medewerkers net zo sterk als voor cliënten.
Het zelf - bewust - zijn krijgt in de komende jaren nog een ander facet: de organisatie die zich opnieuw
bewust wordt van zichzelf. Van haar sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen en mogelijkheden. Die
met de blik naar binnen én naar buiten zich transformeert tot een organisatie die toekomstbestendig is.
Dat vraagt veel van iedere betrokkene: medewerkers, cliënten, familie en andere betrokkenen. In de
participatiesamenleving waarvan we allemaal deel uitmaken, gaat de positie van Ons Tweede Thuis
veranderen. De blik moet ook naar buiten. Dat betekent wel dat we heel goed moeten weten wie we
zijn, wat we kunnen en waar we voor staan en gaan. Dat hebben we in deze zorgvisie beschreven.
Met - hoe kan het ook anders - de mens als middelpunt. En met een groot zelfbewustzijn.
Dagelijks zetten wij ons in voor mensen die een ondersteuningsbehoefte hebben en voor wie we in meer
of minder belangrijke mate bepalend zijn voor de kwaliteit van hun bestaan. Voor ons is de essentie
dat we niet alleen kijken naar hoeveel ondersteuning iemand nodig heeft (en vraagt), maar vooral ook
naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Onze mensen - medewerkers en cliënten
- zijn waardevol en kunnen van grote betekenis zijn voor de samenleving. Hoe, waarom en waartoe
beschrijven we in de zorgvisie: onze kijk op de zorg en ondersteuning voor mensen met een
(al of niet aangeboren) verstandelijke beperking in onze regio.
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Onze uitgangspunten

‘Pet je af voor de begeleiders .
Da t meen ik echt, ik heb all e re s pec t vo o r ho e zi j o mgaan me t d e mens en. ’
Wij moeten als ouders de zorg aan anderen overlaten. Dat hebben we al snel moeten doen toen Damiën zeven
jaar was. Het lukte gewoon niet meer thuis. Damiën is ernstig verstandelijk beperkt en heeft veel één op één
begeleiding. Soms zelfs twee op één. Het is heel mooi om te zien hoe de begeleiders proberen te bedenken
hoe ze het zo goed mogelijk voor hem kunnen organiseren. Soms zijn het heel simpele dingen. Bijvoorbeeld het
lopen van dagcentrum naar wooncentrum. Eerst ging dat binnendoor, door de tuin maar dat was niet duidelijk
voor hem. Nu lopen ze buitenom en gaat het veel beter. Ik ga regelmatig naar hem toe. Die bezoekjes zijn
altijd heel kort want hij kan je zo na vijf minuten wegduwen. Dan is het genoeg geweest. Ik weet eigenlijk niet
of hij er iets aan heeft maar het is je eigen gevoel dat je er toch heen wilt. Wensen? Nee, het gaat al boven
verwachting fantastisch met hem. Hij is veel minder ziek, is rustiger naar andere bewoners, zit lekkerder in zijn
vel. Daar zijn we erg blij mee!”
Carolien Wesselman, moeder van Damiën Clercq
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In onze zorgvisie staan zeven kernbegrippen over de mens centraal. Vanuit deze
kernbegrippen, die je ook zou kunnen omschrijven als een visie op de mens, denken
en werken wij. Ze gelden voor iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij
Ons Tweede Thuis: mensen met een verstandelijke beperking, medewerkers, familie
en anderen die een rol spelen in ons werk.

Dit zijn de kernbegrippen:
ied er me n s h e e f t mo g e l i j k hed en

ied er me n s h e e f t b e p e r ki ngen

ied er me n s h e e f t o n d e r st euni ng no d i g

ied er me n s h e e f t b e h o e f t en

ied er me n s h e e f t wo r t e l s

ied er me n s h e e f t re c h t e n

ied er me n s h e e f t p l i c h t en
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Ieder mens heeft mogelijkheden
‘H ier ka n ik l eren en me on twikkel en. I k mag ze l f ke u ze s make n. ’
Wij bieden een omgeving, een cultuur waarin iedereen, niemand uitgezonderd, zich kan ontwikkelen, kan
leren en keuzes mag maken. Dat betekent dat wij als medewerkers de allerbeste ondersteuning moeten
bieden en dat we onszelf en de mensen met wie we samenwerken scherp moeten houden. Wij zijn sterk
gericht op het voorkomen van overvraging en ondervraging. Bovendien houden we de sfeer in onze
organisatie goed in het oog, want een prettig klimaat schept ruimte voor groei.
“Wat fijn dat hier gekeken wordt naar wat mijn kind kan en dat daar aandacht aan gegeven wordt”.
Marit Janssen, moeder van Carlijn, oudercommissie KDC Nifterlake

