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V O LWA S S E N E N



Ondersteuning thuis
Heb je behoefte aan een steuntje in  
de rug?
Bij praktische, persoonlijke of 
opvoedingsvragen?
De wijkteams van Ons Tweede Thuis 
helpen je in je eigen omgeving. 

Wonen
Een fijne woonplek willen we allemaal. 
Soms is het lastig om die te vinden als 
je een beperking hebt. 
Ons Tweede Thuis helpt je daarbij. 
Wil je veel zelfstandigheid of juist de 
gezelligheid van een groep?
Er zijn appartementen en 
groepswoningen. 
Altijd met begeleiding op maat.
Welke beperking je ook hebt.

& VOLWASSENEN

Ondersteuning voor mensen met een beperking
Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? 
Dan is wat ondersteuning soms welkom. 
Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een beperking én hun familie. 
Wij kunnen je op allerlei manieren ondersteunen. 
Thuis, op je werkplek of in een speciale voorziening voor wonen of 
dagbesteding. 

Voor mensen met 
• verstandelijke
• lichamelijke
• meervoudige beperking
• autisme
• niet-aangeboren hersenletsel

“Ik zie mezelf niet als 
beperkt. Wel als iemand die 
ondersteuning nodig heeft.”



Werken en dagbesteding
Werken geeft je zelfvertrouwen en maakt 
je zelfstandiger.
We hebben veel verschillende 
werkplekken of dagcentra. 
Overal kijken we wat je kunt en wat je 
aankunt. 
Met de juiste begeleiding kun je je 
mogelijkheden en talenten ontdekken.

& Werken met een jobcoach
Met hulp van een jobcoach een baan 
vinden en aan het werk blijven.

& Leerwerkbedrijf
In een groep werken met begeleiding. 
Bijvoorbeeld: transport, houtbewerking, 
bakkerij, dienstverlening.
Of bij bedrijven in de buurt. 
Dan is er niet altijd begeleiding bij. 

& Werkproject
In een groep en altijd met begeleiding.
Bijvoorbeeld: (kinder)boerderij, 
Tuingroep, winkels.

& Werk- en dagcentrum
Er is altijd begeleiding. 
Activiteiten zoals montagewerk, 
inpakwerk, kaarsen maken, atelier, 
houtbewerking. 
Of activiteiten om iets te beleven zoals 
muziek luisteren, snoezelen, zwemmen, 
bewegen, wandelen.

Adviespunt
‘Wat is er met mijn kind?’ 
‘Ons wijkteam maakt zich zorgen  
om een bewoner.’
Het Adviespunt geeft antwoord op  
dit soort vragen. 
Je kunt hier terecht met eenvoudige 
en moeilijke vragen. 
Zodat je zelf weer verder kunt.
Het Adviespunt is gespecialiseerd in
• onderzoek en diagnostiek
• advies
• begeleiding, training en behandeling.

ACADEMIE
Bij de ACADEMIE kun je allerlei 
workshops en trainingen volgen 
om zelfstandiger te worden in je 
dagelijkse leven. Want leren opent 
nieuwe deuren.
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Hoe werken wij?
Wij helpen mensen met een beperking bij 
een goed leven.
We kijken samen met jou en je familie: 
wie ben je, wat kun je wel en niet, wat wil je. 
Als we dat goed weten, maken we 
afspraken over je begeleiding.
Die afspraken zetten we in je cliëntplan.
We kijken ook of er mensen in je omgeving 
zijn die je kunnen helpen. 
Bijvoorbeeld familie, vrienden of een 
vrijwilliger.

Zelf keuzes maken
We helpen je om zo veel mogelijk zelf 
keuzes te kunnen maken. Met andere 
woorden: om regie te hebben over je eigen 
leven. Dat doen we door steeds met je in 
gesprek te gaan. 

Meedoen
We helpen je om mee te doen in de 
maatschappij. Op een manier die bij je past.

JIJ&IK zeggen we bij Ons 
Tweede Thuis. Samen werken 
we aan een goed leven voor 
mensen met een beperking in de 
regio Amstelland, Meerlanden, 
Zuid- en Midden-Kennemerland 
en de gemeenten Amsterdam, 
Haarlem, Diemen en De Ronde 
Venen.

Contact
Wil je meer weten, bijvoorbeeld 
over ons aanbod, hoe je je kunt 
aanmelden en welke indicatie je 
nodig hebt? 
Neem dan contact op met de 
afdeling Zorgbemiddeling: 
0297 353872
zorgbemiddeling 
@onstweedethuis.nl
www.onstweedethuis.nl


