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

J IJ  & IK WERKEN

J I J & I K

www.onstweedethuis.nl
2017

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

“Ik kan de was heel goed vouwen 
en ik vind dit ook leuk om te doen. 
We maken ook schoon, verzorgen 
de lunch, bereiden het avondeten 
voor, bakken appeltaarten op 
bestelling. Ze zeggen dat die 
heerlijk smaken. Wij hebben het 
met zijn allen heel gezellig.”

Anneloes Janssen werkt bij 
Restaurant De Spil.

“Hier leer je werken  
voor je brood.” 

Ying Choy Leung  
werkt op een kwekerij.



& W E R K E N

J I J & I KUitproberen en leren
Met de juiste begeleiding 
kun je je mogelijkheden en 
talenten ontdekken. Zo kun je je  
ontwikkelen en verder groeien 
in je werk. Op je werkplek en via 
scholing. Als je eraan toe bent, 
kun je kijken hoe het gaat op 
een nieuwe werkplek.

JIJ & IK werken samen
Werken is belangrijk, want het maakt je 
zelfstandiger en geeft je zelfvertrouwen.
Soms is het lastig om werk te vinden dat 
bij je past. Ons Tweede Thuis kan je helpen. 
Er zijn allerlei mogelijkheden.

Je hoeft niet alles in één keer te kunnen.
We kijken samen wat je kunt en wat je 
wilt leren. Zo werken we samen aan een 
zinvolle invulling van je dag.  
JIJ & IK dus eigenlijk.

Altijd maatwerk
We bespreken altijd eerst met jou:
•	 wie ben je
•	 wat kun je al
•	 wat wil je
Als we dat weten, gaan we samen kijken 
hoeveel begeleiding je nodig hebt. 
Daarna gaan we met elkaar op zoek naar 
een passende werkplek. 
Bijvoorbeeld op een werk- en dagcentrum, 
bij een leerwerkbedrijf of bij een bedrijf. 
Het is altijd maatwerk.

Wat kan er bij
Ons Tweede Thuis?

& Werk- en dagcentrum

 In een groep en er is altijd  
 begeleiding aanwezig. 
 In een werk- en dagcentrum:  
 montagewerk, inpakwerk,  
 kaarsen maken, houtbewerking,  
 textiel, serviceteam, atelier. 

& Werkproject

 In een groep en er is altijd  
 begeleiding aanwezig. 
 Kleinere projecten midden in de  
 samenleving. Bijvoorbeeld op een  
 (kinder)boerderij, in de Tuingroep,  
 in winkels van Ons Tweede  
 Thuis werken.

& Leerwerkbedrijf 

 In een groep met  
 begeleiding.  
 Bijvoorbeeld bij leerwerk- 
 bedrijven van Ons Tweede Thuis  
 zoals transport, houtbewerking,  
 bakkerij, dienstverlening.  
 Of bij bedrijven zoals magazijn- 
	 werk,	schoonmaken,	koffie/thee	 
 verzorgen. Hier is niet altijd  
 begeleiding aanwezig. 

& Werken met jobcoach 

 Je hebt een betaalde baan.  

 De jobcoach komt op afspraak op  

 je werkplek langs. Voorbeelden  

 van werkplekken: kwekerij, winkel,  

 hotel, autobedrijf, bouwbedrijf.  

Johan Nieuwenhuizen 
en Frank Cornelisse 
werken bij leerwerkbedrijf 
GewoonDOEN! transport. 

Frank: “De afwisseling hier 
is leuk. We komen op allerlei 
locaties van Ons Tweede Thuis 
en bij allerlei bedrijven. En we 
maken van alles waar mensen 
iets aan hebben.” 

Johan: “Ik maak het liefst 
meubels. Ik wil leren om beter 
met gereedschap om te gaan, 
met elektrische zagen.”


