
 

 

 
 

De ervaring Ons Tweede Thuis 
Sinds kort werken er collega’s tijdelijk bij Ons Tweede Thuis. Bij Ons Tweede Thuis wonen woongroepen van 
verstandelijk beperkten waarbij wonen en dagbesteding op één locatie zit. De bewoners worden gestimuleerd om 
zo veel als mogelijk zelf te doen. Er wordt enkel hulp geboden daar waar nodig is. Daarnaast ondersteunen wij 
bij de koffie- en theemoment en andere ondersteunende taken.  
 
Sinds kort werkt Marcel bij Ons Tweede Thuis. Hieronder lees je zijn ervaring. 
 
Helemaal thuis bij ‘‘‘‘Ons Tweede Thuis’’’’ 
 
Toen ik in de Axxicom-kantine de vacaturemelding voor begeleider van 
verstandelijk beperkten in een wooneenheid van Ons Tweede Thuis zag hangen, 
werd ik gelijk enthousiast. Waarom weet ik eigenlijk niet, want ik had nog nooit in 
de zorg gezeten en ambieerde een dergelijke ‘carrière switch’ ook helemaal niet. 
Wel vind ik dat wij bij Axxicom weldegelijk een bijdrage leveren aan de zorg van 
passagiers die dat nodig hebben, dus misschien was mijn enthousiasme voor dit 
mooie werk niet eens zo heel vreemd. En aangezien het afgelopen februari nog altijd 
heel stil was op Schiphol en ik toch iets wilde betekenen voor de medemens besloot ik op de vacature te 
reageren. Na een aantal zeer aangename intake-gesprekken met de manager van Ons Tweede Thuis kon ik op 2 
maart beginnen in woongroep C aan de Hoofdweg in Hoofddorp (ik werk 20 uur per week, verdeeld over 4 

dagen). Op deze etage wonen acht mensen – 6 mannen en 2 dames– met 
verstandelijke aandoeningen variërend van syndroom van Down en epilepsie tot 
autisme en dementie. Wat mij gelijk opviel was de fijne, rustige sfeer die heerste op 
de eenheid. Ik voelde me er gelijk thuis. En wat een superlieve, betrokken en 
bevlogen verzorgers! De bewoners kunnen zich echt geen betere zorg wensen. Ik 
voelde me ook gelijk opgenomen binnen de groep, niet alleen bij de verzorgers, 
maar ook bij de bewoners zelf, wat een ontzettend leuk stel mensen! 
 
Mijn werk is super gevarieerd: ’s ochtends help ik bij het opstaan en het ontbijt, 
maak een praatje met de dames en neem het voetbal door met Gert (gek van Ajax) 
en Gerrit (een Feyenoord-fan). ’s Middags een wandelingetje en een spelletje, ’

s avonds tv kijken met een bakkie koffie. Sommige bewoners hebben wat meer zorg 
nodig, anderen zijn zeer zelfstandig. Maar het is heerlijk om met ze bezig te zijn. Zo 
heb ik in de eerste week al wandelingetjes gemaakt met Ina en Rene, heb ik gitaar 
gespeeld met Jan en zandkoekjes gebakken met Gert; ik kom mijn tijd tot juni (dan 
loopt het contract met Ons Tweede Thuis af) wel door. Gelukkig was ik gelijk de 
eerste week aan de beurt voor een corona-vaccinatie, dus het is allemaal nog 
hartstikke veilig ook. En oja, ze hebben hier dus tilliften die WEL werken  ;-) 
 
Groetjes, Marcel 

 
 
 
 
Wil jij na het lezen van de ervaring van Marcel ook tijdelijk 
ander werk doen? Meld je dan bij de Unitcoach. Samen kan er 
gekeken worden welke vacature er bij jou past. Uiteraard 
houden wij rekening met jouw wensen. 
 
 
 


