
30 november 2014

Salina Donselaar en Lindy Klinkhamer.



31november 2014

Claudia Kamergordski

 Hoe moet het met mijn kind 

als ze niet meer thuis kan 

wonen? Dat was de vraag die vader Fred 

Klinkhamer bezighield toen zijn tiener-

dochter Lindy nog op de ZMLK-school zat. 

Het was in een tijd dat de media het publiek 

overstelpten met negatieve berichtgeving 

over de gehandicaptenzorg: vastgeketende 

kinderen, seksueel misbruik, slechte huis-

vesting. Klinkhamer: ‘Wij wilden dat onze 

dochter het beter had. Wij wilden zelf 

vorm geven aan de huisvesting van en de 

zorg voor ons kind. Daarom zijn we 

’t Fierhuis begonnen.’ 

 Zelfstandig 
 Jan Ploeg raakte in een vroeg stadium bij 

’t Fierhuis-project betrokken. ‘Wij zijn voor 

onze zoon Geert-Jan van Amsterdam naar 

het midden van Nederland verhuisd. Am-

sterdam bood geen veilige omgeving voor 

onze zoon. We kwamen in contact met de 

initiatiefnemers van ’t Fierhuis. Het sprak 

ons aan dat je als ouders invloed op de 

zorg hebt voor je zoon. Daarom sloten wij 

ons aan.’

Niet dat alle betrokken ouders het overal 

over eens waren. Ze moesten wennen aan 

elkaar en aan elkaars opvattingen over goe-

de zorg. Klinkhamer: ‘Uiteindelijk was de 

grootste gemene deler dat wij onze kinde-

ren in een omgeving wilden laten wonen 

zoals zij dat thuis gewend waren. Een om-

geving waarin ruimte is voor iedereen om 

zich te ontwikkelen. De kinderen moesten 

er zelfstandig met meer of minder begelei-

ding kunnen wonen.’

Inmiddels is ’t Fierhuis in Soest negen jaar 

oud en bestaat het uit twee met elkaar ver-

bonden huurwoningen waar in totaal 12 

bewoners met een verstandelijke beperking 

Anno 2014 is eigen regie een credo in zorg en welzijn. De gehandicaptenzorg 

loopt al een aantal jaar voorop. De samenwerking tussen professionals en 

ouders blijkt een permanent leerproces. ‘Het liefst zou ik een ballotage hebben 

waardoor je ouders kunt selecteren.’

Ouderinitiatief ’t Fierhuis

‘WIJ BETALEN, DUS 
DAN MOET HET OP 
ONZE MANIER’
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‘Het kan moeilijk 
zijn. 23 ouders 
die allemaal hun 
wensen voor hun 
kind hebben’
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Ook Klinkhamer ziet het gebeuren: ‘In het 

begin kwamen we als ouders zes keer per 

jaar bijeen. Dat is nu vier keer geworden. 

Er komt enige metaalmoeheid kijken bij 

ouders en dat is ook begrijpelijk na al die 

jaren.’ Ploeg: ‘Het liefst zou ik een ballota-

ge hebben, waarbij je ouders selecteert die 

zich commiteren. Maar in het begin had-

den we niet genoeg kinderen en ouders om 

te kunnen selecteren.’ 

 Kloksysteem 
 Vragen liggen er altijd. Veltman: ‘Dit kabi-

net wil zorg in natura en pgb’s meer gelijk 

trekken. Dat betekent dat er op termijn 

minder geld per pgb-indicatie beschikbaar 

komt.’ Ploeg: ‘Wij zijn een woon-/zorg-

voorziening die al goedkoper is dan de regu-

liere zorginstellingen, omdat we bepaalde 

overhead niet hebben. De vraag is waar we 

nog op kunnen bezuinigen.’

Klinkhamer: ‘De kunst is om zakelijk te 

blijven. We hebben een overeenkomst. Ik 

kan me best voorstellen dat wij als betaler 

van de zorg scherper gaan toezien op hoe 

de zorg wordt verleend. Misschien moeten 

we wel een kloksysteem gaan invoeren om 

een betere planning te krijgen. Als de fi-

nanciering van de pgb’s terugloopt, zullen 

we strenger moeten toezien op de efficiën-

tie van de zorg.’  

in de leeftijd van 25 tot 35 jaar wonen. 

