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IN EEN ANDER LICHT
“Doorzetten! Dat is het sleutelwoord.” 



We gaan gewoon lekker door met werken! 
Coronacrisis, stikstofcrisis, arbeidsmarktcrisis, energiecrisis, 
woningmarktcrisis... Als je het allemaal blijft volgen dan word je 
er soms niet vrolijk van. Ik volg het natuurlijk wel, maar soms 
sluit ik me er ook wel even voor af. En dan zeg ik thuis: ik ga 
lekker werken! Ik haal veel uit mijn werk: plezier, voldoening, 
waardering , aandacht geven en aandacht krijgen en natuurlijk 
gezelligheid en ontmoeting.  

31 augustus aanstaande neem ik afscheid. Dan heb ik ruim 40 
jaar gewerkt. In de loop van de jaren heb ik steeds meer van mezelf 
in mijn werk kunnen leggen. En dat is fijn. Hoe ik denk over zorg en 
over kwaliteit van leven en over eerlijkheid en rechtvaardigheid en 
integriteit en meer. Gelijkwaardigheid en de ander echt zien staan, zijn de 
belangrijkste waarden, waar ik naar heb gezocht. Het perspectief zien van 
de ander en mijzelf kunnen verplaatsen in de ander hebben me werkplezier 
gegeven. Mooi en ook soms confronterend hoe dit naar voren komt 
in het artikel van de Liede en hoe neuropsycholoog Erik Scherder 
ons op scherp zet. Of neem het verhaal van collega Jacqueline 
die als superhand in corona tijd aan de slag ging bij de 
Mozaïek en hierdoor veel werkplezier ervaarde. Erik en 
Jochem zijn het voorbeeld van zelfstandig werken en 
meedoen in de maatschappij, zo betekenisvol. 

Ik ga verder in een wat lager tempo, daar kijk ik 
naar uit. Maar ik weet ook dat ik mijn gangetje 
naar Ons Tweede Thuis -  alle contacten en 
alles wat we samen hebben bereikt - enorm 
ga missen. Ook omdat dat mijn manier is 
om gewoon lekker te doen wat ik belangrijk 
vind. En dat leidt dan af van al dat andere 
gedoe om ons heen. 

Ik hoop jullie te zien op mijn afscheid. 
Iedereen is welkom: cliënten en familie, 
medewerkers, vrijwilligers en mensen uit het 
netwerk. Ik weet er niet alles van, maar wat 
ik zo opvang, wordt het een mooie dag, met 
voor ieder wat wils op 31 augustus!  

Roel de Bruijn
Bestuurder Ons Tweede Thuis

onstweedethuis.nl 



Inhoud

04   Loopgroep Samen Fit

06   In een ander licht, De Liede

09   De tuingroep, Jochem en Erik

10   Erik Scherder: Doe je best voor je brein

12   Ambassadeurs nieuwe werkenbij site

14   Ambulante ondersteuning

16   Rubriek Nooit aan gedacht!

17   Centrale Clientenraad

19   Loonwaarde en eigenwaarde

21   Superhands

22   Nieuwe bestuurder: Susan Veenhoff

25   Column OR

26   Mini nazomer festival

27   Centrale Familieraad

28   Kort Nieuws

30   In Memoriam

HOUVAST     VINDINGRIJKHEID     INSPIRATIE

Bij De Liede begeleiden ze me  weer naar een 
vorm van werk om weer deel te nemen aan de 
maatschappij. 
Frans | De Liede | Afasie- en trainingscentrum

Op de voorzijde Martin, Cees  en Carla 
De Liede | Afasie- en trainingscentrum



Loopgroep Samen Fit
ONTMOETEN EN SAMEN SPORTEN

“Het was heel leuk 
om stap voor stap meer 

contact te maken met Femke”.

Rosalie

Sander is vrijwilliger bij de Loopgroep 
Samen Fit. Hij kent de loopgroep, 
omdat hij in zijn woonplaats de Kwakel 
altijd een groepje lopers met oranje 
shirts voorbij zag komen. 

Sander: “het fascineerde me. Ik heb 

de loopgroep opgezocht op Facebook, 

een bericht gestuurd en toen werd ik 

uitgenodigd om een keer langs te komen. 

Dat was geweldig. Ik weet nog de eerste 

avond, toen liep ik met Ilja en ik kreeg 

200 vragen in een minuut. Dat vond ik 

meteen heel grappig en gezellig. De sfeer 

is fantastisch. Iedereen is lekker aan het 

kletsen, over allerlei onderwerpen. En ik 

klets wel mee. 

Na een tijdje meetrainen kreeg ik de 
vraag ‘Wat zou jij nou leuk vinden?’ 

Nu doe ik zelf aan obstakelruns, dus ik zei ‘geef mij een 

paar gasten mee, dan gaan we door de sloot banjeren’. 

Laten we eens lekker gek doen, iets anders dan alleen 

maar rondjes rennen op de baan. Die afwisseling is 

goed, dat houdt het leuk. Ik ben ambassadeur bij 7 

Heuvelenloop en stichting Yu Man Race. En die laatste 

stichting heb ik een berichtje gestuurd om te vragen of 

zij iets voor ons kunnen regelen. 

Nu gaan we samen met hen op 30 juli 
een hele professionele, 
maar laagdrempelige 
obstacle run opzetten 
voor de groep op de 
AKU. Te gek toch! 

We besteden nu al 

wekelijks een gedeelte van 

de training aan een obstacle 

parcours om te oefenen”. 

Vrijwilliger bij de loopgroep
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Ik ben echt  
onderdeel 
van de groep
Wiebe is er sinds 2019 bij: 

“Wij lopen met het gezin al bij 

een atletiekvereniging in Aalsmeer, 

en toen mijn dochter Fiona wilde gaan lopen, was het 

logisch dat ze bij deze groep aansloot. Toen ben ik 

automatisch mee gaan lopen. 

Ik vind het hartstikke leuk, niet alleen met Fiona, 
maar ook met de anderen. 

Fiona heeft tegenwoordig een vriendje, daar is ze meestal 

in het weekend, dus dat is voor haar lastig te combineren 

met de wedstrijden die er wel eens zijn. Maar dan doe ik 

wel mee. Ik ben er niet alleen voor haar, maar zie mezelf 

echt als vrijwilliger en onderdeel van de groep”.   

Joop is nu een jaar vrijwilliger. Hij is bij de 

loopgroep gekomen vanwege zijn dochter 

Mara, die bij de JIJ & IK Winkel en de bakkerij 

in Aalsmeer werkt. 

Joop: “Mara wilde graag meetrainen, maar 

had in het begin wat extra motivatie nodig, 

dus toen ben ik ook mee gaan doen. Ik vind 

het hartstikke leuk. Leuk om te zien hoe 

iedereen op zijn niveau zich ontzettend 

inspant en de vrijwilligers die ervoor zorgen 

dat ze actief kunnen zijn. Ook met corona 

was er constant contact en aansporing om 

samen iets te gaan doen. 

Het vrijwilligerswerk 

is heel leuk. Er is 

veel vrolijkheid 

en veel geklets, 

iedereen wil zijn 

verhaal kwijt 

en daar word 

je zelf ook 

blij en vrolijk 

van”. 

Maatschappelijke stage

Enthousiasme werkt 
aanstekelijk!

Rosalie, Lotte, Jenna en Jinte zijn leerlingen 4 vwo van het 

Alkwin College in Uithoorn. Zij liepen van januari tot en met 

juni hun maatschappelijke stage bij de Racerunners van 

Samen Fit. 

Hun frisse, enthousiaste bijdrage werd enorm gewaardeerd 

door de deelnemers.  Maar de dames steken er zelf 

ook wat van op. Lotte: “soms is het best wel 

spannend om ergens nieuw te zijn en om 

jezelf dan te presenteren. Dat oefen je 

hier, bij de loopgroep op een hele 

goede manier, iedereen is heel aardig 

en open”. Jinte: “Het is heel gezellig 

en ook superleuk om vooruitgang te 

zien bij de runners”.  



Je kan nog van alles maar je moet er 
wel in geloven. Dat is wat we hier op 

De Liede doen.
Martin

IN EEN ANDER LICHT
Afasie- en trainingscentrum De Liede
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De Liede is een centrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Een plek waar expertise, therapie 
en lotgenotencontact hand in hand gaan. Om na de knip in je leven nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. 
Jezelf terugvinden in een ander licht. 

