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Samen het normale leven leiden 
Onvoorwaardelijke relatie

“Ieder mens heeft het recht om volwaardig mens te zijn. Gezien, gekend en gewaardeerd worden. Zelfvertrouwen 

ontwikkelen om van betekenis te kunnen zijn voor anderen... en voor jezelf.”  Het klinkt allemaal zo logisch, maar 

voor mensen die door hun ernstige beperking niet in staat zijn om aan al die voorwaarden te voldoen is het bijna 

onmogelijk. Door hun moeilijk verstaanbare gedrag worden ze steeds minder herkenbaar en vallen ze buiten 

de boot. 

Basishouding 
Bij Ons Tweede Thuis zijn we er voor deze mensen. Onze 
manier van werken is geworteld in de basishouding: ik 
ga een onvoorwaardelijke relatie aan met mijn cliënt en 
stem de begeleiding goed af met de mensen om hem 
heen. Samen zorgen we voor een goed leven. Maar, hoe 
breng je dat in de praktijk? We vroegen het aan twee 
ouders en een gedragsdeskundige. 

Mijn kwetsbare dochter 
Ingrid van der Pijl, moeder van Fleur:  “Op haar negende 
is Fleur door de week gaan wonen op woonvoorziening 
de IJweg. Ik vond dat een bijzonder moeilijke beslissing, 
maar thuis ging het niet langer. Ze werd steeds agressiever 
naar haar jongere broertje. Ik moest als moeder de zorg 
gaan delen. Mijn kwetsbare dochter uit handen geven 
aan mensen die haar nog niet goed kenden. We hebben 
geen makkelijke start gehad, ik en de begeleiders. Fleur 
kan nauwelijks praten, werd steeds introverter en lag veel 
in bed op haar kamer. Ze had epileptische aanvallen en 
moest vooral niet overprikkeld worden. Maar wat bleef 
er van haar leven over? Ze ontwikkelde zich nauwelijks 
meer.” 

Ontprikkelen 
Marcel Weij, vader van Erik: “Toen Erik op de IJweg kwam 
wonen was hij een stevige puber en snel overprikkeld. 
Hij vertoonde thuis al gedrag dat je vooral als negatief 
ervaart. Kasten leeghalen en de inhoud door de kamer 
gooien, waaronder de ijskast. Je kon hem eigenlijk geen 
twee minuten meer alleen laten. Na zijn verhuizing kreeg 

hij ook nog last van epileptische aanvallen waardoor hij 
zichzelf verwondde. Uit de rapportage van de IJweg bleek 
meer dat hij steeds meer aan het ‘ontprikkelen’ was op 
zijn kamer. Maar zo’n mannetje gemiddeld 4 uur per dag 
in zijn kamer zetten met de deur op slot, een helm op en 
een scheurpak aan, dat kan niet goed zijn. Een jongen die 
zelf echt niet weet hoe hij de dag moet doorkomen. Moet 
hij niet juist geprikkeld worden, op een positieve manier. 
Maar ja... hoe dan?” 

Triple C 
Britt Hirs is gedragsdeskundige bij Ons Tweede Thuis: 
“gedrag is ingewikkeld en wordt al snel als negatief gezien. 
Die negativiteit was te vaak het uitgangspunt waar we 
dan reactief mee aan de slag gingen. Mensen afzonderen, 
ontprikkelen, rust creëren. Maar het resultaat was meestal 
onbevredigend. Hoe kan je nou een relatie aangaan 
met iemand die niet in je directe nabijheid verkeert. We 
zochten een methode om de basishouding extra inhoud 
te geven en die vonden we in ‘Triple C’. Die benadrukt de 
onvoorwaardelijke relatie met je cliënt en geeft je een 
opdracht: samen het normale leven ervaren. Toen de 
begeleiders van de IJweg daarvan hoorden raakten ze 
enthousiast en zijn ze er vol voor gegaan. Met verrassend 
resultaat.”  

