
‘Het gat tussen inclusieparadigma en financiën is groot’ 

 

Krista Kroon 

Arduin zette in de gehandicaptenzorg belangrijke trends, zoals wonen in de wijk en een nadruk op 

zinvol werk. Hoe staat het met haar erfenis, nu ze is opgegaan in ’s Heeren Loo? Lector inclusie Xavier 

Moonen: ‘Om de ambities waar te maken, moet er veel zorg bij.’ 
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‘Arduin heeft zeker een voortrekkersrol vervuld in de gehandicaptenzorg’, zegt Xavier Moonen, 

bijzonder lector inclusie van mensen met een verstandelijke beperking aan Hogeschool Zuyd. ‘Bij de 

start hebben zij heel goed gekeken: hoe wordt er nu gedacht over moderne zorg? Zij gaven cliënten 

en verwanten invloed en waren een van de eerste organisaties die een instrument ontwikkelden om 

de cliëntervaring te meten. Ook werkten ze samen met de Universiteit Gent om de zorg beter te 

maken. En ze hebben de omslag van centrale naar decentrale locaties heel voortvarend ter hand 

genomen.’ 

Arduin liep tegen grenzen aan 

De Zeeuwse zorgorganisatie bestond van 1995 tot aan 2020, toen ze vanwege ernstige kwaliteits- en 

financiële problemen opging in ’s Heeren Loo. Ze zette diverse trends: wonen in de wijk in plaats van 
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op een instellingsterrein, werk dat past bij de cliënt in plaats van dagbesteding. Maar de organisatie 

liep uiteindelijk tegen grenzen aan, zegt Moonen. ‘Je moet het wel allemaal kunnen realiseren 

binnen de bestaande wet- en regelgeving, bijvoorbeeld over zorg, bouwveiligheid, inzet van 

personeel. Economisch gezien zijn groepen van drie of vier cliënten nu eigenlijk niet rendabel te 

maken. Als je alleen inzet op het welzijn van cliënten, kan het welzijn van medewerkers en de 

organisatie in de knel komen.’ 

Keerzijden vermaatschappelijking 

Ook werden gaandeweg inhoudelijke keerzijden zichtbaar. Moonen: ‘Voor een goed leven wil je 

genormaliseerd wonen, maar je wilt ook veiligheid en ontmoeting. In onderzoek ontdekten we dat 

mensen met een verstandelijke beperking in de wijk dikker werden. Ze konden zich op het 

instellingsterrein vrij bewegen, maar in de wijk gingen ze in busjes naar dagbesteding.’ De 

gedroomde sociale contacten in de buurt blijven vaak uit. ‘Positieve interactie spreekt niet vanzelf. Er 

zijn veel extra activiteiten nodig om mensen zichtbaar te maken.’ 

Ideaal en praktijk 

Het ideaal was mooier dan de praktijk, meent Josephine van Belzen, voorzitter van de cliëntenraad 

van ’s Heeren Loo in Zeeland. Haar twee zussen met ernstige meervoudige beperkingen verbleven al 

bij Vijvervreugd, Arduins voorloper. ‘Er was veel promotie voor het idee van inclusie. Maar ik hoorde 

ook andere geluiden: is het wel zo goed in deze woning, waar buren eerder last van ons hebben als 

we met zijn allen buiten zitten te roepen?’ 

Professionaliteit ging achteruit 

De op zichzelf staande woning had voor cliënten met ernstige beperkingen vooral nadelen. Van 

Belzen: ‘Kwaliteit van bestaan wordt ook bepaald door de professionaliteit van de zorg, en die ging in 

die losse woningen achteruit.’ Dat merkt ze nu haar zussen weer zijn verhuisd naar een grotere 

locatie, van ’s Heeren Loo. ‘Er is hier een groter team gespecialiseerde medewerkers, en er is altijd 

een verpleegkundige aanwezig.’ 

Dagbesteding gebeurt aan huis: op de locatie zijn er snoezelmaterialen, een rolstoelfiets en 

belevingsgerichte activiteiten, zoals belevingstheater. ‘Als mijn zus zich niet lekker voelt, kan ze 

gewoon in haar slaapkamer blijven.’ 

Inclusie deels wel gelukt 

Voor cliënten met lichtere beperkingen wierp het inclusiestreven wél vruchten af. Zij konden werken 

bij door Arduin opgezette bedrijfjes, zoals horeca en kringloopwinkels. ’s Heeren Loo heeft een 

aantal daarvan inmiddels opgeheven, omdat ze structureel verlies leden. Van Belzen: ‘Je had daar 

zeker een stuk inclusie. Voor de cliënten die daar werkten, is het heel erg dat het wordt gesloten.’ De 

verwanten zijn ‘geschrokken’ van de dagbesteding die ze zagen tijdens een rondleiding elders bij ’s 

Heeren Loo. ‘Bij Arduin was de dagbesteding veel leuker. Eigenlijk zouden we de voordelen van ’s 

Heeren Loo samen met de voordelen van Arduin moeten hebben, met een grote pot geld erbij.’ 

Gat tussen geld en ambities 

Die gedachte komt overeen met de analyse van Moonen, die zegt dat er ‘een groot gat zit tussen het 

inclusieparadigma en de financiën’. De lector begrijpt goed dat ’s Heeren Loo grotere locaties bouwt, 

iets wat de Vereniging voor Inclusie strijdig vindt met het VN-verdrag handicap. Moonen: ‘Als je het 

helemaal vanuit de inhoud kon organiseren, zou je waarschijnlijk veel mensen met een beperking op 

zichzelf laten wonen met een-op-eenbegeleiding, en een beperkt aantal mensen bij elkaar. Maar dat 



gat tussen de financiën en onze ambities voor inclusie is er nu eenmaal, dat kun je niet altijd de 

huidige zorg verwijten. Om het VN-verdrag en het inclusieparadigma waar te maken, moet er veel 

zorg bij, maar hebben we dat als samenleving ervoor over?’ 

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

gehandicaptenraad ageert tegen geclusterd wonen en deel 2: ‘Inclusie gaat niet over groepsgrootte 

maar over kwaliteit van leven’. 
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