Thomas: neuropsycholoog 
“NAH is een zeer confronterende breuk in je leven. Ik help 
medewerkers van De Liede te begrijpen wat dat betekent voor 
deze mensen en hoe je ze het beste kan ondersteunen. We kijken 
hier naar wie iemand was, welke kwaliteiten had zij of hij? Hoe 
kunnen we die kwaliteiten opnieuw zichtbaar maken op zo’n 
manier dat ze weer kunnen deelnemen aan de maatschappij? Het 
is goed voor mensen met NAH om naar een centrum als De Liede 
te komen. De reguliere revalidatieperiode na het hersenletsel 
wordt steeds korter, terwijl  de mogelijkheden om te herstellen 
soms jaren in beslag nemen. De Liede is een expertisecentrum 
waar we als team mensen ondersteunen om gemotiveerd te 
werken aan dat proces”.

Cees: ingenieur en voormalig projectleider 
farmaceutische industrie 
“Zes jaar geleden zat ik in een skilift in Oostenrijk en verloor zomaar 
een skistok. Boven aangekomen hing mijn mond scheef en moest 
er een helikopter komen. Van de rest weet ik niks meer. Ik werd 3 
maanden later wakker in een ziekenhuis in Haarlem. Na een half 
jaar intensieve revalidatie bij Heliomare kon ik weer slikken, eten, 
praten en voorzichtig op mijn benen staan. Maar ja, wat dan?  

Bij De Liede ben ik verder gegaan met mijn leven. Door onder 
begeleiding te trainen kan ik nu weer binnen lopen zonder stok. 
Het volgende doel is buiten lopen en dat gaat me zeker lukken, 
want als ex-sporter kan ik niet tegen mijn verlies ha ha. En als ik 
op mijn ligfiets stap en zelfstandig naar mijn kleinzoon fiets, dan 
voel ik dat ik weer onderdeel van het leven ben.”  
 

Rowan: afasie therapeut 
“Afasie is een taalstoornis die kan ontstaan door niet aangeboren 
hersenletsel (NAH). Als gevolg hiervan kunnen er problemen 
ontstaan in de communicatie. Moeite met het vinden van de 
juiste woorden of het begrijpen, lezen en schrijven van de taal. 
Zeggen wat je voelt of iets simpels als een boodschappenlijstje 
bij de supermarkt? Dit is niet meer zo vanzelfsprekend. Je beseft 
eigenlijk pas hoe belangrijk al deze vormen van communiceren 

Het volgende doel is buiten lopen en dat 
gaat me zeker lukken want als ex-sporter 
kan ik niet tegen mijn verlies!

zijn als het je zelf overkomt. In het afasiecentrum 
van de Liede kunnen mensen in groepsverband 
werken aan hun eigen hulpvraag. Samen kijken we 
over welke mogelijkheden iemand beschikt. Hoe 
kunnen we deze versterken om de communicatie 
zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Mensen 
ervaren het afasiecentrum als een veilige plek waar 
zij kunnen oefenen met lotgenoten die hetzelfde 
proberen te bereiken als zij. Het is fijn om te 
kunnen leren van elkaar, maar ook om ervaringen 
uit te wisselen. Daarnaast streven we er zoveel 
mogelijk naar om familieleden en vrienden erbij 
te betrekken, want communiceren doe je nooit 
alleen.”

Cees

Thomas | Rowan | Joost
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Joost: begeleider/trainer afasiekoor 
“Zingen doe je vooral met je rechterhelft, spreken met 
je linker. Je ziet mensen spraak ontwikkelen door te 
zingen wat ze voelen en bedoelen. Dat oefenen we 
in het koor en het is natuurlijk ook gewoon fijn om te 
ontdekken dat je kan zingen en genieten van samen 
muziek maken. We zingen allerlei soorten muziek. 
Niet alleen Nederlandstalig maar ook Engels en alle 
stijlen; pop, rock en punk. Muziek verbindt, je hebt 
een gespreksonderwerp en we hebben veel lol met 
elkaar. Je hoeft je ook niet te schamen als het in het 
begin niet lukt. Als je langzamerhand meer woorden 
kunt vinden door tekst te zingen, dan heb je echt een 
stap gemaakt”. 

 

 

 

 

 

 Martin: voormalig conciërge 
“Doorzetten! Dat is het sleutelwoord. Je kan nog van 
alles, maar je moet er wel in geloven. Dat is wat we hier 
op De Liede doen. Met heel veel therapie en oefenen 
heb ik weer leren lopen en mijn arm gebruiken. Ik 
blijf trainen. Er zijn altijd weer spieren die ik opnieuw 
leer gebruiken. Nu ben ik bijvoorbeeld mijn hand aan 
het trainen. Ondertussen kan ik ook weer traplopen, 
mijzelf douchen en aankleden. Als je weet waar ik 
vandaan kom is dat best een mirakel.” 

Frans: voormalig onderwijzeres in basis 
en speciaal onderwijs 
“Ik ben dol op kinderen en had een vak naar mijn hart. 
Toen werd ik ernstig ziek en belandde uiteindelijk in 
een rolstoel. Ik was chronisch moe en mijn werk kon ik 
niet meer doen. 

Je wordt weggerukt uit het maatschappelijk 
leven en je gaat je afvragen waarom je eigenlijk 
nog je bed uit moet komen. 

De Liede gaf me die prikkel. Ik kom er vier dagen per 
week voor trainingen en activiteiten. Ze begeleiden 
me ook naar een vorm van werk om weer deel te 
nemen aan de maatschappij. 

In het Kinderdienstencentrum de Wollenwei (voor 
kinderen met een beperking) hebben ze behoefte 
aan vrijwilligers met ervaring. Ik ben er laatst geweest 
om kennis te maken en had direct een klik met de 
kinderen. Zie je wel dacht ik, ik heb het nog steeds!”  

FransMartin
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De Tuingroep onderhoudt de tuinen en 
het groen rondom 70 locaties van Ons 
Tweede Thuis, maar ook van basisscholen, 
verenigingen, speeltuinen en ondernemingen 
in de regio. 

Door weer en wind maaien ze  gras, schoffelen ze 
onkruid, knippen ze hagen en snoeien ze bomen en 
struiken. Jochem en Erik zijn bekende gezichten in 
Aalsmeer en omstreken. Je ziet ze vaak fietsen op 
hun bakfiets, uitgerust met bezem, papierprikker 
en pionnen, zodat ze hun werkgebied veilig af 
kunnen zetten als ergens bijvoorbeeld glas ligt. 

Ze zijn maatjes en werken vaak samen, 
al 20 jaar. 

Erik: “ik werkte eerst samen met Rafael (een andere 
collega), maar die vond het werk in winkelcentrum 
Aalsmeer Oost niet leuk, en toen is Jochem erbij 
gekomen”. Samen maken ze elke week een planning 
met de plekken en bedrijven waar ze die week aan 
de slag gaan. Voor Erik is het werken bij de tuingroep 
zijn droombaan: “Ik heb veel zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid, Jochem vult aan: “en leuke 
collega’s, het samenwerken vind ik het leukste”. 
Erik: “heel veel mensen denken na het weekend 
‘goh, het weekend is alweer voorbij, dat ging wel 
snel’, maar ik zie mijn werk als vakantie. Ik ga nooit 
met tegenzin naar mijn werk”.  

Iedereen is blij met het harde werk van de mannen. 
Dat levert veel complimenten op, maar de 
waardering gaat ook door de maag. Erik: “Mensen 
zeggen ‘jullie doen hartstikke goed werk, jullie 
verdienen een chocolaatje, of een lekkere koek’ en 
in Aalsmeer oost krijgen we van een vriendelijke 
man een lekker saucijzenbroodje of appelgebak als 
dank voor het harde werken”. 

Jochem en Erik
DE TUINGROEP

Op de fiets Erik en in de bak Jochem
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Doe je best voor je brein
ERIK SCHERDER

Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie. Hij is bijzonder uitgesproken over je eigen verantwoordelijk 
om je hersens te onderhouden. Beweeg, prikkel je brein met zaken waar je je best voor moet doen, denk 
na, maak muziek. Kortom... aan de slag! Een comfortabele dag is een slechte dag voor je hersens. 

Zoektocht 
Maar hoe moet dat nu als je hersens beschadigd zijn, bijvoorbeeld door een infarct of een ongeluk? Erik Scherder stelt 
dat een actief leven dan juist belangrijker is dan ooit. Erik: “als een deel van je hersens is uitgevallen begint de zoektocht 
naar de neuroplasticiteit; het vermogen van het brein om zichzelf aan de nieuwe situatie aan te passen en waar mogelijk 
te herstellen. Dat proces heeft natuurlijk zijn grenzen, maar de vraag is waar die grenzen liggen. Dat verschilt per 
persoon, per aandoening. Er zijn zoveel factoren van invloed dat revalidatie na hersenbeschadiging altijd maatwerk is.

