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IEDEREEN 
VERDIENT EEN 
PLEK WAAR 
HIJ ZICH KAN 
ONTWIKKELEN

Omdat ik nu mijn eigen 
huisje heb zit ik lekker in 
mijn vel en kan ik werken 
aan mijn toekomst. 

Jessica Als wonen binnen een 
gezin of andere leefsituatie 
geen optie meer is, is het 
belangrijk dat er een nieuw 
thuis wordt gecreëerd waar 
mensen zich verder kunnen 
ontwikkelen. Een thuis waar 
alle betrokkenen vertrouwen 
in kunnen hebben en waar 
intensieve aandacht wordt 
gegeven. JOT is een Zwolse 
zorginstelling die vanuit een 
eigen visie en missie werkt 
aan een optimale woon-en 
leefomgeving. 

Het is een moeilijk besluit om een 
kind uit handen te geven. Maar 
soms kan het niet anders omdat de 
juiste zorg en begeleiding niet meer 
kan worden gegeven. JOT, Juvenile 
Overcoming Trouble, beschikt over de 

ervaring en de deskundigheid om die 
overstap voor iedereen zo goed mo-
gelijk te maken. Vanuit het besef dat 
emoties dan in goede banen moeten 
worden geleid en aandacht en betrok-
kenheid tot positieve resultaten leiden. 
Niet alleen in de startfase maar ook 
daarna. 
 
JOT beschikt over eigen faciliteiten  
en accommodaties waar intensief kan 
worden gesport en gewerkt. Daarbij  
wordt een sociale omgeving gecreëerd 
waarin sfeer, ritme, rust en veiligheid 
kenmerkend zijn. 

Een frisse aanpak
JOT onderscheidt zich door een frisse 
aanpak. De combinatie van doelstel-
lingen, intensieve woonbegeleiding en 
dagelijkse activiteiten maakt dat JOT 
voor cliënten maar ook voor familie en 
vrienden een nieuw leven biedt. Een 
leven waarin mensen weer vertrouwen 
krijgen en voelen. Waarin privacy en 
samenleven belangrijke pijlers vormen 
onder de bijzondere aanpak. 

Door ons ervaren team van gemo-
tiveerde begeleiders worden onze 
cliënten omringd door geduld, advies 
en aandacht. Begeleiders die een 
stabiele factor zijn, ook in onrustige 
situaties en het vertrouwen weten te 
winnen. JOT biedt stabiliteit en een 
plek waar mensen zich kunnen ont-
wikkelen. Een veilige, rustige haven in 
een woelig en onrustig leven.

  
JOT werkt volgens verschillende methodieken 
die hun waarde voor cliënten hebben bewezen. 
Bij ons leggen wij daarbij de nadruk op de 
Triple C- en Geef me de 5-methodiek voor 
de omgang met mensen met autisme en een 
verstandelijke beperking.

 
Juvenile Overcoming Trouble is er, hoewel de 
naam dat wellicht doet vermoeden, niet alleen 
voor jeugdige cliënten. Ook voor ouderen 
biedt JOT een warm welkom.

JUVENILE OVERCOMING TROUBLE
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Ik zit helemaal op mijn plek 
op de dagbesteding. Door 
fysiek bezig te zijn haal ik 
alle stress uit mijn lichaam 
en voel ik mij de hele dag fit! 
Naast het sporten heeft mijn 
dagbestedingsplek ook andere 
activiteiten te bieden zodat ik 
mij niet hoef te vervelen.

MauriceZelfstandig kunnen wonen 
is een belangrijke voorwaar-
de binnen de doelstellingen 
die JOT hanteert. Een eigen 
huis brengt namelijk verant-
woordelijkheden met zich 
mee waardoor het gevoel van 
eigenwaarde wordt vergroot. 
Bovendien is het in de visie 
van JOT ook belangrijk om 
rust te creëren door prikkels 
van anderen te vermijden. 