I EI E
I SI S
VV U I SU I S
GG E TEHT H
RR E EEDE D
OO T WT W
ZZ O NOSN S

& &
Ieder mens heeft beperkingen
‘Niema nd is vol maak t en iedere en is go ed zo al s hi j o f zij i s .
Ma ar het is gewel dig dat jull ie me he l pe n o m o nd ank s mij n bepe rk ing e en g oe d
lev en t e hebben . ’
Ieder mens heeft beperkingen. Het bewustzijn daarover verschilt sterk. Waar onze cliënten zich soms
niet, soms nauwelijks en soms heel duidelijk bewust zijn van hun beperkingen, is het voor ons essentieel om
goed te zien hoe we hen desondanks een goed leven bieden. Daarbij zullen we ook tegen onze eigen
beperkingen aan lopen. Als dat kan en we dat willen, krijgen we mogelijkheden om daaraan te werken.
“We dachten dat het wel zou lukken. Maar we kwamen niet tot zo veel. Menno moet ik de hele dag vertellen
wat hij moet doen. Dat lukte mij niet omdat mijn hoofd steeds voller werd. Op dat soort momenten kan ik niet
goed meer nadenken over dingen die moeten gebeuren. Nu krijgen we begeleiding. Als Menno en ik precies
weten wat we op welk moment van de dag moeten doen, dan komen we in beweging. Mijn volle hoofd helpen
ze ‘leegmaken’ door met me te praten. Elke week weer en dat werkt goed.”
Jaap Kloek krijgt ambulante woonbegeleiding, samen met zijn broer Menno.
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Ieder mens heeft ondersteuning nodig
‘Ik kr ijg on ders teun in g die bij m i j pas t . P rec ies ge no eg. ’
Wij werken persoonsgericht. Dat betekent dat we kijken naar wat iemand wil, kan en aankan. Daarin
nemen we dag, nacht, weekend en vrije tijd mee. Wij kijken dus met een 7x24 uursblik naar mensen.
In onze analyse van de behoefte aan ondersteuning betrekken we de diagnose, het beeld dat we van
iemand hebben en zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau.
Ik werk twee dagen in een dagcentrum en twee dagen in Verpleeghuis Theresia. Het gaat om de balans. Ik zou
heel graag willen dat het anders was maar dat is het niet. Als ik vijf dagen bij Theresia zou werken, zou ik heel
moe worden. Middelpolder geeft mij rust. Die balans, ik zou er wel vanaf willen maar je moet reëel blijven,
dat is het aller-moeilijkste maar dan gaat het goed. Er is een verschil tussen een gewoon iemand en ik. Ik kan
minder prikkels aan. Ik heb meer tijd nodig om die prikkels te verwerken. Dat is best moeilijk. Om me heen zie
ik dat anderen van alles kunnen maar ik kan niet alles bereiken. Nu de balans goed is, heb ik ’s avonds nog
energie om te trainen. Ik doe mee aan hardloopwedstrijden op de 5 en 10 kilometer.”
Mario Willemse
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Ieder mens heeft behoeften
‘Ik mer k e cht heel vaak dat ze m ij w aard e re n. Dat d o e t me go ed . ’
Ieder mens is een sociaal wezen, of hij dat nu kan uitdrukken of niet. We hebben allemaal behoefte aan
warmte, medemenselijkheid, vriendschap, waardering en respect. Die behoefte (h)erkennen wij. Omdat
veel van ons ook graag presteren begrijpen we dat werk en dagbesteding erg belangrijk zijn.
”Ik heb een jobcoach van BW Re-integratie waar ik naar toe kan bij problemen. Dat is goed maar ik heb er
ook wel moeite mee. Ik wil het liefst alles zelfstandig doen maar soms heb ik gewoon even hulp nodig. Ik heb