Revalidatie 
De revalidatie van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) volgt meestal kort na de beschadiging. Na een 
aantal weken of maanden intensief trainen, waarin je probeert zoveel mogelijk functies terug te krijgen, eindigt de 
revalidatie. Mensen die dat kunnen gaan weer naar huis. De realiteit is echter dat een groot deel van deze mensen die 
teruggewonnen functies niet altijd op zelfde niveau kan behouden. De stimulerende omgeving is weg. Je bent misschien 
pas 40 en je leven ligt totaal overhoop. Je vooruitzicht op verbetering lijkt marginaal. Geen goed uitgangspunt om het 
uiterste van jezelf te vergen en juist dat is nodig voor functiebehoud. Laat staan voor de verbetering daarvan. 

Verrijkte omgeving 
Een belangrijk deel van mensen met NAH heeft eigenlijk constant ondersteuning nodig om vorm te geven aan hun 
leven. Professionele ondersteuning in een zogenaamde ‘verrijkte omgeving’. Een centrum waar de nadruk ligt op het 
activeren van de deelnemers. Een plek waar je onder professionele begeleiding kan werken aan je conditie, motoriek, 
spraak en cognitieve vermogens. Waar je wordt geprikkeld je best te doen om verder te komen. Om weer deel te gaan 
nemen aan het leven in welke vorm dan ook.”

Erik Scherderhuizen 
Ons Tweede Thuis heeft locaties in Haarlem, Amsterdam en Aalsmeer waar deze ‘verrijkte omgeving’ wordt aangeboden. 
Daarnaast wordt meegewerkt aan een nieuw initiatief; de Erik Scherderhuizen. Die staan in het teken van intensieve 
revalidatie voor relatief jonge mensen met hersenletsel. Onderzoek heeft uitgewezen dat met zeer intensief maatwerk 
veel meer resultaat te behalen valt dan tot nog toe gedacht. Je kijkt naar de kwaliteiten die iemand had en heeft. Wat 
is daarvan over en hoe kunnen ze ‘teruggevonden’ worden om in een nieuw leven weer betekenis krijgen. Daarnaast 
worden de Scherderhuizen een bron van kennis en expertise op het gebied van NAH. Niet alleen voor de mensen die 
komen revalideren, maar ook voor zorgverzekeraars, gemeentes en bijvoorbeeld het UWV. De laatste is bijvoorbeeld 
een belangrijke partner voor mensen die met behoud van uitkering weer willen werken naar vermogen om op deze 
manier een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.



Doe je best voor je brein
ERIK SCHERDER “Rust en comfort? 

Slecht voor je hersens!”
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Onlangs is de werkenbij-site van Ons Tweede 
Thuis in een heel nieuw jasje gestoken. Een jasje 
dat beter past bij wat de arbeidsmarkt  op dit 
moment van ons vraagt. 

Een sollicitant is door de krapte niet langer blij dat 

hij ergens mag komen werken, maar heeft echt wat 

te kiezen. Daarom moeten wij laten zien wat wij te 

bieden hebben. 

De medewerker staat op de nieuwe site 
echt centraal. 

Dit is heel herkenbaar voor de sollicitant. En vijf 

enthousiaste collega’s werken hier aan mee als 

‘ambassadeur’. Zij zijn het gezicht van de website, en 

laten zien waar wij als Ons Tweede Thuis voor staan.  

IK wil… 
In ervaringsverhalen laten de ambassadeurs in de 

breedste zin zien waar wij bij Ons Tweede Thuis voor 

staan. De verhalen zijn herkenbaar voor sollicitanten, 

omdat ze inspelen op iemands motivatie om te 

werken in de gehandicaptenzorg.  

J I J& I K
WIL 
OP AVONTUUR
Jeffrey
Persoonlijk begeleider in opleiding

IK
wil op avontuur
Ik heb een tijdje op de grote vaart gewerkt, maar toen daarin 
tijdelijk geen werk te vinden was, begon ik bij Ons Tweede 
Thuis. 

Ik hield vol dat het tijdelijk was, maar de cliënten 
hebben mijn hart gestolen. 

Dit werk geeft mij veel meer voldoening dan varen. En ik durf 
wel te stellen dat ik er een beter mens van ben geworden: 
empathischer en zachter”.

“Ik haal veel energie uit de samenwerking op de werkvloer. 

Je moet elkaar echt helpen en met elkaar meedenken om 

de beste zorg te kunnen bieden. Ik heb niet alleen veel aan 

mijn team, maar leer ook veel van de cliënten, familieleden 

en andere zorgverleners. Dat maakt mijn werkt uitdagend”.

 

Daan 

Persoonlijk Begeleider 

MAAK KENNIS MET ONZE  AMBASSADEURS

WERKENBIJ.ONSTWEEDETHUIS.NL
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IK
wil verbinden

Abigaël 
Gedragsdeskundige



IK
wil zorgen

“Ik heb 
een heel groot hart, 

en dat hart wordt alleen maar 
groter naarmate ik ouder word. Ik zorg 
voor mijn cliënten met engelengeduld. 

En er zijn eindeloos veel momenten waarop 
ik geniet van mijn werk. Als we met zijn allen 
aan tafel zitten bijvoorbeeld. En soms zitten 

we dan na een uur nog lekker te kletsen. 
Het is een cliché maar waar: 
mijn werk voelt niet als werk. 

 De dag vliegt voorbij”.

Cynthia 
Persoonlijk Begeleider 

Om de sollicitant te prikkelen, stellen we de vraag 

‘en jij, wat wil jij? Hiermee laten we zien dat we open 

staan voor de medewerker en nieuwsgierig zijn naar 

deze persoon. Naar wie hij of zij is; zowel privé als 

professioneel. We vragen wat wil jij, wat kan je, wat 

breng je, wat heb je te bieden? Bij Ons Tweede Thuis 

is daar de ruimte voor. Je kunt zijn wie je bent, je 

kunt je passie en je talenten kwijt in onze organisatie 

en we staan open om te leren van jouw ideeën.

IK
wil groeien

Daan 

Persoonlijk Begeleider 

“Ik heb de interne 

opleiding gedaan en als 

ik terugkijk zie ik hoe ik ben 

gegroeid. Mijn werkbegeleider gaf mij alle vertrouwen 

en ruimte om te ontdekken waarom dit werk bij mij 

past. Zij heeft mij zelf laten ervaren dat ik veel sterker 

ben dan ik dacht. Ik ben door dit werk echt een ander 

persoon geworden, met veel meer zelfvertrouwen”. 

MAAK KENNIS MET ONZE  AMBASSADEURS

WERKENBIJ.ONSTWEEDETHUIS.NL

IK
wil mijn positieve  energie delen 
met anderen dat is mijn kracht

Thirza , Assistent begeleider

J I J & I K
WAT WIL JIJ?

Scan de QR-code en 

bekijk het verhaal van 

Thirza



Ambulante

ONDERSTEUNING

 Ons Tweede Thuis
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Ondersteuning bij mensen thuis. Bij hun dagelijks leven en 
in hun eigen omgeving. Mensen helpen hun zelfstandigheid 
te behouden. “Mooi werk!” vinden Corinde Huurman en 
Marja Hogema. 

Marja: ambulante dienstverlening NAH  
Ondersteuning bij het leven na de breuk in de levenslijn
“Het kan je zomaar overkomen. Vandaag zij, morgen ik” Dat was de 
eerste gedachte toen ambulant begeleidster Marja Hogema aan de 
slag ging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

Een breuk in hun levenslijn  
Ik geloof dat ieder mens een individu is. Iedereen heeft zijn eigen 
verhaal. Een succesvol ondernemer, een wereldreiziger… 
wat ze gemeen hebben is de breuk in hun levenslijn. 

Bij mensen met een NAH is er een ‘ervoor’ en ‘erna’. 
Ik kom ondersteunen om het leven ‘erna’ vorm te geven.  

Leven na de breuk 
Een nieuw leven, daar horen allemaal vaardigheden bij. Zelfzorg, 
sociale contacten, administratie, gezondheid. Het is geen 
standaardlijstje, bij iedereen zal de nadruk weer ergens anders 
liggen. De administratie bijvoorbeeld. De zorg die je nodig hebt, 
moet je zoeken in een jungle van wet- en regelgeving. Die regels 
verschillen dan ook nog eens per gemeente. Het leidt tot veel 
problemen en frustratie, terwijl je daar met je hersenletsel veel 
minder of niet tegenop gewassen bent.   

Een waardig leven  
Als ambulante ondersteuner moet je van alle markten thuis zijn. 
Niet alleen goed plannen en organiseren, maar ook echt verstand 
hebben van het hersenletsel en de gevolgen daarvan. Dat helpt 
om de noodzakelijke vertrouwensband met je cliënt op te bouwen. 
Iemand die zulke tegenslagen heeft gehad, heeft dat vertrouwen 
hard nodig. Samen gaan we op zoek naar de vorm en de inhoud van 
het leven na de breuk. Een waardig leven. Een leven waarin iemand 
zich weer gezien en gewaardeerd voelt.”  