Succeservaringen 
Marcel: “Vanaf dat moment beginnen me dingen op te 
vallen. Erik wordt steeds meer betrokken bij kleine, maar 
normale handelingen. 

Ieder mens is uniek en heeft mogelijkhheden behoeften.
In de relatie zoek je hiernaar. 
Dat staat in onze zorgvisie.
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Ieder mens is uniek 
Sinds oktober werk ik als manager behandeling bij Ons 
Tweede Thuis. Nog niet zo lang dus, maar toch heb ik 
al veel collega’s ontmoet. Dat waren stuk voor stuk 
fijne ontmoetingen, met mooie mensen die allemaal 
hun eigen verhaal hadden. Ik kwam mensen tegen 
met veel ambitie; mensen die het interessant vinden 
om zaken te onderzoeken en om organisatiebreed 
mee te denken. Mensen die enthousiast zijn, en soms 
ondanks lange reistijd, dagelijks met veel plezier 
naar hun werk rijden. En er zijn ook collega’s die het 
nu even niet zo goed hebben en ervoor knokken om 
weer prettig aan het werk te kunnen gaan.  
 
Ieder mens is anders en ieder heeft zijn eigen, mooie verhaal. 
Wat waardevol om te ervaren dat die verschillen er mogen 
zijn bij Ons Tweede Thuis. De waardering van elk individu zie 
je ook terug in de zorgvisie van Ons Tweede Thuis. Daarin 
staat hoe wij onze cliënten ondersteunen bij een Goed Leven. 
We hebben allemaal rechten, plichten, wortels, beperkingen, 
mogelijkheden en behoeften. We zijn allemaal uniek, maar 
toch ook verbonden en gelijkwaardig. En elk mens heeft op 
bepaalde momenten hulp nodig. De een wat meer dan de 
ander. Maar we herkennen deze behoefte allemaal en dat 
maakt ons gelijkwaardig. In dat besef zijn we geworteld. 
 
In de afgelopen periode, waarin de coronacrisis weer 
oplaaide, zag ik dat we bij Ons Tweede Thuis de schouders 
eronder zetten. Niet afwachten maar regelen. Wat een 
veerkracht en daadkracht. En wat een saamhorigheid. Wat 
wij met zijn allen hebben neergezet om in korte tijd de 
boosterprik te kunnen zetten bij cliënten en collega’s, is daar 
een fantastisch voorbeeld van. Daar ben ik echt van onder de 
indruk. Het is een voorrecht om de mensen en de organisatie 
in deze omstandigheden te leren kennen. Dit is ‘de kracht 
van samen’ in haar puurste vorm. Ik blijf nieuwsgierig naar 
mijn nieuwe collega’s, en kijk uit naar de ontmoetingen die 
nog komen.

Hartelijke groeten, 
Arne Theunissen 
Manager behandeling Ons Tweede Thuis 

CENTRALE 
CLIENTENRAAD

Medezeggenschap, wat was dat eigenlijk ook alweer precies? 

Een korte zoekopdracht op internet zegt over medezeggenschap: “het recht om mee te beslissen over zaken 

waarbij je betrokken bent.” Maar wat houdt dat nu eigenlijk in de dagelijkse praktijk?  

Binnen Ons Tweede Thuis is de medezeggenschap op verschillende manieren vormgegeven. Voor iedereen die zorg of 
ondersteuning krijgt van Ons Tweede Thuis is er de mogelijkheid om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen. 

Dit gaat op twee manieren via cliënt- en familieraden.  Zij laten hun stem horen over de zaken die belangrijk zijn. 
Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorg en/of ondersteuning binnen Ons Tweede Thuis wordt vormgegeven. 
Dit gebeurt zowel op de locaties als op centraal niveau in de centrale cliëntenraad als in de centrale familieraad.  

De ondernemingsraad is het onderdeel van medezeggenschap dat de medewerkers 
van Ons Tweede Thuis vertegenwoordigt.  

