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Meer weten over  
de acadeMie? 
Kijk eens op onze website 
academie.onstweedethuis.nl

 0297 309050

 academie@onstweedethuis.nl

 Academie Ons Tweede Thuis

De ACADEMIE werkt samen met 
de academie voor Zelfstandigheid. 
www.academievoorzelfstandigheid.nl

 Academie voor Zelfstandigheid
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Wat zijn de kosten? 
Wil je een trainingsprogramma 
volgen? Dit kan worden betaald uit 
een beschikking van de gemeente 
of vanuit je indicatie van de 
zorgverzekeraar. Natuurlijk  
mag je de training ook  
zelf betalen.
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Bijvoorbeeld: leren koken, 
omgaan met geld, social media, 
schoonmaken en kleding wassen. 
Je kunt ook bij ons leren om goed 
met anderen om te gaan, hoe je 
vrienden maakt en om ‘nee’ te 
zeggen. 

Doe jij je werk graag goed? 
Dan kun je bij ons bijvoorbeeld een 
training ‘Werknemersvaardigheden’ 
volgen. 
Weet je nog niet zo goed welk werk 
bij jou past? Volg dan de training 
‘Werk, wat kies jij?’. 

Wil je nóg iets anders? Dan gaan wij 
samen op zoek naar een geschikte 
training over zelfstandig wonen, 
werken of leven.

Wil jij jezelf ontwikkelen?
Denk je dat jij meer kunt dan je 
nu doet? Wil je jezelf graag verder 
ontwikkelen? Zodat je zelfstandiger 
wordt, thuis of op het werk? 
Dan is de ACADEMIE echt iets voor 
jou!

Wat is de acadeMie? 
De ACADEMIE is dé plek waar je 
jezelf kunt ontwikkelen.
Je kunt bij de ACADEMIE workshops 
volgen. Maar ook trainingen.
Deze folder gaat over de trainingen. 
Er zijn meer dan 70 trainingen die 
gaan over zelfstandig worden.

Wat kun je leren? 
Op de ACADEMIE kun je van alles 
leren. 
Woon je graag zo zelfstandig 
mogelijk? Volg dan trainingen over 
wonen. 

Hoe ziet een trainings- 
programma eruit?
We maken in een eerste gesprek 
graag kennis met jou. 
Jij vertelt meer over jezelf en je hoort 
meer over de ACADEMIE. 
Na het gesprek kun je rustig 
nadenken of het wat voor je is.  
Je bent nergens toe verplicht. 
Je kiest helemaal zelf of je wel of niet 
student wordt van onze ACADEMIE. 

Als je besluit een training te volgen, 
dan kijken we samen wat jouw 

talenten zijn en wat jij kan. 
Dan maken we een trainings-
programma voor jou. De training 
past dan goed bij jou én bij jouw 
manier van leren.

Waar is het?
De trainingen worden op 
verschillende locaties gegeven.  
We kijken samen met jou welke 
locatie bij jou past. 

•	 Je kunt 1 dag of 2 dagdelen per week naar de ACADEMIE.
•	 Je komt in een groepje van ongeveer 6 personen.
•	 Je gaat samen aan de slag of alleen.
•	 Stap voor stap werk je aan jouw eigen doel. 
•	 Bij de ACADEMIE en thuis of op je werk. 
•	 En daardoor word je zelfstandiger.
•	 Aan	het	einde	van	de	training	krijg	je	een	certificaat.