 

Marja bezoekt Karianne elke 
maandag. Samen nemen zij 

Karianne haar planbord door.
Het planbord geeft houvast en 

structuur aan Karianne haar dag 
en week indeling.



Links op de foto Marja rechts Karianne

Corinde: Ambulante dienstverlening kinderen  
Ouders en kind centraal  
Je kind heeft iets, je begrijpt het niet goed. Zij of hij ontwikkelt 
zich anders dan andere kinderen. De opvoeding verloopt 
moeizaam en zorgt voor spanning met je partner. Corinde 
Huurman herkent het allemaal. Ze werkt als ambulant 
begeleider bij Ons Tweede Thuis.  

Corinde:”Een kind met een verstandelijke beperking en ADHD 
of autisme, ga er maar aan staan als ouders. Dat vereist een 
grote hoeveelheid kennis, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. 
Ik kom vaak in gezinnen waar je ziet dat één van de ouders 
bijvoorbeeld ook een vorm van autisme of ADHD heeft. Als 
partner heb je elkaar op die manier leren kennen en accepteren. 
Maar een kind met een beperking met z’n tweeën opvoeden 
doet een beroep op nieuwe vaardigheden. Een inspannende 
en vaak stressvolle tijd. 

Het hele gezin  
Als ik kom wil ik niet alleen het kind leren kennen maar ook 
de rest van het gezin. Luisteren, daar begint het mee. Ik maak 
ze duidelijk dat hun spanning overslaat op het kind, maar ook 
dat ze zich daarvoor niet hoeven te schamen. Ik help ze op 
weg met de diagnostiek. Wat is er met hun kind aan de hand 
en hoe creëer je de beste omstandigheden voor zijn of haar 
ontwikkeling.  

Geen standaard opvoeding 
Ik ben van mening dat er niet één unieke standaard is voor 
het opvoeden van en kind. Veel ouders maken er op hun 
manier het beste van. Dat zal misschien niet iedereen als 
optimaal ervaren, maar het gaat erom dat ze daarin gezien 
en ondersteund worden. Vanuit die basis kan je als ambulant 
ondersteuner meewerken aan een goede en veilige jeugd voor 
het kind.  

Ondersteunen bij verbetering  
Ondertussen zijn er op de plekken waar ik kom wel zorgen over 
de opvoeding en de veiligheid van het kind. Ik help ouders de 
ernst van die zorgen in te zien en ondersteun ze bij verbetering 
en geef pedagogische ondersteuning. Ik stop daarmee zodra 
ik zie dat ze weer greep ook de opvoeding krijgen, want 
uiteindelijk moeten ze het weer alleen kunnen. Dat is het 
uitgangspunt van mijn ondersteuning.”  

Corinde Huurman
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Rubriek 
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TOO GOOD TO GO
Op de Dijk in Amsterdam wordt elke avond 
vers gekookt. Het kwam geregeld voor dat 
er behoorlijk wat eten weggegooid moest 
worden, omdat er over was. Zonde! 

Begeleider Daan kwam met het idee om de 

locatie aan te melden voor ‘Too Good to Go’. Dit is 

een app, waar bedrijven en restaurants maaltijden 

aanbieden die aan het einde van de dag over zijn, 

om verspilling tegen te gaan. En dat is een groot 

succes. 

Collega Naseha: “er worden bijna elke dag 
maaltijden verkocht. En het leuke is dat de 
kopers van de maaltijden bij ons aan de deur 
komen. 

De cliënten zijn er ook heel actief bij betrokken. 

We verpakken de maaltijden in zakjes met het 

logo van de Dijk erop en bijpassende servetten. 

Cliënten vinden het te gek om de maaltijden uit te 

reiken aan de klanten. Win-win-win”. 

PLANT INN
Stel je bent uitgekeken op je kamerplant, je kunt er 
niet voor zorgen, of je wil er om een andere reden van 
af. Zet hem dan niet bij de bak, maar breng hem langs 
bij Kunst om de Hoek in Haarlem.

Daar wordt je plant liefdevol verzorgd, eventueel opgelapt 

en krijgt hij een mooie, nieuwe pot, waarna hij door kan naar 

een ander huisje. 

Ook slim: ga je er langere periode tussenuit en zoek je een 

oppasadres voor je groen? Tegen een kleine vergoeding 

zorgen de cliënten van Kunst om de Hoek ervoor.  

Is planten verzorgen jouw ding? 
Neem dan even contact op, want 
ze zoeken nog cliënten die hiermee 
aan de slag willen.  

Ook meedoen met 
jouw locatie?
Scan de QR-code 



CENTRALE CLIENTENRAAD

WAARDE TOEVOEGEN EN ZINVOL WERK HEBBEN
Als cliënt kan je van waarde zijn in de ondersteuning van de professional. Ik spreek uit ervaring 
want sinds januari werk ik als vrijwilliger op de dagbesteding van locatie Hoofdweg. Ik doe heel veel 
taken ter ondersteuning van de begeleiders. Mijn werk is divers. Ook doe ik veel aan observeren 
om een cliënt beter te leren kennen of om zelf stappen te laten zetten. 

Ik ben ervan overtuigd dat er veel 
meer mogelijk is voor zinvol werk 

voor cliënten zoals ik.
Jorgen

Via een advertentie op de website en in overleg 
met mijn jobcoach heb ik op de vacature 
gereageerd. Ik heb al ervaring om te werken 
met dementerende ouderen. Het werk op de 
Hoofdweg is weer heel anders. Ouderen vertellen 
vaak een verhaaltje en door goed te luisteren 
kom ik er dan wel achter wat ze willen. Ze hebben 
bijvoorbeeld honger of vervelen zich. De cliënten 
op de Hoofdweg kunnen niet praten zoals jij en ik. 
Geluiden kunnen ze wel maken. Het zit veel meer 
in de non-verbale communicatie dan de verbale 
communicatie. Ik ben ervan overtuigd dat je heel 
veel kan met communicatie door creatief te zijn.  

Op de Hoofdweg werken twee begeleiders op 
zes cliënten. Als één cliënt geen zin heeft in de 
activiteit dan heeft dat meteen invloed op de hele 
groep. Bij de ouderen is dat anders. 

Die kun je dan vaak wel even alleen laten. Ik doe 
de dingen met veel plezier. Zo doe ik bijvoorbeeld 
een gym activiteit met drie cliënten. 

Ik bedenk dat zelf wat we gaan doen. 
Eén van de twee begeleiders kon hierdoor 
even de administratie bijwerken en had 
de handen vrij. 

Dat is ook een mooie manier van samenwerken. 
Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer mogelijk 
is voor zinvol werk voor cliënten zoals ik. Dit zijn 
dat ook onderwerpen die we bespreken in de 
centrale cliëntenraad. Het is belangrijk om met 
elkaar te praten om zo stappen vooruit te zetten 
zodat mensen met een beperking meer kunnen 
meedoen en van betekenis kunnen zijn in de 
maatschappij. 

Jorgen namens de centrale cliëntenraad
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Projectleiders Maaike de Haes en Eugene Wesselman weten wat werkgeluk is. Ze werken al meer dan 8 jaar samen 
en hebben aan een half woord genoeg. Ze begonnen 3 jaar geleden het project met twee cliënten. Inmiddels werken 
er al 45 mensen voor SchoonWerkt! en dat terwijl ze allebei geen ervaring hadden met schoonmaak. Eugene: “Ik 
moest echt even wennen aan het idee. Schoonmaken was niet echt mijn hobby en het was best even zoeken naar 
de juiste manier om dit project vorm te geven. Inmiddels ben ik heel erg trots op wat we samen hebben neergezet. 
Schoonwerkt! draagt echt bij aan het werkgeluk. Aan dat van ons, omdat we zien hoeveel impact het heeft op onze 
medewerkers en cliënten, en voor hen omdat ze de kans krijgen om écht mee te doen. Voor de één is dat een betaalde 
baan, voor de andere een aanvulling op de dagbesteding. Het gaat erom dat je ervoor zorgt dat iedereen, binnen zijn 
of haar mogelijkheden, een bijdrage levert. Het gaat niet alleen om loonwaarde, het gaat vooral om eigenwaarde. 
Werken is de beste zorg.” 

Obstakels meenemen 

Het is de taak van Maaike en Eugene om de cliënten te begeleiden in dit proces. Ieder op zijn eigen tempo en eigen manier. De 

begeleiding gaat verder dan instructies over het schoonmaakwerk. Vaak spelen er dingen op de achtergrond die van invloed zijn 

op de concentratie op de werkvloer. Financiële zorgen bijvoorbeeld of gezondheidsproblemen. 

Met een hoofd vol zorgen is het moeilijk om je staande te houden. 
Maaike en Eugene zijn er om die zorgen in kaart te brengen en te helpen bij het zoeken naar een oplossing. 