Dankzij het grote netwerk beschikt JOT in 
Zwolle over meerdere huizen. Variërend 
van flats en appartementen tot woningen 
waar onze cliënten in alle rust een eigen 
leven kunnen leiden en de zelfredzaam-
heid wordt gestimuleerd. Er wordt een 
volwaardige en volwassen huishouding 
gevoerd, parallel aan de dagelijkse activi-
teiten waaraan wordt deelgenomen. 

Advies en ondersteuning
Van groot belang is uiteraard een goede 
coaching. Dat wil in onze visie niet zeg-
gen dat er voortdurend een begeleider 
aanwezig is in de woning. Wel worden 
de cliënten regelmatig thuis bezocht 
door hun eigen begeleider voor advies en 
ondersteuning. Daarnaast is er uiteraard 

een 24-uurs achterwacht om de zorg te 
waarborgen. Deze voorziening is er op 
gericht dat binnen een kwartier een be-
geleider bij de cliënt thuis is, wanneer 
dit nodig mocht zijn. Daarmee is er een 
waarborg voor alle partijen dat er 24/7 
ondersteuning is. 

Zelfstandig kunnen wonen is belang-
rijk en geeft vertrouwen. Maar wel 
zelfstandigheid met een achterwacht 
die alert is en snel reageert. Dat schept 
vertrouwen. Niet alleen voor de cliënt 
maar ook voor zijn of haar omgeving.

Alvorens een nieuwe cliënt wordt 
meegenomen in onze begeleiding, vindt 

eerst een observatieperiode van zes weken 
plaats. Gedurende die periode wordt de cliënt 
zorgvuldig gevolgd en ontstaat een profiel 
naast het mogelijk aanwezige dossier. Als 
alle belemmerende en bevorderende aspecten 
geïnventariseerd zijn, wordt een zorgplan op 
maat samengesteld. Zelfstandig veilig kunnen 
wonen maakt daar onderdeel van uit.

Voor iedere cliënt wordt altijd een passende 
omgeving cq woonwijk gezocht. Zich er thuis 
voelen is namelijk belangrijk. De woning is in 
bepaalde situaties reeds volledig ingericht. 
In andere gevallen zorgt JOT met hulp van 
de bijzondere bijstand voor de inrichting. 
Daarmee voorkomen wij veel onrust en wordt 
stress vermeden.

WOONBEGELEIDING

Fysiek bezig zijn, spieren 
gebruiken, voelen dat je leeft, 
moe zijn maar wel voldaan.  
De stress uit je lijf. Voor JOT 
is sport een fundamenteel 
element van de totale 
begeleiding. Sporten betekent 
rust, frustraties kwijtraken 
maar ook respect krijgen én 
geven. Maar JOT gaat verder. 
Met het Werk je Fit-concept 
wordt de focus ook op andere 
activiteiten gelegd. Samen 
werken betekent immers ook 
samenwerken.

JOT beschikt over een eigen sport-
school waar intensief getraind kan 
worden. Bokslessen en fitness in alle 
gradaties zijn belangrijke onderdelen 
van de dagelijkse activiteiten. Door fysiek 
bezig te zijn wordt eventuele agressie 
uit het lijf getraind. Bij de bokslessen 
bijvoorbeeld worden ook discipline en 
terughoudendheid aangeleerd. Er ont-
staat wederzijds respect en de kans om 
grenzen te stellen en te begrijpen.

Met elkaar
Naast agressie-regulatie in de vorm van 
het beoefenen van de bokssport zijn 
er in het beproefde Werk je Fit-concept 
van JOT ook andere even belangrij-
ke onderdelen. De kern is dat onze 
cliënten dagelijks op vaste tijden bijeen 
komen om aan de dagactiviteiten 
deel te nemen. Met elkaar bezig zijn, 
de sociale omgang met elkaar en het 
gevoel krijgen van een dagelijks ritme 
zijn uitgangspunten.

Samen tafeltennissen of even darten 
worden afgewisseld met werkzaam-
heden, zoals schoonmaken en onder-
houd, gezamenlijk maaltijden koken 
en eten. Ook buiten het eigen centrum 
worden activiteiten verricht. Zo heeft 
JOT een broodjes-service opgezet voor 
bedrijven en organisaties. De broodjes 
worden door onze cliënten bereid én 
bezorgd.