De twee huizen vormen één woon/zorg-

voorziening waar één team van begelei-

ders, van zorginstelling Amerpoort, de 

zorg verleent. 

 In de praktijk 
 Als zorgmedewerker moet je sterk in je 

schoenen staan bij een ouderintiatief. 

Klinkhamer: ‘De insteek bij een ouderiniti-

atief is totaal anders dan bij een reguliere 

zorginstelling. Namelijk: “Jullie mogen bij 

ons komen werken en daar betalen wij ju-

lie voor, maar dan moet het wel op onze 

manier.” Dat kan moeilijk zijn. 23 ouders 

die allemaal hun wensen voor hun kind 

hebben. De een wil dat z’n dochter elke 

avond wordt voorgelezen. Een ander wil 

dat haar zoon achter de televisie vandaan 

komt en gaat hardlopen.

Yvonne Veltman is ruim vier jaar werk-

zaam bij ’t Fierhuis. Als begeleider C bege-

leidt Veltman vier bewoners. Daarnaast is 

zij teamleider: ze stuurt een team van tien 

medewerkers aan. ‘Het is pittiger dan in 

een reguliere instelling. Je hebt als zorgver-

lener te maken met bewoners, maar ook 

met ouders die er soms bovenop zitten en 

verschillende meningen hebben.’ Strubbe-

lingen horen erbij. ‘De emoties zijn vaak 

wat heftiger door de verwachtingen die ou-

ders hebben. “Je bent er voor mijn kind”, 

krijg je dan te horen. Terwijl er nog elf an-

dere jongvolwassenen wonen.’ Bovendien 

kunnen er ook problemen ontstaan tussen 

ouders onderling of tussen ouders en hun 

kind. Veltman: ‘Wij hebben een bewoner 

die tijdelijk extra zorg nodig had. Dat gaat 

ten koste van de zorg voor medebewoners. 

Andere ouders kunnen daar niet altijd be-

grip voor opbrengen.’ Maar Veltman ziet 

ook positieve kanten van de samenwer-

king. ‘Ouderen denken en doen actief mee 

op momenten dat hun kind extra zorg en 

aandacht nodig heeft. Dat is echt heel 

mooi.’

De samenwerking tussen ouders en zorg-

verleners is een permanent leerproces. 

Ploeg: ‘Het is een verandering van cultuur. 

De medewerkers van Amerpoort waren ge-

wend om het op hun manier te doen. In de 

samenwerking met ons hebben ze geleerd 

zich flexibeler op te stellen.’ Klinkhamer: 

‘In ’t Fierhuis zijn geen tussenlagen, zoals 

in de reguliere zorginstelling, hier wordt 

het vrij snel duidelijk als er iets niet goed 

gaat. Daar worden de professionals direct 

op aangesproken. Ook dat was wennen.’ 

 Betrokkenheid 
 Wanneer er een probleem is waar de zorg-

coördinator en de ouders niet uitkomen, 

wordt het probleem eerst met de teamlei-

der en soms de manager besproken. Is er 

vervolgens nog geen oplossing, dan komt 

de zorgcommissie in beeld. In de zorgcom-

missie zitten drie ouders, Yvonne Veltman 

en haar leidinggevende. De laatste reddings-

boei is de oudervergadering. Klinkhamer: 

‘Uiteindelijk kunnen we dan in 

gesprek gaan met de manager en/of de 

divisiemanager bij Amerpoort. Theoretisch 

kan het zijn dat we een andere zorgaanbie-

der contracteren. Het is niet dat we daar-

mee dreigen. Maar er zijn wel momenten 

geweest dat wij hebben gezegd: zijn we 

wel bij de juiste partij?’

Er zijn betrokken ouders, die veel doen. 

Maar anders dan je zult verwachten bij 

een ouderinitiatief, zijn er ook ouders die 

weinig doen. Veltman: ‘Toen ik hier kwam 

werken, dacht ik dat alle ouders betrokken 

zouden zijn. Er zijn ouders die ervan uit-

gaan dat zolang alles goed gaat met hun 

kind zij daar verder niets voor hoeven te 

doen. Of ze denken dat andere ouders het 

wel voor hun doen.’
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