Maaike: “Met wat extra aandacht haal je vaak zoveel obstakels weg. Onlangs zag ik dat een medewerker zich ziek had gemeld. Ik 

belde hem op om te vragen of hij echt ziek was, of dat er iets aan de hand is. Die aandacht hielp. Hij kwam alsnog naar het werk 

en had een goede dag”. Een baan in de interieurverzorging helpt de medewerkers van SchoonWerkt! op verschillende gebieden: 

het zorgt voor een dagritme, verleent de medewerkers status en vergroot het zelfvertrouwen. En lukt het even niet? 

Dan zijn Maaike en Eugene er om op terug te vallen. 

Loonwaarde
EN EIGENWAARDE
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Het zelfvertrouwen van Rob 
was gedaald tot het nulpunt, 
toen hij zich voor het eerste 
meldde bij SchoonWerkt! 

Hij was zijn huis kwijt, had een alcoholprobleem, 
zat in de schuldsanering en moest van de 
reclassering een werkstraf uitvoeren. 

Rob: “Ik voelde me waardeloos en was bang dat ik 

nooit meer aan werk zou komen”. Inmiddels heeft 

Rob een fijne nieuwe woning, heeft hij de drank 

afgezworen en werkt hij met heel veel plezier voor 

SchoonWerkt! En met dat zelfvertrouwen is het 

ook helemaal goed gekomen. Rob voelt zich echt 

onderdeel van het team en heeft, vanuit de veilige 

omgeving van SchoonWerkt! ook voor twee dagen 

in de week ander schoonmaakwerk gevonden.  

SchoonWerkt! voelt als zijn veilige haven. 
Rob voelt zich er thuis en geaccepteerd: 

“Als iemand in de appgroep bijvoorbeeld vraagt 

naar de gezondheid van mijn vrouw, dan doet me 

dat echt goed. Je hoort er weer bij”. Met één van 

de bewoners, van de woonvoorziening waar Rob 

werkt, heeft hij een speciale band. Rob: “Ik vind het 

altijd geweldig om haar naar de dagbesteding te 

brengen. We lopen daar samen heen, daar verheug 

ik me altijd op. Ze heeft moeite met lopen en ik help 

haar. En andere mensen helpen mij weer met andere 

dingen. Hier zorgen we voor elkaar, en we begrijpen 

elkaar ook. Iedereen heeft wel iets bijzonders hier, 

en daardoor herken je dingen”.

Kleine stapjes 
Maaike en Eugene gaan samen altijd op zoek naar de 

fijnst haalbare werksituatie. Dat doen ze in kleine stapjes. 

Eugene: “Vaak hebben mensen al zo’n knauw gekregen in 

het leven, dat je heel voorzichtig moet zijn in wat je van ze 

vraagt. Het risico van overvragen ligt altijd op de loer. 

We bouwen het werk langzaam op en geven de 
medewerkers alle kans om weer vertrouwen te 
krijgen in wat ze kunnen. 

Voor de één mondt dat uit in een betaalde baan, voor 

de ander is dat beschut werk, een aanvulling op de 

dagbesteding of een stage- of WerkErvaringsPlek. Binnen 

deze constructie is het mogelijk dat medewerkers door 

kunnen groeien, of juist wat gas terug kunnen nemen. Het 

werkgeluk van onze medewerkers staat echt voorop bij 

SchoonWerkt!”.  

Wil je ook (weer) meedoen? 
SchoonWerkt! is er voor iedereen.  
www.onstweedethuis.nl/schoonwerkt

Links op de foto Eugene rechts Maaike

Loonwaarde
EN EIGENWAARDE
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Chris en Michiel collega’s bij 
SchoonWerkt! 
Chris en Michiel zijn niet zomaar collega’s. Ze zijn 
vrienden geworden. Binnenkort komt Chris bij Michiel 
eten en onlangs kwam de moeder van Chris langs om 
Michiel te leren kennen. Want wie is toch die jongen 
waar Chris zo enthousiast over is? En hoe komt het 
dat Chris met zoveel plezier Michiel instructies geeft 
over hoe hij moet stofzuigen? 

Het verhaal van Chris en Michiel is een verhaal van 

meedoen. Michiel zit op de dagbesteding bij Ons Tweede 

Thuis en werkt één middag per week voor SchoonWerkt!. 

Chris werkt daar 3 dagen per week. Hij is via een stage bij 

SchoonWerkt! terechtgekomen. Hij meldde zich toen met 

de woorden: “Ik heb bij Albert Heijn gewerkt en dat was te 

moeilijk maar ik wil ook geen werk dat te makkelijk is”.  

Tijdens zijn stage heeft Chris laten zien dat dit werk goed bij 

hem past. Chris is precies en hecht veel waarde aan hygiëne. 

Het leverde hem een betaalde baan op via SchoonWerkt!. 

De vriendschap met Michiel is ontstaan tijdens het werk. 

Chris haalt Michiel op van de dagbesteding en begeleidt 

hem daarna tijdens het schoonmaken. Michiel heeft zo 

zijn voorkeuren. Hij vertelt dat hij het leuk vindt om met 

doekjes te werken. Ook aan stofzuigen beleeft hij veel 

plezier. Met dweilen moet hij nog even oefenen vindt Chris: 

“ik zeg hem steeds dat hij er niet doorheen moet lopen als 

hij heeft gedweild, maar dat vergeet hij steeds”. Aan de 

uitleg van Chris ligt het niet. Michiel: “Chris is aardig en kan 

goed uitleggen”. 

Als Chris en Michiel vrij zijn zitten ze graag achter het 

scherm. Chris houdt van gamen en Michiel kijkt graag naar 

Bassie en Adriaan. Binnenkort gaan ze met het team naar 

de droomdisco. En dan is er natuurlijk nog dat etentje. Chris 

hoop dat er shoarma op het menu staat, Michiel houdt 

meer van soep. En de afwas? Die mag de begeleiding doen. 

Vrij is vrij.  

Chris haalt Michiel op van de dagbesteding 
en begeleidt hem daarna tijdens het 

schoonmaken.

Links op de foto Michiel
rechts Chris



Werken op andere locatie is een wereld idee!
SUPERHANDS
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Niet alleen op je vaste locatie werken, maar ook eens een kijkje in de keuken nemen bij een andere vestiging? 
Dat kan met het Superhands-initiatief. Jacqueline Luyckx was ruim twee jaar een enthousiaste deelnemer aan 
SuperHands. Ze werkt drie dagen in de week bij De Goede Buur, een leerwerkplek in Badhoevedorp. Daarnaast 
viel ze ook in bij andere vestigingen, precies wanneer het haar uitkwam in de weken dat ze meer uren kon maken. 
“Ik vind het een verrijking van mijn werk!”, vertelt ze enthousiast. 

Jacqueline  Luyckx

Op maandag, dinsdag en donderdag 
werkt Jacqueline Luyckx bij De Goede Buur 
in Badhoevedorp. 

Op deze leerwerkplek zijn haar veertien cliënten de 
hele dag druk bezig met activiteiten, zo divers als 
taarten bakken voor bedrijven en particulieren, soep 
koken, boodschappen doen of creatief bezig zijn. 
“Voor mij is het de leukste werkplek die er is. Maar 
toen mijn drie eigen kinderen wat ouder werden, 
kreeg ik ruimte om meer te werken. Al voor de 
coronaperiode viel ik wel eens in bij De Hankstraat 
of De Cirkel. Toen ik in de coronaperiode hoorde over 
SuperHands, schreef ik me direct in”. 

In een Whatsapp-groep kom ze zelf aangeven 
wanneer ze extra dagen wilde invallen. Op die 
manier hield ze de regie over het aantal uren 
dat ze maakte.

In een week waarin ze het privé druk had, hield ze het 
bij haar drie vaste dagen. In andere weken werkte ze 
meer, tot wel vijf dagen. “Als je al jaren op een vaste 
plek werkt, blijf je hangen in de manier waarop je 
altijd al je werk doet. Dan denk je dat je het allemaal 
perfect voor elkaar hebt. Door op een andere locatie 
te werken, zie je dat het ook anders kan. Het verruimt 
je blik en is een verrijking van je werk. Ook daardoor 
vond ik het echt een wereldidee”. 

Een van de vestigingen waar ze inviel was woonlocatie de 
Mozaïek, vlakbij Amsterdam, voor mensen met een niet-
aangeboren hersenletsel. “Daar ging een wereld voor me 
open. Dat heeft ook best veel met me gedaan. Het doet 
je beseffen dat het jou ook kan overkomen: een ongeluk 
of een ziekte waardoor je een hersenaandoening krijgt.”  