toch een beperking, dat besef ik wel maar ik heb het liefst geen hulp nodig. In het begin moest ik erg wennen
hier en was ik gesloopt als ik thuis kwam. Het is hard werken en veel lopen. Nu gaat dat veel beter. Ik heb
geen salaris maar een Wajong-uitkering. Sinds kort deel ik mee in de fooien die we krijgen en dat is een mooi
teken dat ik gewaardeerd word.”
Marcel Blokker
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Ieder mens heeft wortels
‘Ik mer k d at je res pect hebt voor mij n f ami l ie , vriend e n e n mij n c u l t u u r. ’
Onze wortels bepalen voor een groot deel wie we zijn en hoe we ons gedragen. We realiseren ons hoe
essentieel familie, vrienden en cultuur zijn. Niet alleen voor onze afkomst, zeker ook voor onze toekomst.
Familie, cliënt en medewerker, ze zijn voor ons even belangrijk en bepalend voor onze denktrant en
aanpak.
“Vanavond eten we courgette en pasta en pastasaus. Ik vind het lekker hoor, maar het moet wel kosher zijn, dus
volgens de joodse spijswetten. Varkensvlees mogen we bijvoorbeeld niet eten. Bruine bonen wel, maar daar
houd ik helemaal niet van, ha, ha. Ik woon juist hier omdat ik joods ben en dit is een joods huis.”
Rika Stuit
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Ieder mens heeft rechten
‘Ik h eb h ie r all erl ei keuzes en dat vind ik pre t t ig. ’
In een democratie heeft ieder mens keuzes, wie hij of zij ook is en in welke omstandigheden hij of zij ook
verkeert. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we iedereen die met Ons Tweede Thuis te maken heeft
respecteren als mens. We staan pal voor privacy, veiligheid en bescherming. Maar wat we minstens zo
belangrijk vinden: iedereen mag beslissingen nemen over zijn of haar eigen leven. En iedereen krijgt de
kans om deel te nemen aan de samenleving.
“Het is fijn om een eigen appartement te hebben, maar als je daar in je eentje zit, is dat niet echt leuk. Dat
heb je wel als je met elkaar eet of samen met anderen iets in de gemeenschappelijke ruimte doet. Het is echter
jouw eigen keuze.”
Frank Treep
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Ieder mens heeft plichten
‘Ik do e mijn bes t voor an deren en d at vo el t niet al s ee n pl i c ht . ’
Wij zijn het aan onszelf verplicht om ons volledig in te spannen voor de mensen die met ons te maken
krijgen. Voor de mensen met een verstandelijke beperking, voor familie, voor medewerkers en andere
betrokkenen. Als we afspraken maken, houden we ons daaraan. Daarmee tonen we ook ons respect.
Marinda: “We gaan langs de deuren bij de mensen, dan bellen we aan. Als ze de deur opendoen, vragen
we, heeft u nog glas of plastic?”Jochem: “We doen dat voor die mensen, dan is het gemakkelijker voor ze
en sommige zijn slecht ter been. Ze weten precies dat we komen. Iedere eerste en tweede maandag van de
maand. Dan hebben ze alles klaargezet bij de voordeur.” Roy: “We trekken eropuit met twee skelters met
aanhangkarren en een handkar.” Jochem: “De mensen zijn erg blij; ze vinden dat we het goed doen en ze
vinden het mooi dat we ervoor zorgen dat de flessen en het plastic opnieuw worden gebruikt. Dat is ook goed
voor het milieu.”
Marinda van den Wollenberg, Roy van Schaik, Jochem Tönis

