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Als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke handicap 
of somatische aandoening kan er veel veranderen in je leven. Voor jezelf, 
maar ook voor de mensen om je heen.

Een zinvolle, uitdagende dagbesteding met deskundige begeleiding kan een 
waardevolle bijdrage leveren aan het (her)vinden van een nieuw evenwicht in je 
leven.

De Liede is een centrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) en/of een lichamelijke beperking in Haarlem. Met een breed aanbod 
van trainingsactiviteiten en deskundige begeleiders die jou ondersteunen.

Daarnaast is de Liede een erkend afasiecentrum en wordt er onder begeleiding 
van de afasietherapeuten training geboden in de verschillende stadia van afasie.

DE LIEDE
Afasie- en trainingscentrum 

Creatieve training
Tekenen & Schilderen
In deze training werken we met verschillende 
technieken en materialen om uiteindelijk een 
kunstwerk te maken. Samen met de cliënten kijken 
we naar passende onderwerpen en mogelijkheden. 
Ook kan het zijn dat er fysieke aanpassingen 
nodig zijn om dit fijne werk te kunnen doen. Daar 
ondersteunen de begeleiders bij. De cliënten 
kunnen tegen een kleine vergoeding het gemaakte 
werk mee naar huis nemen. Ook kan het zijn dat we 
de gemaakte producten aanbieden in onze winkel.

Handwerk
In deze training werken we met verschillende technieken zoals haken, 
breien, borduren enz. Samen met de cliënten kijken wij wat zij kunnen 
en aankunnen en welk soort werk bij hen past. Soms werken we ook aan 
projecten, zoals het maken van een grote deken. Ook kan het zijn dat er 
fysieke aanpassingen nodig zijn om dit fijne werk te kunnen doen. Daar 
ondersteunen de begeleiders bij. De cliënten kunnen tegen een kleine 
vergoeding het gemaakte handwerk mee naar huis nemen. Ook kan het zijn 
dat we de gemaakte producten aanbieden in onze winkel.

Hout
In deze training werken we met verschillende technieken, zoals zagen, 
schuren, lijmen enz. Samen met de cliënten kijken we naar passende 
onderwerpen en mogelijkheden. Veiligheid staat hierbij hoog in het vaandel.

Ook kan het zijn dat er fysieke aanpassingen nodig zijn om dit werk te 
kunnen doen. Daar ondersteunen de begeleiders bij. 

De cliënten kunnen tegen een kleine vergoeding het gemaakte werk 
mee naar huis nemen. Ook kan het zijn dat we de gemaakte producten 
aanbieden in onze winkel.

Bloemschikken voor thuis
Aan de hand van de verschillende thema’s en de bloemen van het seizoen 
maken we bloemstukken. We oefenen met verschillende technieken.  De 
cliënten kunnen tegen een kleine vergoeding het gemaakte bloemwerk 

mee naar huis nemen. 

Creatief voor een ander
Aan de hand van verschillende thema’s gaan we aan de slag met 

een creatieve activiteit. Het karakter/en of thema van de activiteit 
is wisselend. Het doel is steeds hetzelfde: iets maken voor een 

sociaal initiatief in de omgeving. Dat kan een buurtcentrum, 
verpleeghuis of kerk zijn. De cliënten mogen zelf een doel 

aandragen.



Fysieke training
Training fysieke vaardigheden
De focus in deze training ligt op het mobiliserend bewegen. 
De nadruk ligt daarbij op techniek en coördinatie. 
Verder werken we aan ontspanning, mindfulness en gezond leven. 
We gaan in gesprek over gezond zijn en ziek zijn.

Individuele fitness
Beweging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel is 
zeer belangrijk. 

In een rustige, veilige omgeving kun je onder begeleiding sporten en 
werken aan het behouden en verbeteren van de bestaande conditie. 

Naast de gezondheidsvoordelen is beweging ook goed voor 
het stimuleren van het brein 

Psychomotorische training
Bewegingsgerichte- en lichaamsgerichte ervaringen kunnen de client 
helpen om bepaalde psychosociale uitdagingen het hoofd te bieden. 
Denk hierbij aan het omgaan met nieuwe situaties en het omgaan met 
een veranderd lichaam. Ook andere thema’s zoals: energiemanagement, 
levend verlies en weerbaarheidstraining komen aan de orde.  Door 
de verschillende oefeningen leren cliënten signalen van het lichaam, 
gevoelens en gedragspatronen te herkennen en beter te begrijpen.