Het fijne aan werken op andere vestigingen is voor 
Jacqueline ook dat ze haar collega’s kan helpen. De 
vaste medewerkers hoeven dan niet hun directe collega 
lastig te vallen of een zzp’er in te huren. Als invaller heb 
je nooit de eindverantwoordelijkheid en doe je ook geen 
grote contactmomenten, maar verricht je de taken die er 
liggen. Jacqueline: “Soms is het ook wel eens fijn om niet 
eindverantwoordelijk te zijn en gewoon enorm je best 
te doen voor een ander. Het blijft iedere keer weer een 
uitdaging, omdat je een locatie en de mensen nog niet 
goed kent, maar met de overdracht die er ligt kom je er 
altijd wel uit. Als het dan weer gelukt was, was dat echt 
kicken”.  

Jacqueline vindt het ook een mooie manier om meer 
van haar collega’s te leren kennen. “We zijn natuurlijk 
een grote stichting; als je alleen op je eigen locatie blijft 
werken, zie je maar een klein deel daarvan. Zelf vind ik 
het ook prettiger om in de praktijk wat te leren op een 
andere locatie dan door in de studieboeken te duiken. 
Het werken op andere loaties was voor mij echt een eye 
opener”. 

 



Onze nieuwe bestuurder: Susan Veenhoff 
Fijn dat je er bent!
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Onze nieuwe bestuurder is Susan Veenhoff. De afgelopen vijf jaar is  zij directeur geweest bij Vierstroom 

Zorg Thuis. Susan is 52 jaar oud, woont in Amsterdam en heeft twee puberzonen, Niek van 16 en Maarten 

van 14. De overstap naar de gehandicaptensector stond al langer op haar verlanglijstje. “Ik wist als klein 

meisje al dat ik een zorghart had en 12 jaar terug maakte ik de overstap van het bedrijfsleven naar de 

zorg. Ik kijk er erg naar uit om eind augustus bij Ons Tweede Thuis te starten en met iedereen kennis te 

maken”.  

Onze nieuwe bestuurder: Susan Veenhoff 

Bezinning 
Vanaf 1 april jl. heeft Susan het stokje bij Vierstroom 
Zorg Thuis aan haar opvolger overgedragen. Zij kan 
zich nu in alle rust voorbereiden op de overstap naar 
Ons Tweede Thuis. “Een moment van bezinning vind ik 
belangrijk. Dat had ik al eerder gedaan toen ik 12 jaar 
geleden de overstap maakte naar de zorg. Het is fijn 
om elke tien jaar even te reflecteren en te bedenken 
wat je uit de komende jaren wilt halen. Bovendien 
kreeg mijn man Erik begin vorig jaar de diagnose 
alvleesklierkanker en overleed vrij snel daarna. Een 
groot verlies. Het afgelopen jaar heeft in het teken 
gestaan van de verwerking, het ondersteunen van 
mijn zoons en bedenken hoe ik invulling wil geven aan 
mijn eigen nieuwe leven. Dat lukt. In januari van dit 
jaar voelde ik bij mezelf: ik ben er weer, ik heb weer 
mijn oude energie terug. Kort daarna bedacht ik dat 
de tijd rijp was om een overstap op werkgebied te 
maken. 

Welke organisatie past bij mijn passie 
en bevlogenheid? 

Ik wilde mezelf de tijd geven om me hier op te 
bezinnen.  De vacature bij Ons Tweede Thuis kwam 
in die fase voorbij. Grappig genoeg had ik het filmpje 
waarin Roel aankondigde dat hij gaat stoppen bij Ons 
Tweede Thuis al opgestuurd gekregen van iemand. 
Of die organisatie niets voor mij was. Haha. Nou, 
inderdaad, Ons Tweede Thuis is zeker iets voor mij. 

Gezin 
Mijn gezin is mijn basis. Mijn zoons houden erg van 
sport en spelen beide hockey bij Athena in Amsterdam-
Oost. Daar ben ik ook graag bij betrokken. Daarnaast 
school, vrienden, familie en natuurlijk mijn eigen 
werk. Alle ballen in de lucht houden heb ik al lang laten 
varen; ze komen wel eens naar beneden. 

Dat is niet erg, dat los ik dan weer op. We proberen 
iedere avond met elkaar te eten. Dan hebben we fijne 
gesprekken aan tafel en vragen oprecht aan elkaar 
hoe de dag was. Het is fantastisch hoe ontnuchterend 
de kinderen werken. ‘Heb je dat echt gedaan of 
gezegd mam?’. Dan zitten ze grijnzend aan tafel, 
soms met afgrijzen. Respect krijgen van je puberzoon 
is ontzettend leuk. Soms kan dat nuchtere ook de 
andere kant op gaan. ‘Wat je nu aan hebt kan echt 
niet’. Nou dan ga ik maar weer naar boven om mij om 
te kleden. We zijn hecht met elkaar en leren ook van 
elkaar. Zo heb ik de afspraak met mijn oudste dat ik 
hem leer autorijden en hij mij wielrennen.  

Uitlaatklep 
Ik houd ontzettend van zwemmen. Het is voor mij 
bijna een soort meditatie, ik kan tijdens het zwemmen 
nergens meer aan denken. Het liefst zwem ik in open 
water, maar dat gaat niet gebeuren, omdat ik heel 
bang ben voor muizen en ratten. Dus lig ik als het even 
kan al voor 7 uur ’s ochtends in het zwembad om de 
hoek. Daarnaast doe ik dus aan wielrennen, binnen 
10 minuten van huis in de weilanden, heerlijk”. Haar 
zoon leerde Susan alle technische ins en outs van het 
wielrennen en toen ze voor het eerst begon hiermee 
wist ze dit past bij mij. Susan is naar eigen zeggen 
wel een beetje een brokkenpiloot. Ze heeft al jaren 
knieproblemen en hierdoor is ze sneller uit evenwicht. 
“Volgens mijn oudste zoon val je de eerste keer van 
je fiets en dan heb je door hoe het werkt. Ik heb er 
blijkbaar iets langer voor nodig, gelukkig ben ik niet 
van suiker. Ik heb gezien dat Ons Tweede Thuis een 
loopgroep heeft. Ik droom van hardlopen maar door 
mijn knieën lukt dat helaas niet meer. Ik ben de eerste 
de me aanmeld voor een wielerclub. Een ronde Ons 
Tweede Thuis langs alle locaties lijkt me een mooi 
evenement. Wie weet ”.  
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“Susan brengt een grote gedrevenheid en een 
fijne energie met zich mee. Ook passen haar 
ervaringen van de arbeidsmarkt en technologie 
heel goed bij de opdracht en de weg van Ons 

Tweede Thuis. Daarnaast voel ik bij haar de sterke 
behoefte om het echt beter te willen maken met 
verruimingen en vernieuwingen voor Ons Tweede 
Thuis. En dat perspectief, zicht op beter, is zo belangrijk 
voor onze cliënten, ouders, medewerkers en alle andere 
betrokkenen. Een nieuwe bestuurder brengt altijd een 
nieuwe en frisse kijk op de dingen. En dat past nu heel 
goed bij Ons Tweede Thuis. Ja, ik laat Ons Tweede Thuis 
na 10 jaar met een goed gevoel achter en weet dat het 
met Susan goed door kan gaan. 

Toen ik 10 jaar geleden begon, kwam ik net 
als Susan niet uit de gehandicaptensector. 

De tijd nemen om je in de organisatie en de mensen 
te verdiepen is het allerbelangrijkste. Door oprecht 
te kijken en te luisteren naar mensen heb ik vreugde, 
plezier en diepe inzichten gekregen. Natuurlijk 
ga ik jullie straks verlaten met een rugzak vol met 
herinneringen van leuke feestjes die we samen 
beleefden. Maar om echt te begrijpen hoe het is om te 
leven met een beperking, denk ik nog regelmatig terug 
aan de zin die een cliënt tegen mij zei jaren terug: “mijn 
zus is wel normaal”. We lagen samen in het zwembad 
tijdens sportdag, ik was zijn zwemmaatje. Die zin raakte 
mij meteen. Ik hoorde namelijk bij hem het verlangen 
dat je iets niet kan door je beperking, maar het wel zou 
willen. Ja, we streven ernaar dat iedereen een zo goed 
mogelijk leven ervaart, voor mij hoort daar ook het 
erkennen en herkennen van verdriet en de pijn bij. Dat 
stukje voel ik ook bij ouders/familie en medewerkers 
die dat dagelijks ervaren bij de cliënten. Dat heeft mij 
dichter bij hetgeen gebracht waar het werkelijk om 
draait bij Ons Tweede Thuis: ieder mens wil er toe doen 
en meedoen in het leven. En dat draag ik altijd met mij 
mee en dat helpt me nog steeds. Terugkijkend kan ik 
voor mezelf zeggen dat ik in staat ben geweest -hoe 
moeilijk het soms ook was- om altijd in verbinding te 
blijven met de mensen waar het om gaat en hen mee 
te nemen in de ontwikkelingen van Ons Tweede Thuis”.