Binnen het Werk je Fit programma 
zijn dus belangrijke aspecten terug te 
vinden. Denk aan de zorg voor goede 
persoonlijke hygiëne, het actief worden 
(en blijven) en het voorkomen van 
negatieve impulsen. Werk je Fit is er 
dan ook op gericht om de gedachten 
te verzetten en om ervoor te zorgen 

dat onze cliënten lekker in hun vel 
zitten. Het is de basis voor stabiliteit, 
vertrouwen en een geregeld leven.

 
JOT verzorgt ook trajecten voor verslaving in 
samenwerking met gespecialiseerde organisa-
ties. Het vereist van ons team een goede 
begeleiding maar ook veel empathisch ver-
mogen en het winnen van vertrouwen. Iedere 
begeleider heeft zijn eigen cliënt, waarbij de 
match tussen die twee perfect moet zijn.  

 
JOT zorgt voor diverse vormen van dagbesteding. 
Er kan gewerkt worden op een zorgboerderij 
of in een restaurant. Zelfs het poetsen van 
auto’s behoort tot de mogelijkheden, zolang 
de cliënt zich daar goed bij voelt. 

DAGBESTEDING

Ik ben blij dat er een match is 
tussen mij en mijn begeleider. 
Ik kan haar vertrouwen en haar 
alles vertellen. Problemen 
worden nu snel opgepakt 
waardoor ik minder stress heb. 

Miranda
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ONZE MISSIE, ONZE VISIE 

MELVIN DES CELLES

Onze missie is eigenlijk simpel: zorgen 
dat onze cliënten zich goed voelen en 
als een volwaardig lid van de samenle-
ving kunnen functioneren. Eigenwaar-
de hebben maar ook respect voor de 
medemens. Dat bereiken wij door onze 
visie. Zorgen dat doelstellingen worden 
behaald en cliënten zich door een goede 
begeleiding kunnen ontwikkelen. 

Wie de zorg en begeleiding op zich 
neemt van mensen met psychische 
problemen en verstandelijke beperkin-
gen weet dat er een grote verantwoor-
delijkheid op de schouders rust. Die 
verantwoordelijkheid kan alleen worden 
aangegaan als er de overtuiging is dat 
de juiste kennis en ervaring aanwezig is. 
JOT heeft vanaf de start ingezet op een 
optimaal samenspel van verschillende 
factoren die bijdragen aan het beha-
len van de doelstellingen. In de eerste 

plaats is er het team van begeleiders. 
Empathisch en begripvol. Met een 
grote interesse in de cliënt, een oprecht 
luisterend oor. Maar ook corrigerend 
zonder meteen op de vingers te tikken. 
Onze begeleiding laat de cliënten in hun 
waarde, zijn ‘one of the guys’. Maar wel 
met het vermogen om, als dat nodig is, 
afstand te nemen en objectieve beslis-
singen te maken. Een geduldige mentor 
die altijd klaarstaat met raad.

Pragmatische aanpak
Daarnaast is er onze pragmatische 
aanpak. Een zorgvuldige intake en een 
uitgebalanceerd cliëntenbestand. Een 
goede, gevarieerde mix waarbinnen 
ergernissen worden voorkomen en 
successen en succesjes gevierd en 
gewaardeerd kunnen worden. JOT kiest 
bewust niet voor woongroepen maar 
individuele huisvesting om zo te werken 

aan een volwaardig bestaan in de maat-
schappij. Maar wel met 24-uurs toezicht 
via de achterwacht. Samen werken aan 
doelen, elkaar motiveren en positief 
het leven beleven is de missie. De visie 
is even simpel: de cliënt zijn of haar 
eigenwaarde in alle rust en met goede 
begeleiding laten ervaren. 