Producten Ons Tweede Thuis
In deze training werken we aan een 
vaste productielijn voor producten 
die we kunnen opnemen in het 
winkelaanbod van Ons Tweede Thuis. 
Per cliënt kijken de begeleiders welk 
product passend is om te maken.

Keramiek/Klei
In deze training werken we met 
verschillende technieken. Samen met 
de cliënten kijken wij wat zij kunnen 
en aankunnen en welk soort werk 
bij hen past. Soms werken we ook 
aan projecten, zoals vazen, figuren 
of woondecoraties. Ook kan het zijn 
dat er fysieke aanpassingen nodig 
zijn om dit fijne werk te kunnen doen. 
Daar ondersteunen de begeleiders bij. 
De cliënten kunnen tegen een kleine 
vergoeding het gemaakte object mee 
naar huis nemen. Ook kan het zijn dat 
we de gemaakte producten aanbieden 
in onze winkel.

Vervolg creatieve training

Speltraining
Speltraining – Klaverjas
Klaverjas is een spel dat vraagt om inzicht en vooruitkijken. Tevens 
oefenen we in groepsverband op het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren 
van het spel.

Speltraining – Boccia
Boccia is een paralympische bal- en miksport. Het is een sport die fysiek 
uitdaagt en waarin een tactisch brein onmisbaar is. Boccia wordt in 
teamverband gespeeld.

Naast de gezondheidsvoordelen 

is beweging ook goed voor het 

stimuleren van het brein.



Afasie training
Afasie heeft invloed op spreken, begrijpen van gesproken taal, lezen en 
het schrijven. Hierdoor kan iemand communicatieproblemen ervaren. 
Niet iedereen weet hoe dit voelt en hoe je hiermee om moet gaan. In de 
Liede zijn er dan ook, speciaal voor mensen met afasie, trainingsgroepen 
samengesteld. In elke trainingsgroep werken de cliënten aan verschillende 
doelen. 

En elke cliënt heeft ook een persoonlijk doel waar in groepsverband aan 
gewerkt wordt.

Afasie training lezen/schrijven
In deze training werken de cliënten op hun eigen niveau aan het lezen en 
schrijven. Dit kan zowel op woord- zins- als tekstniveau.

Afasie training Totale communicatie
Deze training is bedoeld voor mensen die vanwege hun afasie ernstige 
problemen hebben op het gebied van taalproductie, zoals spreken en 
schrijven. Elke cliënt stimuleren wij om andere communicatiekanalen in 
te zetten om zich te uiten zoals tekenen, gebaren, geluiden, schrijven en 
aanwijzen. 

Afasie training computer
cliënten werken zo veel mogelijk in groepsverband aan persoonlijke doelen 
via het gebruik van een computer of tablet. In deze groep leren de cliënten 
vaardigheden aan of hulpmiddelen te gebruiken. Met als doel zo zelfstandig 
mogelijk gebruikmaken van een computer of tablet. 

Afasie training koor
Muziek heeft een positieve invloed op de taal.  Door te zingen kunnen mensen 
met afasie onder muzikale begeleiding woorden zingen. Deze groep is dan 
ook voor iedereen die plezier beleeft aan zang. 



Afasie training muziek
Muziek is meer dan alleen zingen. Daarom bieden we naast het koor een 
aanvullend muziekaanbod waarbij cliënten kennismaken met verschillende 
vormen van muziek.

Afasie training gesprekken
In deze training oefenen wij met het voeren van gesprekken over dagelijkse 
onderwerpen. Bijvoorbeeld het toepassen van aangeleerde strategieën of het 
stellen van vragen. 

Afasie training geheugen
In deze training werken we actief aan het geheugen. Dit doen we door het inzetten 
van verschillende spellen en werkvormen.

Afasie training discussie
In deze training besteden wij specifiek aandacht aan meningsuiting. We spreken 
over actuele zaken en soms over controversiële onderwerpen. 