Roel de Bruijn , bestuurder Ons Tweede Thuis

Vervolg pagina 21
Doe goed en zie niet om 
“Dat is de lijfspreuk van opa en we proberen in ons gezin 
daar ook naar te leven. Mijn man Erik was daarin een 
groot voorbeeld voor me. Het gaat erom dat je goed 
doet maar hierin geen verwachtingen hebt van de ander. 
Je doet de dingen die je doet vanuit jezelf omdat je het fijn 
vindt om er voor de ander te zijn. De ander te helpen. Een 
mooi levensmotto dat ik ook met me meedraag. Daarnaast  
vind ik dat een bestuurder een goed moreel en ethisch 
kompas nodig heeft. In mijn vorige banen heb ik gezien dat je 
als bestuurder soms voor lastige dilemma’s wordt geplaatst. 
Een helder kompas dat je de weg wijst is dan wel heel fijn”. 

Uitdagingen  
De uitdagingen die Ons Tweede Thuis kent, zijn haar niet 
vreemd. Susan: “Veel van de thema’s die spelen in de 
gehandicaptenzorg zijn ook de uitdagingen waar ik me in 
de ouderenzorg  intensief mee bezig heb gehouden. Ons 
Tweede Thuis is een prachtige organisatie die de afgelopen 
jaren een indrukwekkende groei heeft doorgemaakt. De 
komende jaren gaan we in de gehandicaptenzorg een 
complexe puzzel leggen. Dan denk ik aan de arbeidsmarkt, 
de inzet van technologie én het toegankelijkheid houden 
van zorg en begeleiding. Hoe kunnen we van Ons Tweede 
Thuis de mooiste werkplek maken en tegelijk de fijnste plek 
om te wonen? Met als ultiem streven een betekenisvol leven 
voor iedereen. Maar wat betekenen die begrippen eigenlijk 
voor de komende jaren? Ik kijk er bijzonder naar uit om hier 
samen met cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers 
en regionale partners over te praten. Ik kan me heel goed 
vinden in de opdracht van Ons Tweede Thuis: de vurige wens 
dat  iedereen kan meedoen in de maatschappij en dat er zo 
min mogelijk ongelijkheid is tussen mensen met en zonder 
beperking. Dit vraagt een andere manier van denken en doen 
met elkaar. Mijn voornemen is om vanaf eind augustus veel 
mee te lopen op de werkplek. Collega’s en bewoners vragen te 
stellen en vooral te luisteren. Om daarna de praktijkervaring 
te koppelen aan de uitdagingen die er zijn. Daar ligt mijn 
kracht. Ik ga ook zeker mijn commerciële netwerk uitnodigen 
om mee te denken.  Wat mij betreft mogen de zorgwereld 
en de commerciële wereld nog veel meer samensmelten 
om stappen te zetten in de gezamenlijke maatschappelijke 
opdracht. Die opdracht is niet mals, dus alle denkkracht en 
creatieve oplossingen zijn welkom ”.  

Welkom Susan 
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column 

Werkgeluk / werkplezier 
Als dagelijks bestuur van de OR zijn wij gevraagd om een 
column te schrijven over werkgeluk en werkplezier. Een 
prachtig onderwerp en zo belangrijk om hier oog voor te 
hebben met elkaar. Dus ga je als eerste na denken wat is 
werkgeluk of werkplezier eigenlijk? Op internet vond ik 
onderstaand stukje, niet van ons zelf maar wel mooi gezegd! 

Werkplezier is het vermogen om uit jezelf met plezier het 
werk te doen wat gedaan moet worden met als kenmerk dat 
het meer energie voor je oplevert dan het kost. Het geheim 
van plezier hebben in je werk schuilt niet in alleen doen wat je 
leuk vindt maar ook in leuk vinden wat je doet. 

Werkgeluk hebben is het hebben van werk waar je voldoening 
uithaalt, waarbij je geprikkeld wordt, waar je enthousiast van wordt 
en door wordt gemotiveerd. Het is een manier van werken en deels 
heb je dit geluk zelf in de hand. Dat wil echter niet zeggen dat je 
altijd (werk)gelukkig bent. Misschien is werkgeluk wel het geluk dat 
je hebt als je een baan hebt die helemaal bij je past? Of het geluk 
dat je kan en mag werken. Het geluk dat er keuze is in werk. En 
werkplezier? Leuke collega’s, voldoende collega’s, leuke feedback 
van een cliënt of ouder, een compliment van je collega , lachen met 
je collega’s en misschien zelfs af en toe mopperen? De OR heeft 
als thema 100 procent tevreden medewerkers, en daar heb je dan 
weer werkgeluk en werkplezier voor nodig. Ik hoor jullie denken 
100 procent tevreden medewerkers, de OR is gek geworden. Maar 
nee, dat zijn wij niet. Je moet altijd een uitdaging hebben! Wij zijn 
namelijk van mening dat als je 100 procent tevreden medewerkers 
hebt de cliënten automatisch een beter leven hebben. Laten wij 
luisteren naar elkaar, want zo kan je elkaar helpen. 

Wat kunnen jullie van de OR verwachten de komende tijd? De OR 
gaat locaties bezoeken om te vertellen wat wij doen en kunnen 
betekenen voor jullie. De OR is ook nauw betrokken geweest bij 
de aanstelling van de nieuwe bestuurder. Wij hadden daar een 
adviserende rol in. De arbeidsmarkt is een steeds terugkomend 
onderwerp. En wij toetsen veel HR-onderwerpen die medewerkers 
raken.  Namens de ondernemingsraad:  Anita van den Akker 

“Ik laat Ons Tweede Thuis na 10 jaar met 
een goed gevoel achter en weet dat het 

met Susan goed door kan gaan”.
Roel
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Wat vooral belangrijk was, dat hij op zijn manier 

ook serieus genomen werd. Werken was voor 

hem een belangrijk onderdeel van zijn leven en 

hij ontleende daar ook een groot deel van zijn 

bestaan aan. En zo zie ik ook veel cliënten binnen 

Ons Tweede Thuis die eenvoudige activiteiten 

doen. Het mooie is dat ook die cliënten juist door 

dit werk gewaardeerd worden. 

Want laten we eerlijk wezen, die eenvoudige 
werkzaamheden vallen vaak minder op, 
maar zijn niet minder belangrijk. 

Veel van die activiteiten worden uitgevoerd 

binnen de dagcentra, maar in toenemende 

mate ook in de buurt waar diezelfde dagcentra 

liggen.  Je moet daarbij denken aan buurt- of 

streekkranten rondbrengen, glas verzamelen en 

wegbrengen, boodschappen doen voor andere 

buurtbewoners, 

Jaren terug ontmoette ik een cliënt bij Ons Tweede Thuis, die aan mij vroeg wat ik voor werk deed. Ik vertelde 
hem dat ik in de landbouw werkzaam was, en daarbij onder meer ook op Texel bij klanten langsging. Dat is mooi, 
zei de cliënt, want ook hij had in vroeger jaren op Texel gewerkt. Bovendien droeg hij een grote bos sleutels aan 
zijn broekriem, die hij nodig had om op zijn eigen werkplek alles te regelen. Kortom, hij wist van wanten! De vraag 
die overbleef, was of hij inderdaad op Texel had gewerkt maar dat deed er eigenlijk helemaal niet toe. 

CENTRALE FAMILIERAAD
WAT WERK KAN OPLEVEREN

meehelpen in buurt- en wijkcentra met wijkgerichte 

activiteiten, meehelpen met activiteiten op nabij 

gelegen scholen enzovoorts. 

Dit alles levert voor al die cliënten veel 
werkplezier en werkgeluk op. 

Zeker als de mensen die rondom deze cliënten staan 

deze werkzaamheden niet alleen waarderen, maar 

ook de cliënten daarvoor de nodige complimenten 

geven. Want juist die complimenten zorgen voor veel 

werkgeluk. Daar kan bijna niets tegenop. Wij kunnen 

daar als families ook een bijdrage 

aan leveren. Als je dus een cliënt 

bezig ziet, ook al is het met een 

eenvoudige klus, weet dan dat 

een compliment aan hem zeer 

waardevol is en de cliënt alleen 

maar gelukkiger maakt. 

Robert Verberg  

Voorzitter centrale 

familieraad
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Academische werkplaats 
Op 1 april 2022 is Ons Thuis Thuis als partner 
toegetreden naast de Vrije Universiteit Amsterdam en 
expertiseorganisatie Bartiméus, bij de Academische 
Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid. 

De Academische Werkplaats Sociale Relaties en 
Gehechtheid slaat een brug tussen onderzoek en  
de praktijk. 

De werkplaats ontwikkelt (praktijk)kennis en 
wetenschappelijke methodieken om de gehechtheid 
voor mensen die visueel en/of verstandelijk beperkt 
zijn te verbeteren. En dat draagt weer bij aan een zo 
goed mogelijk leven. 

