
‘Inclusie gaat niet over groepsgrootte, maar over kwaliteit van leven’ 

 

Krista Kroon 

’s Heeren Loo is in Zeeland de opvolger van Arduin. Deze koploper van weleer raakte financieel en 

kwalitatief ernstig in het slop. Waar liep het spaak en wat moet er gebeuren? Regiodirecteur Zeeland 

Roland Stavorinus: ‘Toen wij instapten, was de organisatie praktisch failliet.’ 

Roland Stavorinus, regiodirecteur Zeeland 's Heeren Loo 

PREMIUM 

‘In het gedachtegoed van Arduin zitten heel mooie dingen. Daarmee heeft ze andere organisaties 

beïnvloed, ook ’s Heeren Loo’, zegt Roland Stavorinus. Hij is regiodirecteur Zeeland bij ’s Heeren Loo, 

dat Arduin in 2020 overnam. Hij somt op: het burgerschapsparadigma (‘mensen met een beperking 

moeten fatsoenlijk kunnen wonen, werken en vrije tijd besteden’), de ontsluiting van 

instellingsterreinen, de omarming van het concept ‘kwaliteit van bestaan’ van wetenschapper Robert 

Schalock. 

Arduin in crisis 

Maar de voormalige koploper raakte in 2018 in crisis. De Inspectie Gezondheid en Jeugd trof ‘zeer 

ernstige tekortkomingen’ aan op een locatie in Aagtekerke. Om de problemen te kunnen oplossen, 

vroeg het noodlijdende Arduin hulp aan ’s Heeren Loo. ‘Toen wij instapten, was de organisatie 
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praktisch failliet’, vertelt Stavorinus. Arduin bezat 150 locaties, veelal eengezinswoningen. Het 

vervoer van de verspreid wonende cliënten naar de kleinschalige dagbestedingslocaties kostte 

jaarlijks miljoenen euro’s. Nacht- en slaapdiensten waren niet rendabel te organiseren. ‘De 

organisatie had steeds minder mogelijkheden, de overhead werd enorm afgeknepen.’ 

Tweedeling 

Zo ontstonden op allerlei vlakken problemen. ‘De kwaliteit van zorg was niet op orde, vooral voor 

mensen met complexe vraagstukken zoals gedrags-, verslavings- en psychiatrische problemen. De 

medewerkers hadden al jaren geen scholing meer gehad. En de huisvesting voldeed niet aan de 

huidige eisen. Mensen woonden in slaapkamers van eengezinswoningen met een ongelooflijk 

beperkte ruimte.’ Stavorinus zag een tweedeling. Arduin legde geld toe op bedrijfjes, zoals horeca en 

een wasserij, waar een klein deel van de cliënten werkte. Dat ging feitelijk ten koste van mensen met 

complexere zorgvragen, zoals ernstige meervoudige beperkingen. ‘Belevingsgerichte kwaliteiten 

hadden geen prioriteit.’ 

Zelfde zorgvraag bij elkaar 

Om de zorg op orde te brengen, voert ’s Heeren Loo tot 2025 ingrijpende veranderingen door, 

waaronder de bouw van geclusterde appartementen en groepswoningen. Anders dan bij Arduin 

komen mensen met dezelfde zorgvraag bij elkaar te wonen. ‘Voorheen zat iemand met niet-

aangeboren hersenletsel in één woning met mensen met autisme of LVB. Dat was ingewikkeld voor 

professionals. Wij denken dat het voor methodisch werken verstandiger is cliënten met dezelfde 

zorgvraag in dezelfde woonunits te huisvesten.’ 

College Rechten van de Mens 

De cliëntenraad stemt in met de plannen, maar de Provinciale Chronisch zieken en 

Gehandicaptenraad Zeeland en de Vereniging voor Inclusie noemden de samenvoeging van locaties 

strijdig met het VN-verdrag handicap, dat het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de 

samenleving waarborgt. Het College voor de Rechten van de Mens sprak zich hierover onlangs uit in 

een brief. ’s Heeren Loo handelt volgens het college wel degelijk in de geest van het VN-verdrag: met 

‘de bouw en locatiekeuze van moderne en comfortabele nieuwbouw die ruimte laat voor 

verschillende levensstijlen’, de inventarisatie van de woonwensen van cliënten en de zeggenschap 

die zij hebben over hun leven en dagbesteding. Stavorinus meent dat kleinschaligheid bij Arduin te 

veel ‘een heilige missie’ was. ‘Inclusie gaat niet over groepsgrootte, maar over de kwaliteit van leven 

die mensen ervaren. Wij zeggen: juist het versnipperde aanbod heeft geleid tot ingrijpen van de 

inspectie.’ 

Aandacht voor het personeel 

’s Heeren Loo investeert intussen, naast de huisvesting, veel in het personeel. ‘Medewerkers hebben 

in geen jaren persoonlijke aandacht gehad en hebben enorm ingeboet aan werkplezier’, zegt de 

regiodirecteur. ‘Er was een leegloop en een heel hoog ziekteverzuim.’ Daarom hebben professionals 

bijvoorbeeld scholing gekregen en zijn er meer ondersteunende disciplines aanwezig, van 

klachtenfunctionarissen tot extra middenmanagers en coaches. ‘Want het is nogal wat om van een 

oude naar een nieuwe werkelijkheid te gaan.’ Hoe deze aandacht het ziekteverzuim beïnvloedt, is 

door de coronapandemie lastig te beoordelen. ‘Maar we hebben veel minder inzet van 

uitzendkrachten en zzp’ers en het verloop is naar beneden.’ 

Dit was het tweede deel van een serie over de erfenis van Arduin. Lees ook deel 1: Zeeuwse 

gehandicaptenraad ageert tegen geclusterd wonen. 
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