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Inleiding
Het liefst zorg je als ouder zelf voor
je kind maar soms heb je hulp nodig.
Bijvoorbeeld als je kind een achterstand
in de ontwikkeling of een verstandelijke,
lichamelijke of meervoudige beperking
heeft. Of als je als ouder zelf een
verstandelijke beperking hebt. Wij weten
wat het betekent om een deel van de zorg
voor je kind over te dragen. Wij kunnen
je kind en jou ondersteunen, begeleiden
en behandelen. Bij je thuis of in een van
onze voorzieningen. Natuurlijk doen we
alles samen met jou als ouder.
Thuisondersteuning
Via thuisondersteuning kunnen we de
zorg voor je kind even overnemen. Er
komt
dan
een
gespecialiseerde
medewerker bij je thuis. Deze
medewerker is deskundig en ervaren
in het omgaan met kinderen met
een beperking. Jij kunt dan wat extra
aandacht aan je andere kinderen
besteden of er even zelf op uit. Dit kan
indicenteel of op vaste tijdstippen in de
week.
Vakantieopvang
Vakantie is om van te genieten. Maar
kinderen en jongeren met een beperking

of achterstand in hun ontwikkeling hebben vaak hulp nodig bij
de invulling van hun dag. Voor hen
is er vakantieopvang tijdens alle
schoolvakanties.
In groepen van ongeveer 8 tot 12
kinderen doen zij elke dag allerlei
activiteiten: spel en sport (binnen
en buiten), creatieve activiteiten,
boodschappen doen, naar de
markt, koken of bakken, dagje
uit (dierentuin, bos), bioscoop,
muziek maken, DVD kijken. De
vakantieopvang is van maandag
t/m vrijdag van 8.30-15.30 uur (niet
op feestdagen) op verschillende
locaties in de regio Amstelland
en de Meerlanden en in Haarlem.
Je kunt je zoon of dochter zelf
brengen en halen. Als je kind
een indicatie heeft voor vervoer,
kunnen wij het vervoer regelen.
Voor wie?
Voor alle kinderen en jongeren
in de leeftijd van 4 t/m 19 jaar die
gebruik maken van het speciaal
onderwijs. Zij moeten in de regio
Amstelland, Meerlanden
of Haarlem wonen.
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Speciale buitenschoolse opvang
Na schooltijd spelen met leeftijdsgenoten in een veilige en plezierige omgeving? Dat kan bij de speciale buitenschoolse opvang. Twee medewerkers
begeleiden een groep kinderen en organiseren allerlei activiteiten.

Voorthuijsenschool in Hoofddorp,
De Dolfijn in Uithoorn, De Schakel/
Wending in Amstelveen en Van
Voorthuijsenschool in Haarlem. Je
regelt zelf vervoer voor je zoon of
dochter vanaf de school voor speciaal
onderwijs naar huis.

De kinderen drinken na schooltijd
eerst samen iets en gaan dan aan de
slag: bouwen met lego, duplo, knex of
blokken, tekenen, schilderen, huiswerk
maken, een boekje lezen, spelen met
verkleedkleren of poppenkastpoppen,
spelletjes doen, sporten in de gymzaal,
spelen op de computer of tv kijken.
Iedere dag gaan zij naar buiten: zij
spelen buiten, gaan met begeleiders
boodschappen doen of naar de
kinderboerderij.

Voor wie?
Deze opvang is bedoeld voor kinderen
die door hun beperking of gedrag
speciale aandacht nodig hebben.
Zij kunnen niet naar de gewone
buitenschoolse opvang. Het zijn
kinderen en jongeren in de leeftijd van
4 t/m 12 jaar, die gebruik maken van
het speciaal onderwijs.

