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De overname van de Zeeuwse zorgaanbieder Arduin door ’s Heeren Loo leidde dit jaar tot 

Kamervragen. Die ophef past in de traditie van de eigenzinnige organisatie, die streed voor inclusie 

van mensen met een beperking. Destijds waren er ouders die het instellingsterrein wilden behouden, 

nu vreest de Zeeuwse gehandicaptenraad een terugkeer naar dat terrein. 
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PREMIUM 

‘Kleinschalige zorgverlening is ook binnen de Wlz mogelijk, maar zowel financieel als ook uit het 

oogpunt van kwaliteit en veiligheid (…) kunnen er grenzen zijn’, schreef minister Van Ark in maart 

aan de Tweede Kamer. De PvdA had een vraag gesteld over een bericht in PZC: ‘Dwingt ’s Heeren Loo 

mensen te verhuizen?’ Daarin ageert de Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (PCG) 

Zeeland tegen plannen van ’s Heeren Loo. Dat nam in 2020 het noodlijdende Arduin over, na een 

bestuurlijke fusie in 2019. 

VN-verdrag handicap 

’s Heeren Loo wil de zorg concentreren op Walcheren en Beveland en vertrekt van Schouwen-

Duiveland. Er komen zes of zeven nieuwbouwlocaties met tientallen geclusterde woningen. Dat botst 
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volgens PCG Zeeland met het VN-verdrag handicap, waarin staat dat mensen met een beperking niet 

mogen worden gedwongen tot groepswonen of verhuizen. Volgens de minister is er echter geen 

sprake van dwang en bespreekt ’s Heeren Loo met alle cliënten hun woonwensen. 

Zorg overgedragen 

PCG Zeeland is inmiddels, na een gesprek met ’s Heeren Loo, veel gunstiger gestemd. ‘Wij dachten 

dat mensen van Schouwen-Duiveland naar een ander eiland zouden moeten verhuizen. Maar ’s 

Heeren Loo draagt daar de zorg over aan Zuidwester en Gors. Daar ben ik heel blij mee’, zegt 

voorzitter Fini de Paauw. In een gepland vervolggesprek wil hij het overgebleven pijnpunt bespreken: 

‘Een heleboel kleine complexen samenvoegen tot één complex strookt niet met het VN-verdrag. Een 

wijk waar alleen mensen met een beperking wonen, dat is niet meer de bedoeling.’ 

Ontmanteling van de instelling 

De ophef over clustering vormt een passend slotakkoord voor Arduin, dat een kwart eeuw op de 

barricaden stond voor inclusie. De organisatie ontstond in 1995 als opvolger van de instelling 

Vijvervreugd. Oprichter Piet van den Beemt wilde dat mensen met een beperking een zo normaal 

mogelijk leven konden leiden. Cliënten gingen leven in verspreide eengezinswoningen en werken bij 

allerlei door Arduin opgezette bedrijfjes. De nadruk verschoof van zorgverlening naar support. Het 

was een baanbrekende vernieuwing die brede navolging kreeg. Er waren echter ook verwanten die 

zich verzetten tegen de ontmanteling van het instellingsterrein, dat voorzieningen bood zoals een 

theater en een zwembad. 

Contact met buren 

Josephine van Belzen, voorzitter van de cliëntenraad Zeeland van ’s Heeren Loo, herinnert zich die 

discussies. Haar twee zussen met ernstige meervoudige beperkingen verhuisden destijds van 

Vijvervreugd naar een huis met vijf cliënten in een dorp. ‘Er waren wel twijfels: wat moeten ze daar? 

De gedachte was: cliënten krijgen nu contact met buren. Maar mijn zussen zijn 24 uur per dag 

afhankelijk van zorg en praten niet. Het burencontact kwam niet echt op gang.’ 

Ernstige tekortkomingen 

Arduin raakte de laatste jaren in groeiende financiële problemen. Ironisch genoeg struikelde ze net 

als voorloper Vijvervreugd uiteindelijk over problemen in de zorgverlening. De Inspectie Gezondheid 

en Jeugd zag in september 2018 zulke ernstige tekortkomingen in een behandelcentrum in 

Aagtekerke, dat ze beval de cliënten onmiddellijk over te plaatsen. Om de problemen te kunnen 

oplossen vroeg Arduin hulp van buiten. De overheid verleende een beschikbaarheidsbijdrage van 20 

miljoen euro, ’s Heeren Loo sprong bij met personeel en expertise en toonde zich bereid de 

organisatie over te nemen. 

Geclusterd wonen 

De cliëntenraad is, anders dan PCG Zeeland, niet tegen geclusterd wonen. ‘Er was eerst wel angst dat 

het allemaal grootschalig zou worden’, zegt de voorzitter. Een bustocht naar een ’s Heeren Loo-

locatie in Druten heeft die vrees weggenomen. ‘Het zijn woningen met acht cliënten of minder, 

waarin iedereen een eigen zit-slaapkamer met badkamer heeft. Die woningen liggen bij elkaar. Dat 

heeft ook voordelen. Je kunt samen dingen organiseren of aanschaffen, zoals een elektrische 

rolstoelfiets, wat voorheen niet kon voor alle losse woningen.’ 

Ontmoetingssessies 



Nu de Zeeuwse cliënten opnieuw moeten verhuizen, is volgens haar de bejegening heel anders dan 

een kwart eeuw geleden. ‘Er wordt nu veel meer ingestoken op communicatie. In ontmoetingssessies 

met verwanten is uitgelegd waarom het oude model niet houdbaar was, er is een verhuisprotocol 

waarin staat wat ouders kunnen verwachten.’ Alle cliënten hebben voorkeuren kunnen aangeven 

voor een locatie. 

Niet alle verwanten en cliënten hebben dezelfde beleving, benadrukt Van Belzen. ‘Natuurlijk zijn er 

ook woningen waar mensen ontzettend fijn woonden, met een kleine, vaste club medewerkers. Er 

zijn best felle discussies geweest met ouders die wilden vasthouden aan de woning in hun eigen 

dorp. Zij zeiden: er was toch een probleem in Aagtekerke en niet in onze woning?’ 

 