GEEF JE OP VOOR DE FLEXPOOL!

Extra werken en kennis maken 
met en andere locatie  

We zoeken collega’s die naast hun eigen uren op 
een andere locatie via de flexpool diensten willen 
draaien. Zo komen we lastige periodes qua bezetting 
beter door. Interesse. Scan de QR code en geef je op.  

De flexpool is voor medewerkers die een vast of 
tijdelijk contract hebben, JUS of 0-uren.  

Scan de QR-code en
geef je op!

Samen hebben we mooie herinneringen 
gemaakt. Dankjewel organisatie voor 
deze topdag.

BOOTJESDAG

Na twee jaar kon het weer!
Wat een prachtig weer was het om op 

het water te vertoeven. En wat een heerlijk 

gezicht om al die boten met mensen op de 

Westeinderplassen te zien. We hebben met

 elkaar genoten. Deze dag is mogelijk 

gemaakt door Dag van je leven, 

Kempers Watersport en 

vrijwilligers van 

Ons Tweede Thuis. 



VANDAAG AL EEN

GELOPEN?
OMMETJE
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Kort nieuws

MINI NAZOMER FESTIVAL

Na twee jaar corona is het tijd voor een feestje. 
We vieren de nazomer met elkaar in de vorm 
van een mini nazomerfestival. Daarnaast neemt 
onze bestuurder Roel de Bruijn afscheid van Ons 
Tweede Thuis. Roel gaat met vervroegd pensioen.  

Praktische info 
Datum:    31 augustus 2022  
Locatie:   Dienstencentrum Ons Tweede Thuis 
                       Vuurdoornstraat 11 in Aalsmeer 

Tijdstip:   10.00  tot 20.00 uur 

Je schrijft je in voor een tijdsblok van 2 uur, 
zodat zoveel mogelijk mensen van dit festival
 kunnen genieten. Tijdens het festival kun je informeel 
afscheid nemen van Roel en genieten van alle 
belevenissen op die dag. Een feest waarbij iedereen 
kan meedoen. 

Scan de QR-code en 
schrijf je direct in!

Even een ommetje maken 
Hoe fijn is dat en hoe gezond is het voor je hersenen. 
Download de Ommetje-app, en sluit je aan bij de OTT-groep door 

de unieke bedrijfscode in te voeren: K3NDC. Binnen Ons Tweede 

Thuis hebben we ook de Ommetje-fotochallenge. Wil jij ook je 

mooiste ommetje foto(‘s) delen? Stuur jouw foto(‘s) naar: 

06-82090116

We hebben een ommetje app groep, lijkt het je leuk om daar ook in te zitten? 
Laat dat dan weten aan het bovenstaande nummer!

mini

festival
in eigen huis

naz   mer

31 augustus 
2o22

TIP!
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Manfred Rempt is op 65-jarige leeftijd 
overleden. Manfred was al geruime tijd 
ziek en heeft tot op het laatste moment 
gestreden.  

Wij zullen Manfred herinneren als een 
man die met heel veel succes de overstap 
van Amstelrade naar zelfstandige 
wonen heeft gemaakt. Ook zijn humor 
en positieve karakter zullen wij niet 
vergeten. 

Cees van Emst 
Woonbegeleider 
Ons Tweede Thuis 

IN MEMORIAM
Manfred Rempt 

28 juni 1956
14 maart 2022

Op 1 juni 2022 is Peter Verkuyl op 56 jarige 
leeftijd overleden. Tot juli 2014 woonde 
hij op de Parklaan en werkte hij bij De 
Ronde Hoep. Daarna is hij komen wonen 
en werken op de Schoolweg in Ouderkerk 
aan de Amstel.  

De laatste jaren had Peter dementie en 
ging hij hierdoor dingen vergeten. Tot 
het laatste moment bleef hij zijn vreugde 
halen uit Nederlandstalige muziek en de 
herinneringen aan en met zijn broers. 

We herinneren ons Peter als een echte 
levensgenieter die alle vrouwenharten 
sneller deed kloppen met zijn oneindige 
charme. Met veel plezier fietste hij door 
het leven en maakte hij iedereen altijd 
aan het lachen. 

Peter, zoals je zelf altijd zei: je bent de 
mooiste, de liefste en de knapste. Voor 
altijd! 

IN MEMORIAM
Peter Verkuyl 

05 februari 1966
01 juni 2022

Ian werkte op de werkvoorbereidende 
groep op Middelpolder. 
Hij is op 17 jarige leeftijd overleden en we 
zijn erg bedroefd dat hij er niet meer is. 

 We gaan zijn gezelligheid, humor en 
doorzettingsvermogen ontzettend 
missen! 

We wensen zijn familie veel sterkte met 
dit grote verlies.

Medewerkers Middelpolder
 

IN MEMORIAM
Ian Melis

13 november 2004
29 mei 2022

In memoriam



Onze lieve mooie Laura, onze krachtige 
Powergirl, is op 12 maart jl. een heldere 
ster geworden. 

Lieve Laura we gaan je vreselijk missen op 
de Kaj munkweg. 

Liefs je begeleiders en mede clienten.  
IN MEMORIAM
Laura ter Voort

27 april 1996
12 maart 2022

Op vrijdag 3 juni is onze kleine dappere 
Jesse Sohail overleden, hij kwam sinds 
December 2021 op de Fontein. 

Ondanks dat hij nog maar een korte 
periode bij ons kwam, heeft hij wel een 
speciaal plekje in ons hart veroverd en 
zullen we hem heel erg gaan missen. 

Begeleiders van de Fontein, KDC 
Nifterlake Amstelveen 

IN MEMORIAM
Jesse Sohail 

05 oktober  2017
03 juni 2022

Wat je in je hart bewaart, 
raak je nooit meer kwijt.  

Esila bracht vrolijkheid en gezelligheid 
op KDC Nifterlake.  

Na een oneerlijke strijd is Esila op 3 mei 
2022 overleden. 

Medewerkers KDC Nifterlake

IN MEMORIAM
Esila Çakır  

23 oktober 2012
03 mei 2022

Lieve Marion,  

Na bij de Cirkel en Groenhof gewoond te 
hebben, kwam je in 2015 samen met je 
man Jan op Westwijk wonen.  

Je was een lieve vrouw, met humor. 
Je was zorgzaam en ook al werd het 
communiceren steeds moeilijker, je kon af 
en toe nog scherp uit de hoek komen.  

Samen met Jan maakte je het gezellig. 
Helaas ging je fysiek steeds meer 
achteruit en moest je meer en meer je 
zelfstandigheid inleveren.  

De laatste periode was zwaar voor 
jou. Nadat Jan was overleden ging het 
bergafwaarts met je. In bijzijn van je 
moeder en je nicht ben je op 22 mei 
overleden.   

We zullen je missen maar hopelijk ben je 
weer samen met jouw Jan herenigd! 

 

IN MEMORIAM
Marion Storre

07 mei 1947
22 mei 2022

Op 9 mei is busbegeleidster Sonja Buhling 
overleden. Sonja vond het heel fijn om 
met de kinderen op de bus, de ouders en 
de collega’s te werken.

 Wij verliezen in Sonja een lieve, 
betrokken collega.  

Medewerkers KDC Nifterlake 

 

IN MEMORIAM
Sonja Buhling  
 
15 april 1959
09 mei 2022

8 januari 2022 overleed, na een kort 
ziekbed, onze onvergetelijke, behulpzame 
en bijzondere cliënt, Tiny Jongkind op 74 
jarige leeftijd. Tiny woonde vanaf april 
2009 bij BZW/WV Aalsmeer, na haar hele 
leven op de Aalsmeerderdijk gewoond te 
hebben. Zij was een ras Aalsmeerse, waar 
zij trots op was. Wij zullen haar gezellige 
praatjes en behulpzaamheid heel erg 
gaan missen.  

Cliënten en team BZW/WV Aalsmeer

 

IN MEMORIAM
Tiny Jongkind 

10 november 1947
08 januari 2022

Als wij aan Bep denken zien we haar 
zitten in de tuin met sigaretje. Het liefst 
ook nog een biertje en een haring.
Bep was scherp in haar bewoording en 
wist goed wat ze wilde.
Een sjieke joodse dame met 
parelkettingen die stiekem genoot van 
alle joodse feestdagen en gebruiken.
Er komt een einde aan een groepje 
bewoners die tientallen jaren met elkaar 
hebben samengewoond en liefdevol voor 
elkaar hebben gezorgd.
We missen Bep ontzettend 

Medewerkers Maccabiadelaan

IN MEMORIAM
Bep Treep 

12 december 1935
22 april 2022
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Zie jij jezelf al zitten deze zomer op dit heerlijke strand in 
Kaapverdië?  Roberto Dias Fortes maakte deze schildering 
met in gedachten zijn land van oorsprong.
Atelier Floriande