De speciale buitenschoolse opvang
is na schooltijd tot half zeven ‘s
avonds. Tijdens de schoolvakanties is
er vakantieopvang. Op de volgende
locaties: J.P. Heijeschool en Van
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Samen naar school:
integratiebegeleiding
Sommige kinderen kunnen niet zo maar
naar een regulier kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal of basisschool maar
met extra begeleiding zou het wel
kunnen. Ons Tweede Thuis geeft die
begeleiding. Wij observeren je kind
binnen het dagverblijf, speelzaal of
school en begeleiden je kind in de groep.
We geven ouders, leidster of leerkracht
adviezen. Deze begeleiding is altijd
tijdelijk en stopt als de eigen leidster
of leerkracht voldoende handvatten
heeft om de ontwikkeling van je kind te
stimuleren in de groep.
Voor wie?
Voor kinderen met een achterstand in
hun ontwikkeling of met een beperking.
Zij kunnen met wat extra begeleiding
naar een regulier kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal of basisschool.
Logeren voor kinderen
Kinderen logeren graag maar kinderen
met een beperking kunnen niet zomaar
overal logeren. Ons Tweede Thuis heeft
een klein aantal logeerplekken op
bestaande woonvoorzieningen. Je kind

kan daar op afgesproken tijden een
weekend of een nachtje logeren of
wat langer, bijvoorbeeld tijdens een
vakantie.
Hulp bij opvoeding:
praktische pedagogische
gezinsbehandeling
Je kunt met allerlei vragen zitten over
de opvoeding van je kind met een
(ernstige) beperking, bijvoorbeeld
over spelen, omgaan met anderen,
zindelijkheid, driftbuien, slapen
of eten. Onze medewerkers en
gedragsdeskundigen begeleiden je
bij de opvoeding en versterken je
zodat je het weer zelf aankunt. Deze
behandeling is altijd tijdelijk. Onze
medewerker komt steeds bij je thuis,
op afspraak. We bekijken samen wat
precies je vraag is. We observeren
je kind (onder andere via videoopnames) en bespreken met jou de
mogelijkheden en beperkingen van
je kind. Samen stellen we een plan op
met werkpunten. In de begeleiding
geven wij je steeds praktische
adviezen en we oefenen die.
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Voor wie?
Voor gezinnen met thuiswonende kinderen
met een achterstand in de ontwikkeling.
Bijvoorbeeld kinderen die moeilijk
contact maken met anderen, met
een emotionele achterstand, ADHD,
autisme, gedragsproblemen en moeilijk
lerende kinderen.
Advies en hulp:
psychosociale hulpverlening
Als je een kind met een beperking hebt,
kun je veel vragen hebben. Bijvoorbeeld
over acceptatie van de beperking van
je kind of omgaan met de beperking.
Soms is het moeilijk om er zelf uit te
komen. Of je vindt het vervelend om er
met familie of vrienden over te praten.
Dan kun je bij ons terecht voor advies en
begeleiding. Maatschappelijk werkers
van Ons Tweede Thuis zoeken samen
met jou naar oplossingen. Tot je je weer
zeker genoeg voelt om op eigen kracht
verder te gaan.

Voor wie?
Voor ouders die een kind hebben met
een achterstand in de ontwikkeling,
een lichamelijke beperking of
problemen zoals autisme.
Kinderdienstencentrum en
vroeghulp
Kinderen met een achterstand in hun
ontwikkeling, een (ernstige) beperking of
ernstigegedragsproblemen kunnen niet
naar een regulier kinderdagverblijf
of een gewone school; zij hebben
een aangepaste omgeving nodig.
Op onze kinderdienstencentra in
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem
en Hoofddorp is alles gericht op
het stimuleren van de ontwikkeling
van je kind. Ieder kind heeft een
eigen dagprogramma. Jij wordt als
ouder overal intensief bij betrokken.
Het kinderdienstencentrum biedt
diagnostiek en behandeling met
allerlei therapieën.
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Er zijn verschillende deskundigen
aanwezig zoals arts, orthopedagoog,
fysiotherapeut, spel- of muziekbegeleider, ergotherapeut, logopedist,
De
kinderdienstencentra
hebben
een eigen, aangepast, zwembad,
gymzaal, therapieruimtes, speciale
activiteitenruimtes en een veilige tuin
met aangepaste speeltoestellen. Je
kunt je kind zelf halen en brengen. Als
je kind een indicatie voor vervoer heeft,
kunnen wij zorgen voor de heen- en
terugreis. Voor kinderen van 0 – 18 jaar.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00-15.30 uur;
buitenschoolse opvang van 7.30-9.00
uur en van 15.30-18.30 uur. Er zijn geen
sluitingsdagen buiten de reguliere
feestdagen. De Wollewei in Haarlem
biedt ook zondagopvang.
Gezinsbegeleiding
In ieder gezin gaat het wel eens een
tijdje allemaal wat lastiger. Soms is het
fijn als je dan wat hulp en ondersteuning
krijgt. Dat kan op allerlei gebied zijn:
huishouden, opvoeding van kinderen,
financiën, relatie van ouders of met

