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O n s Tw e e d e T h u i s

I N F O R M AT I E
VERWIJZERS

JIJ&IK
JIJ&IK zijn samen Ons Tweede
Thuis. We zijn er voor iedereen
met een beperking en gaan
voor een betekenisvol leven.
Voor wie?
Wij zijn er voor mensen met
een verstandelijke beperking,
autisme of niet-aangeboren
hersenletsel én voor hun
familie. Voor alle leeftijden.
Wat?
Voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies
en hulp thuis. 24 uur per dag
of een paar uurtjes in de week.
Deskundig en betrokken.
Waar?
In de regio’s Amstelland,
Meerlanden, Zuid- en MiddenKennemerland en de gemeenten
Amsterdam, Diemen en De
Ronde Venen.

&

& I N F O R M AT I E V E R W I J Z E R S
Voor kind en gezin
Ondersteuning thuis/ambulant

Op school en kinderdienstencentrum

&

Thuisondersteuning: gespecialiseerde oppas in gezin thuis.

&

&

Hulp bij opvoeding: praktische
pedagogische gezinsbehandeling
(PPG).

&

Gezinsondersteuning: hulp in
gezin met administratie,
opvoeding, sociale contacten,
organisatie huishouden;
speciaal voor ouders met een
verstandelijke beperking.

Integratiebegeleiding: extra
ondersteuning op reguliere
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen zodat
kind met achterstand in
ontwikkeling op eigen school
kan blijven.

&

Als een kind niet naar
een regulier kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal en speciaal
onderwijs kan; diagnostiek en
behandeling; kinderen hebben
een eigen dagprogramma.

&

Overgang van kinderdienstencentrum naar speciaal onderwijs

&

Psychosociale hulpverlening:
maatschappelijk werk voor ouders.

Respijtzorg

&

Speciale buitenschoolse opvang:
in kleine groepen op school voor
speciaal onderwijs.

&

Vakantieopvang: tijdens de
reguliere schoolvakanties op
scholen voor speciaal onderwijs.

&

Kortdurend verblijf zoals
logeren: weekend of nachtje op
afgesproken tijden; op bestaande
woonvoorzieningen.

&

Begeleiding leerplichtige
thuiszitters

Wonen

&

Speciale woonvoorzieningen
voor kinderen; veel samenwerking met ouders.

Verpleegkundig kinderzorghuis

&

Voor chronisch zieke kinderen;
24 uur per dag verpleegkundig
toezicht.

JIJ&IK
Voor volwassenen
Ondersteuning thuis

&

&

Zelfstandig wonen met
ondersteuning: afgestemd
op de behoefte bv.
structurering dagelijks
leven, begeleiding bij huishouden of vriendschappen
en relaties, persoonlijke
verzorging; ondersteuning bij
vrijetijdsbesteding. Matchen en
begeleiden vrijwilligers.
Gezinsondersteuning: hulp met
administratie, opvoeding,
sociale contacten, organisatie
huishouden; speciaal voor
ouders met een
verstandelijke beperking.

Respijtzorg

&

Kortdurend verblijf zoals
logeren: weekend of nachtje op
afgesproken tijden; op
bestaande woonvoorzieningen.

Re-integratie, werken en
dagbesteding

&

Re-integratie met jobcoaching,
werkplekken en dagbesteding in
alle soorten en maten; samenwerking met reguliere bedrijven;
met meer of minder begeleiding
en ondersteuning op de werkplek.

Wonen

&

Woonplekken in alle soorten en
maten; beschut wonen of
woonvoorziening; van enkele
uren per week ondersteuning tot
24 uurszorg.

Autisme

&
&
&

Beschermd Wonen
Arbeidstrainingscentrum
Ambulante begeleiding op gebied
van plannen en organiseren,
sociale contacten, vrije
tijdsbesteding.

Adviespunt

Aanmelding

Antwoord op eenvoudige vragen en hulp
bij complexe problematiek. Interdisciplinair
team. Diagnostiek, advies en behandeling.
Iedereen kan een beroep doen op het
Adviespunt.

Aanmelding via consultatiebureau. In Aalsmeer en
Amstelveen.

Polikliniek AVG

Onderzoek, advies en behandeling van
gezondheidsproblemen van mensen met
beperking.

Opstap(je)

Voor kinderen van twee tot zes
jaar met een taalachterstand
en hun ouders, bij hen thuis
en via bijeenkomsten voor
ouders. Info en aanmelding via
opstapje@onstweedethuis.nl.

Behandeling

Diverse vormen van behandeling, therapie
en training. Bv. weerbaarheidstraining
Flink!.
Voor- en vroegschoolse educatie

Voor peuters en kleuters met een taalachterstand op reguliere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen;
doel is dat het kind zonder achterstand aan
groep 3 op de basisschool begint.
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Contact:

Ons Tweede Thuis
Afdeling Zorgbemiddeling
Vuurdoornstraat 11
1431 RM Aalsmeer
0297 353872
zorgbemiddeling@
onstweedethuis.nl
www.onstweedethuis.nl