JOT is het initiatief van Melvin des 
Celles (43). De in Zwolle geboren 
en getogen Des Celles heeft een 
langjarige expertise in de geestelijke 
gezondheidszorg. Na een korte 
loopbaan in het bedrijfsleven besloot 
hij zich te focussen op de zorg voor 

jeugdigen. Hij begon als pedagogisch 
medewerker in een jeugdgevangenis 
waar hij zijn eerste ervaringen opdeed 
met jongeren die maatschappelijk uit de 
pas lopen. Een doelgroep waar hij toen 
al zijn visie op begeleiding en aandacht 
voor het individu ontwikkelde. De inzet 
van sport als middel en niet als doel op 
zich leerde hem dat de bokssport bij 
uitstek een goed middel is om agressie 
te reguleren en de weerbaarheid te 
vergroten.

Na een aantal jaren besloot hij zijn 
ervaring en visie in te zetten in een 

eigen zorginstelling voor mensen met 
psychische problemen en verstandelijke 
beperkingen. Hij ervaart het als een 
bijzondere uitdaging om samen met 
het begeleidende team de cliënten 
een waardige rol te laten vervullen 
in de samenleving. Met de door hem 
ontwikkelde Werk je Fit-aanpak leidt dat 
tot uitstekende resultaten. Melvin des 
Celles heeft met JOT een prachtig doel. 

Ondanks de begeleiding die ik 
krijg, heb ik wel het gevoel regie 
te hebben over mijn eigen leven! 

Anne

Door de 24-uurs achterwacht 
voel ik mij veilig. Ik weet dat ik in 
nood altijd iemand kan bereiken! 

Jeroen

Alle problemen worden direct 
opgepakt en opgelost! 

Leroy

Mijn begeleider staat naast 
mij en niet boven mij. Ik word 

serieus genomen.

Femke



CERTIFICERING & KWALITEIT

JOT heeft een grote 
verantwoordelijkheid. 
Verantwoordelijkheid die 
uiteraard gecontroleerd  
en getoetst moet worden.  
Zeker in een omgeving 
en sector die kritisch 
wordt gevolgd en waar de 
kern wordt gevormd door 
kwetsbare mensen.

Belangrijk is altijd dat met een objectieve 
en kritische blik gekeken wordt naar de 
dagelijkse gang van zaken, de activi-
teiten, de begeleiding en uiteindelijk 
de kwaliteit van de diensten. Daarvoor 
heeft JOT een tweetal toezichthouders 
die toezien op de werkzaamheden en 
de resultaten en de juiste uitvoering, 
conform de geldende regels. De menin-
gen en aanbeveling van dit comité van 
toezicht wordt door het team van JOT 
uiteraard gerespecteerd.

Daarnaast wordt de kwaliteit van 
de organisatie en het management 
geborgd door de DEKRA ISO-9001 
certificering. Daarmee zijn onze 
protocollen en procedures verankerd  
in kwaliteitshandboeken.

Als zorgaanbieder die onder de Zorg-
verzekeringswet of Wet langdurige 
zorg (WLZ) valt, beschikken wij over 
de WTZi-toelating van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Daarmee voldoen wij aan de wettelijke 
eisen van de Wet toelating zorginstel-
lingen. JOT is bovendien een Erkend 
Leerbedrijf, wat een extra meerwaarde 
geeft. Kwaliteit wordt mede bepaald 
door de methodieken. Naast ons eigen 
Werk je Fit-programma werken wij vol-
gens de methodieken Triple C en Geef 
me de 5. Triple C is een methodiek voor 
begeleiding en behandeling van mensen 
met een (verstandelijke) beperking en 
gedragsproblemen. De drie C’s staan 
voor Cliënt, Coach en Competentie.  

De kern is niet het beheersen van 
probleemgedrag, maar het leiden van 
een normaal leven. En dan hebben we 
nog Geef me de 5. De 5 staat voor: wat, 
hoe, wanneer, waar en wie en biedt 
tal van handvaten om op een correcte 
manier begeleiding te kunnen bieden 
aan mensen die binnen het autisme 
spectrum vallen.

 

 

CONTACT
Tel +31 38 202 26 76 
E-mail info@jot-bv.nl 
Rijnlaan 25, 8032 JZ  Zwolle
KvK 71996249
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www.jot-bv.nl