Afasie-atelier
Voor cliënten met afasie is er iedere week een afasie-atelier. In samenwerking 
met de Marline Fritziusstichting is er de mogelijkheid om in een kleine groep 
aan de slag te gaan in het atelier. Onder leiding van een kunstenares kunnen 
er mooie dingen gemaakt worden, waar geen woorden voor nodig zijn. De 
bijeenkomsten zijn gezellig en goed voor de sociale contacten. Het afasie-atelier 
is ook toegankelijk voor mensen buiten De Liede.

Onder leiding van een kunstenares 
kunnen er mooie dingen gemaakt worden, 
waar geen woorden voor nodig zijn.



Cognitieve training
Breintraining
Het activeren van de hersenen kan zorgen voor een beter 
geheugen, verhoogde alertheid en een rustiger brein. Op een 
laagdrempelige en leuke manier bieden we een uitdagend 
aanbod van verschillende oefeningen.

Training digitale vaardigheden
In deze training oefenen we met het gebruik van computer, 

laptop, tablet en telefoon. We trainen het gebruik van muis 
en toetsenbord. Verder besteden we aandacht aan het 

zelf kunnen e-mailen, printen, maken van foto’s en 
het gebruik van tekstverwerkingsprogramma’s.

Training social media + nieuwsbrief
Deze training gaat in op het gebruik van 
social media zoals YouTube, Facebook, Skype 
en Whatsapp. Tijdens deze training kunnen 
de gemaakte producten van de Liede op 
sociale media worden geplaatst en wordt de 
maandelijkse nieuwsbrief gemaakt.

Zelfredzaamheidstraining
Deze training is gericht op het vergroten van 
zelfredzaamheid. Zoveel mogelijk dingen zelf 
(weer) kunnen doen is belangrijk voor ieder 
mens. Bijvoorbeeld: huishoudelijke taken, 
financiële zaken en allerlei praktische taken 
die je nodig kunt hebben in het dagelijks 
leven.  

Training actualiteiten
In deze training staan we stil bij de actualiteiten van dat moment. 
Wat betekent dat voor de cliënt en zijn omgeving. We voeren het 
gesprek en staan stil bij elkaars mening. Ook is hier de ruimte om 
aandacht te besteden aan onderwerpen die worden aangedragen 
door de cliënt zelf.

Training mobiliteit en verkeer
Voor deze training gaan we naar buiten en begeven we ons in het 
verkeer. We werken aan inzicht in het verkeer, contact met anderen en 
oog voor de omgeving. Waar mogelijk kijken we naar de mogelijkheden 
voor het gebruikmaken van openbaar vervoer.

Training muziek en koor
Muziek prikkelt de zintuigen en stimuleert de hersenhelften om 
samen te werken. In deze training oefenen we niet alleen het zingen in 
een koor, maar maken we kennis met vele vormen van muziek en de 
theorie daarachter.

Wisselende workshops
Op basis van vragen en doelen van cliënten  organiseren we workshops 
die bijdragen aan het vergroten van eigenwaarde en eigen regie. Ook 
is hier de mogelijkheid om in gesprek te gaan over onderwerpen die 
spelen onder de cliënten.

Kooktraining
Om te kunnen koken doe je een beroep op veel verschillende 

vaardigheden. 

Hoe zoek en lees je een recept? Hoe maak je een 
gerecht? Hoe werk je hygiënisch en veilig? 

De cliënten kunnen tegen een kleine 
vergoeding het gemaakte eten mee naar 

huis nemen.



Meer weten of aanmelden?
We hebben regelmatig ruimte voor nieuwe cliënten.
Informeer of er nog plekken vrij zijn via onze afdeling zorgbemiddeling:
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl of 0297 353872

Afasie- en trainingscentrum De Liede
Florence Nightingalestraat 3 | 2037 NA |  Haarlem

Licht industrieel werk
In samenspraak met onze opdrachtgevers doen wij kleine 
werkzaamheden. Zoals inpakwerk of sorteerwerk. Per cliënt kijken 
we naar de mogelijkheden die bij diegene passen op het gebied van 
industriële vaardigheden.
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