Wij zijn er met z’n allen en ieder vanuit zijn of haar kracht voor alle mensen met een
(al of niet aangeboren) verstandelijke beperking in onze regio. In geen enkel opzicht
zullen we daarbij onderscheid maken in afkomst, overtuiging en ondersteuningsvraag,
laat staan in zwaarte en complexiteit van de beperking. Als onderdeel van de
samenleving zien wij het als onze maatschappelijke opdracht om iedereen met een
verstandelijke beperking te ondersteunen. Dat doen we uiteraard als er sprake is
van zeer intensieve en complexe zorg. Daar ligt het voor de hand. Maar ook als
het gaat om de minder zichtbare en benaderbare groepen, willen wij er staan.
Bijvoorbeeld als er sprake is van zorgmijding of bijkomende problematiek. Juist
bij gedragsproblemen, verslaving, agressie en criminaliteit willen wij van betekenis
zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij maken deel uit van de
samenleving; we zijn geen instituut ernaast. Alleen al daarom zijn onze medewerkers
formeel en informeel aanwezig in buurten, verenigingen en op andere plaatsen. Zij
zijn onze ambassadeurs. Omdat we onszelf zien als deel van de samenleving denken
we verder dan de wettelijke kaders en de vormgeving van het zorgstelsel. Het is onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid, nee sterker - onze missie om de kwaliteit
van noodzakelijke zorg op peil te houden. Als de budgetten teruglopen en we het
opdrachtgeverschap delen met anderen zullen we dit nog steeds waarmaken. Daar
zijn we stellig van overtuigd. Daarvoor zoeken we de samenwerking met de naaste
familiekring, mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkingspartners in de buurt van
onze cliënten. Wij bestaan omdat we van grote betekenis zijn voor de samenleving:

1.

Wij vinden het belangrijk dat de mensen die we begeleiden,
en hun famil ie zoveel mo ge l ij k ze l f d o en en mee d o en
in de s am en levin g. Daard o o r k u nnen w e d e vraag naar
inten s ievere (dus duurdere) zo rg vo o rko me n.

2.

On ze des k un digheid en e rvari ng d e l e n w e graag met
iedereen die een bel an grij ke ro l s pee l t in he t l even van
men s en met een beperk ing.

3.

H et is voor on s es s en tie el o m d e zo rg bet aal baar t e
h ouden en van de all erhoo gs t e k w al it eit .
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Onze opdracht
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met alle partijen in de regio die werken met mensen
met een verstandelijke beperking. Allereerst zijn dat onze belangrijkste partners: de
naaste familieleden en zeker ook professionele organisaties en de gemeenten.

W ij heb b e n e e n fl e xib e l e n k la n t g er ic h t a a n bod

op
basis van de behoefte aan collectieve en individuele ondersteuning. We kijken daarbij
allereerst naar het vergroten van zelfredzaamheid van mensen die ondersteuning
nodig hebben en hun naaste familieleden. We geven hen zoveel mogelijk in handen om
de deskundigheid van hun sociale en professionele omgeving te vergroten.Als er geen
mogelijkheden zijn voor zelfredzaamheid, dan bieden we blijvende ondersteuning.
We streven daarbij naar zoveel mogelijk maatwerk; we doen wat wíj kunnen. Met als
uitgangspunt dat ieder mens uniek is en zijn leven kan leiden zoals hij wil.

We zet t e n the m a ’s o p de br ede ma a t s c ha p p elijke
a ge n d a van de regio. Onze inbreng kan daarbij lokaal verschillend zijn,
afhankelijk van de thema’s die daar spelen.

We wer ke n g e b i e ds g e r ic ht .

Dat betekent dat we met ons aanbod
zo volledig mogelijk willen aansluiten bij de lokale vraagstukken. We haken aan
bij de netwerken in het maatschappelijk middenveld en nemen actief deel aan
het maatschappelijke debat. Onze stem daar laten horen vinden wij cruciaal. Wij
stemmen onze coördinatie af op de regio’s die door overheden worden gehanteerd.
Zoals veiligheidsregio’s, jeugdregio’s, onderwijsregio’s en samenwerkingsverbanden
van lokale overheden. Onze gebiedsgrenzen krijgen mede vorm door de contouren
van de samenwerkingsverbanden kriskras door deze regio’s heen.

W ij d ele n o nz e ke nnis e n des k un dig h eid.

We zetten in
op onderzoek en ontwikkeling van nieuw bewezen effectief aanbod. Onze kennis
en deskundigheid stellen we graag ter beschikking aan de sociale en professionele
omgeving van mensen met een verstandelijke beperking. Daar leren zij en wij van.
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Onze inzet
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