familie, vrienden, buren. HBOgeschoolde medewerkers analyseren
je vragen, coördineren betrokken
hulpverleners en begeleiden jou
en je gezin daar waar nodig. We
betrekken zoveel mogelijk je eigen
netwerk (familie, buren, huisarts,
school) bij onze begeleiding. De
gezinsbegeleiding kan voor korte of
langere tijd plaatsvinden.
Voor wie?
Voor ouders met een verstandelijke,
sociale en/of psychische beperking.
Observatie en diagnostiek
Op de kinderdienstencentra, scholen
of bij je thuis observeren wij je
kind op allerlei gebied: motoriek,
eten, drinken, omgaan met andere
kinderen, spelen, communicatie. Wij
kijken goed wat er aan de hand is en
stellen een diagnose. Wij bespreken
de diagnose met jou en maken samen
met jou een plan om de ontwikkeling
van je kind te stimuleren.
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Chronisch zieke kinderen
Voor chronisch zieke kinderen die 24
uur per dag verpleegkundige zorg
nodig hebben is er verpleegkundig
kinderzorghuis
De
Biezenwaard.
Voor
logeren,
dagbehandeling,
deeltijdwonen, vakantieopvang en
naschoolse opvang. Voor kinderen van
0-18 jaar.
Cursussen
Wij organiseren cursussen of workshops
voor ouders bijvoorbeeld rond het
thema ‘kind uit huis’.
Wonen voor kinderen
Het kan zijn dat je kind vanwege een
beperking niet meer bij je thuis kan
wonen, maar een deel van de zorg voor je
kind overdragen is niet niks. Je kind kan
eerst logeren bij Ons Tweede Thuis, dan
in deeltijd wonen en als het nodig is, de
hele week. Er zijn woonvoorzieningen
speciaal voor kinderen. Jij wordt er als
ouder intensief bij betrokken.

Over ons
JIJ & IK is de slogan van Ons Tweede
Thuis. ‘Jij en ik’, korter kunnen we
onze visie niet samenvatten. In alles
wat we doen staat de relatie centraal.
Vooral natuurlijk die met de kinderen
en jou als ouder of verzorger. Onze
kernwaarden - zelfbewust, krachtig,
lef, kwetsbaar, verbindend - zijn ons
kompas. Ze geven richting aan ons
werk, de dagelijkse ondersteuning
van mensen met een beperking, en
aan ons beleid.
Wij werken persoonsgericht. Wie je
bent, wat je kunt en niet kunt, wat je
wilt en niet wilt - wij zorgen ervoor dat
we daar een goed beeld van hebben.
Afspraken over onze ondersteuning
zetten we zwart op wit in een
persoonlijk ondersteuningsplan. Dit
doen we in nauwe samenwerking
met jou als ouder of verzorger. Want
ondersteunen en begeleiden, dat doe
je samen.
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Wat heb je nodig?
Als je gebruik wilt maken van een van
de vormen van ondersteuning door Ons
Tweede Thuis heb je een indicatie nodig.
Informatie daarover kun je opvragen bij
de afdeling Zorgbemiddeling van Ons
Tweede Thuis.

Wil je meer weten?
Voor informatie en aanmelding kunt
u terecht bij:
Ons Tweede Thuis
afdeling Zorgbemiddeling
0297 353872
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl
www.onstweedethuis.nl

w w w. onst we e d e t h u is . n l
ju l i 201 5

Wie zijn wij?
Ons Tweede Thuis heeft ook allerlei vormen van ondersteuning
of begeleiding voor volwassenen
met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking,
met niet-aangeboren hersenletsel
of met autisme.
Bijvoorbeeld:
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ambulante woonbegeleiding
psychosociale hulpverlening
dagbesteding
arbeidstraining
woontraining
wonen
werkprojecten
re-integratie

