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Elke bewoner heeft een 
eigen appartement met 
woonslaapkamer, keukenblok 
en badkamer. 

Er is een ontmoetingsruimte 
waar je samen kunt eten, koffie 
drinken of spelletjes doen. 
Na de woontraining kun je 
doorstromen naar een van onze 
appartementen in Uithoorn of 
Badhoevedorp. Hier woon je zo 
zelfstandig mogelijk maar word 
je nog wel begeleid vanuit het 
woontrainingscentrum. Er zijn 
koffieuurtjes waar je andere 
bewoners kunt ontmoeten of 
met de begeleiding een praatje 
kunt maken. 

Arbeidstraining
In Uithoorn staat ons 
arbeidstrainingscentrum  De 
Morgenster. Dit centrum biedt: 
arbeidstraining met als doel een 
reguliere baan, dagbesteding 
of ondersteuning bij studie. 

Heb je zelf autisme
Als je een vorm van autisme hebt, is het 
niet altijd even makkelijk om een leuke 
baan te vinden of zelfstandig te wonen. 
Soms heb je ondersteuning nodig of moet 
je eerst van alles leren. Ons Tweede Thuis 
kan je die ondersteuning geven. 

Heb je een kind met autisme
Als je een kind hebt met een vorm van 
autisme weet je dat sommige dingen 
niet vanzelf gaan. Je kind ontwikkelt 
zich anders of reageert anders dan 
leeftijdgenoten. Je kunt met allerlei 
vragen zitten: wat is autisme eigenlijk, 
hoe kan ik mijn kind thuis ondersteunen, 
waar kan mijn kind wonen of werken. 

Wonen
Speciaal voor mensen met autisme 
hebben wij een woontrainingscentrum 
in Uithoorn. Hier wonen elf (jong)
volwassenen voor maximaal drie 
jaar. In die tijd doorloop je een 
trainingsprogramma met als doel een zo 
groot mogelijke zelfstandigheid. Deze 
training is afgestemd op jouwa behoeftes. 
In het trainingshuis is altijd begeleiding 
aanwezig. 
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Uitgangspunt is steeds de cliënt: we kijken welke mogelijkheden en welke 
beperkingen iemand heeft, wat de cliënt nodig heeft aan begeleiding, structuur 
en dagprogramma. Cliënten kunnen werkzaam zijn op de volgende afdelingen 
van De Morgenster: 

&  copyshop 

&  vormgeving 

&  computerwerkzaamheden 

&  administratie

&  digitaliseren: bijvoorbeeld dia’s of lp’s 

&  horeca/lunchroom 

&  arbeidsmatig werk o.a.inpakwerk 

&  studiestructurering

&  recreatie

&  kennismaken met hobby’s

Re-integratie
Onze afdeling BW Re-integratie 
ondersteunt ook mensen met autisme. 
Een jobcoach bekijkt samen met jou 
waar je goed in bent en welke opleiding 

en werkervaring je hebt. Als 
duidelijk is welk werk bij je 
past, gaat BW Re-integratie in 
overleg met jou op zoek naar 
een geschikte baan. 

De jobcoach helpt je verder 
met inwerken, omgaan met 
collega’s of bij problemen op 
het werk. We bieden trainingen 
aan zoals sollicitatietraining, 
opkomen voor jezelf, klantge-
richt werken, enz. Er zijn allerlei 
banen in hotels, winkels, 
magazijnen, verzorgingshuizen, 
kwekerijen, restaurants, gara-
ges, enz.



Wil je meer weten?
Voor informatie en aanmelding kun 

je terecht bij: 

De afdeling Zorgbemiddeling
0297 353872
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl

www.onstweedethuis.nl
2015

J I J & I KAdvies en hulp
Als je zelfstandig woont en autisme hebt, kan het prettig zijn om thuis wat hulp 
en advies te krijgen. Bijvoorbeeld met financiën, relaties, huishouden, werk. 
Ondersteuning is ook prettig als je een kind hebt met autisme dat bij je thuis 
woont, want hoe kun je een kind met autisme het beste begeleiden? Vanuit 
ons woontrainingscentrum en vanuit de afdeling Ambulante Dienstverlening 
komen we bij mensen thuis. Samen kijken we welke hulp en ondersteuning 
nodig is. 

Voor wie
Deze folder is voor mensen met autisme 
en normale begaafdheid of voor 
hun familie.

Wie zijn wij?
Ons Tweede Thuis is een orga-
nisatie voor mensen met een 
handicap zoals een vorm van 
autisme. Daarnaast begeleidt 
Ons Tweede Thuis mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel, 
een verstandelijke of lichamelijke 
handicap. Kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen. We 
hebben meer dan 70 voorzienin-
gen in de regio Amstelland en 
de Meerlanden en aangrenzende 
gemeenten. Voorzieningen voor 
wonen, werken, dagbesteding. 
Verder ondersteunen we 
mensen aan huis.