De centrale cliëntenraad praat-, denkt- en beslist mee over zaken die alle cliënten van Ons Tweede Thuis aangaan. 
Het afgelopen jaar zijn zij betrokken geweest bij het coronabeleid en de overname van locatie De Merenhof. 

Er zijn ook twee nieuwe leden aangesloten bij de raad: Laura en Rudolf. 

We zijn op dit moment nog op zoek naar nieuwe leden, dus mocht je interesse hebben, neem contact op via: 
clientenraad@onstweedethuis.nl. Vanaf 1 december hebben we een nieuwe coach gekregen: Annemarie Mentink, 

zij neemt ze het stokje over van Marit Alkema.  

In het nieuwe jaar willen we medezeggenschap nog meer op de kaart gaan zitten binnen Ons Tweede Thuis. 
Als cliëntenraad willen we meer zichtbaar en toegankelijk worden. Hier hebben we al mooie plannen voor. 

Wij staan er in 2022 weer klaar voor om jullie stem te laten horen! 

We wensen jullie heel veel liefde en gezondheid 
voor het nieuwe jaar! 

Dat doet hij samen met zijn begeleider, samen brood 
smeren, samen met een vork eten. Zijn begeleider zit 
achter hem en bestuurt als het ware zijn handen. Erik doet 
mee en merkt dat de begeleider trots is op het resultaat. 
Er gebeurt iets positiefs in zijn leven en bij begint het zelf 
op te pikken. Hij krijgt vertrouwen in de begeleider en in 
zichzelf. Ondertussen wordt er veel gebruik gemaakt van 
verwijzers; foto’s of voorwerpen die hij kan aanraken om 
te laten zien wat hij wil. Daardoor krijgt hij steeds meer 
eigen regie, meer succeservaringen en minder frustratie.” 

Kleine wonderen 
Ingrid: “Er gebeuren kleine wonderen. Fleur wordt 
steeds actiever door alles wat haar wordt aangeboden. 
Ze helpt bij tafeldekken, stofzuigen en doet spelletjes. 
Een puzzel bijvoorbeeld. Ik had niet verwacht dat ze 
ooit verder zou komen dan de uitgezaagde puzzel met 
de rode knopjes. Nu legt ze er een van 100 stukjes. Het 
belangrijkste wat ik zie is dat ze steeds gelukkiger wordt . 
Ze heeft weer vertrouwen in het leven en dat leven begint 
steeds normaler te worden en socialer. In het begin was 
het vanwege het gedrag van de bewoners bijvoorbeeld 
ondenkbaar dat ze allemaal in de huiskamer zouden zijn. 
Nu zitten ze met ontbijt, lunch en avondeten samen aan 
tafel. Gewoon, net als iedereen.” 

Samen 
Britt: “het zijn allemaal ontwikkelingen die we vooraf 
niet bedacht hadden. Cliënten beginnen dingen te doen 
waar ze met hun motoriek eigenlijk niet toe in staat 
werden geacht, zoals aardappels schillen. Ze gaan mee 
boodschappen doen in de supermarkt waar de prikkels 
door de ruimte gieren... en het lukt. Medewerkers 
evalueren hun begeleidingsstijl met elkaar en leren van 
elkaar waar ze goed in zijn en wat past bij de cliënt. Ik 
heb groot respect voor ze. Het is namelijk een forse 
investering. Alles wat je snel even voor de cliënt doet, 
doe je nu samen met de cliënt en dat kost tijd, veel tijd. 
Maar de resultaten maken je zo enthousiast dat je het 
niet meer op een andere manier wil doen. Natuurlijk 
gaat er vaak van alles mis, maar dat staat niet meer op 
de voorgrond. Gooit iemand z’n bord op de vloer dan is 
daar vast een reden voor. Die vind je samen uit en dan 
ga je samen opruimen en samen overnieuw beginnen. 
De cliënt ervaart dat vertrouwen als een veilige basis om 
dingen te proberen. Niet meer stilstaan, maar samen 
verder komen.”  
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