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K I N D E R E N



Ouders
Als ouder ben je heel belangrijk 
voor je kind. Jij kent je kind 
immers het beste.
Daarom werken we nauw met 
ouders samen. We maken 
afspraken over de begeleiding en 
ondersteuning.
Die afspraken zetten we in een 
plan dat we regelmatig met je 
bespreken. We vinden het prettig 
om je vaak te spreken!

Ondersteuning thuis 
De wijkteams van Ons Tweede Thuis 
ondersteunen je op allerlei manieren. 
Bijvoorbeeld als je 
• vragen hebt over de opvoeding van  
 je kind  
• hulp nodig hebt om alles in je gezin  
 goed te laten verlopen
• eens met iemand wil praten.  

Samen naar school
Soms kan een kind met wat extra 
begeleiding naar een gewone 
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of 
basisschool. 
Ons Tweede Thuis geeft dan adviezen 
aan ouders, leidsters en leerkrachten. 

& KINDEREN

Hulp nodig?
Soms heeft je kind of je gezin extra begeleiding nodig. 
Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling heeft. Of als 
je kind een verstandelijke of meervoudige beperking of autisme heeft. 
Het kan ook dat je zelf een beperking hebt en daarom ondersteuning 
nodig hebt.

Wij kunnen jou en je kind(eren) op verschillende manieren ondersteunen, 
begeleiden of behandelen. We kijken steeds met elkaar wat er nodig is. 
Wat kun je zelf, wat kan bijvoorbeeld een familielid en waarin kunnen wij 
je ondersteunen? We doen het samen!



Speciale buitenschoolse 
opvang en vakantieopvang 
Kinderen willen spelen, met 
anderen of rustig alleen. 
Zij hebben daarvoor een veilige 
omgeving nodig. 
De speciale buitenschoolse 
opvang van Ons Tweede Thuis 
biedt die veilige omgeving 
aan kinderen van het speciaal 
onderwijs.
In de schoolvakanties is er 
vakantieopvang.

Kinderdienstencentrum 
Kinderen willen leren en zich 
ontwikkelen. Dat kan bij onze 
kinderdienstencentra.
Wij onderzoeken altijd wat er aan 
de hand is met je kind.
Op allerlei manieren stimuleren 
we de ontwikkeling van je kind.
Je zoon of dochter heeft een eigen 
dagprogramma.
Je kunt gebruik maken van 
verlengde dagbesteding 
(buitenschoolse opvang). 

Weekend-dagopvang
en logeren
De zorg voor een kind met een 
beperking vraagt veel van ouders. 
Het kan fijn zijn om die zorg te 
delen, bijvoorbeeld als je kind in 
het weekend naar de dagopvang 
gaat of bij ons komt logeren.

Wonen 
Kan je kind niet meer bij je thuis 
wonen? Dan zoeken we samen met je 
naar een oplossing. 
Wonen bij ons kan ook in deeltijd. 

Voor chronisch zieke kinderen
De Biezenwaard is een verpleegkundig 
kinderzorghuis voor ernstig en 
chronisch zieke kinderen.
Er is 24 uur per dag een 
verpleegkundige aanwezig.
Elk kind mag bij De Biezenwaard vooral 
kind zijn, wat de omstandigheden ook 
zijn.
Kinderen kunnen hier terecht voor 
vakantieopvang, dagbesteding, logeren 
en tijdelijk verblijf.
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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

Advies en therapie 
‘Wat is er met mijn kind?’  
Het Adviespunt onderzoekt wat er met je 
kind aan de hand is. 
Er zijn allerlei therapieën en behandelingen 
mogelijk.
In de polikliniek AVG kun je terecht met 
medische vragen.


