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Tien jaar community care 
 
Marijke Malsch 
 
 
Inleiding 
 
Ruim tien jaar geleden werd de zogenoemde ‘community care’ doorgevoerd in de zorg voor 
verstandelijk gehandicapten. De gedachte achter de community care, ook wel 
‘vermaatschappelijking van de zorg’ genoemd, is dat verstandelijk gehandicapten in de 
maatschappij gaan leven en daar integreren met andere mensen. Zij gaan zelfstandig wonen 
en doen zo ‘gewoon’ mogelijk werk. De zorg die hun wordt verleend wijkt niet teveel af van 
de zorg voor niet-gehandicapten. De maatschappij gaat langzamerhand de rol overnemen die 
zorginstellingen eerst speelden. 
 
Eerder is ervaring opgedaan met de community care binnen de psychiatrie. In Nederland zijn 
de meeste psychiatrische instellingen in de tachtiger en negentiger jaren gesloten. De 
bewoners zijn in de maatschappij geplaatst en ontvangen daar zorg en ondersteuning, maar 
die is veel minder uitgebreid en omvattend dan de zorg die de instelling hun eerst bood. De 
ervaringen  met de community care binnen de psychiatrie zijn meestal niet goed: het heeft 
geleid tot verslaafde, uit vuilnisbakken etende en zwervende psychiatrisch patiënten. 
 
In dit artikel wordt de historie van de community care binnen de gehandicaptenzorg geschetst 
aan de hand van gehandicapteninstelling Sherpa. Binnen deze instelling is de community care 
ver doorgevoerd: meer dan de helft van de bewoners is in woonwijken geplaatst en gedurende 
tien jaar zijn plannen gemaakt om een woonwijk op het instellingsterrein te vestigen. Er zijn 
andere gehandicapteninstellingen die vrijwel alle bewoners hebben wegverhuisd om het 
terrein een andere bestemming te geven, zoals onder meer instelling Arduin in Zeeland. Maar 
er zijn ook instellingen die op hun schreden zijn teruggekeerd, zoals de Twentse Zorgcentra. 
Zij hebben hun bewoners weer een plek op het terrein gegund toen bleek dat integratie in 
woonwijken niet lukte. Ook deze andere instellingen krijgen aandacht om een vergelijking 
met instelling Sherpa mogelijk te maken. 
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg 
binnen instellingen. Bij het doorvoeren van de community care binnen de gehandicaptenzorg 
heeft de inspectie zich op afstand gehouden. Veel instellingen hebben daardoor plannen 
kunnen doorvoeren die niet altijd in het belang van de bewoners waren. In het artikel wordt de 
rol van het toezicht belicht. Een aantal rapporten van de Nationale ombudsman over de 
inspectie komt ter sprake. Ook wordt een relatie gelegd met de marktwerking. De verbanden 
die bestaan tussen gehandicapteninstellingen, de inspectie, de bouwwereld en gemeenten 
krijgen eveneens aandacht.  
 
Ontwikkelingen in instelling Sherpa  
 
Verstandelijk-gehandicapteninstelling Sherpa, begin jaren 70 van de vorige eeuw opgericht, 
kent lange tijd een rustig bestaan. Het is een klassieke instelling met een platte 
organisatiestructuur en weinig personeelswisselingen. De instelling heeft een beschermd 
terrein voor haar bewoners en is van protestants-christelijke signatuur. Omstreeks het jaar 
2000 vindt er een aantal directiewisselingen plaats. Bovendien fuseert de instelling met twee 
andere instellingen in de buurt en wordt daardoor veel groter.  
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Het gaat al snel minder goed in de instelling. Er wordt bezuinigd op de dagelijkse zorg 
waardoor het leven van de bewoners verschraalt. Er vallen ontslagen. Gekwalificeerd 
personeel wordt vervangen door tijdelijke krachten en uitzendkrachten. De 
personeelsbezetting op de leefgroepen wordt teruggebracht, waardoor de bewoners zorg 
tekortkomen. Diverse voorzieningen voor de bewoners op het terrein worden opgeheven.  
 
De in Sherpa werkzame vier gespecialiseerde artsen worden in de jaren 2002 en 2003 
ontslagen door de nieuwe instellingsleiding en er komen twee parttime, niet gespecialiseerde 
artsen voor in de plaats. Eén van deze artsen komt regelmatig niet kijken als een bewoner ziek 
is. Later wordt hij berispt door het medisch tuchtcollege.1 Door zijn toedoen hebben veel 
bewoners niet de medische zorg gehad die zij hadden moeten ontvangen en daar is bij 
tenminste één bewoner,2 maar waarschijnlijk bij meerdere, ernstig letsel door ontstaan. De 
inspectie wordt door ouders voortdurend op de hoogte gehouden van de achteruitgang van de 
medische zorg, maar grijpt niet in. De inspectie vindt het, ook na de uitspraak van het medisch 
tuchtcollege, niet nodig dat de arts weggaat bij de instelling. Later dient de familie een klacht 
in bij de Nationale ombudsman over de inspectie en krijgt gelijk.3  
 
De rond 2000 aantredende twee directeuren schalen zichzelf op tot Raad van Bestuur, met een 
salaris tot boven dat van de minister-president. Zij nemen diverse nieuwe directeuren en 
managementlagen in dienst. Van een platte organisatie wordt de instelling piramidevormig 
met een grote overhead die ten koste gaat van de dagelijkse zorg. Er komt een jarenlange, 
continue stroom op gang van reorganisaties en wisselingen in het management die veel geld 
kost en voor grote onrust zorgt binnen de instelling.  
 
Eén van de twee leden van de Raad van Bestuur (RvB) heeft in een vorige functie bij een 
Groningse instelling voor verstandelijk gehandicapten een tekort op de begroting laten 
ontstaan en is daar met een conflict weggegaan.4 Dit vormt echter geen belemmering om hem 
bij instelling Sherpa aan te stellen en hem ook daar te belasten met de verantwoordelijkheid 
voor de financiën. Binnen een paar jaar ontstaat bij Sherpa een tekort op de begroting van 
enkele miljoenen euro. En ook binnen deze instelling ontstaan conflicten met deze bestuurder. 
De Amsterdamse inspectie die van dit alles op de hoogte is,5 lijkt hier geen probleem in te 
zien. Als er klachten zijn gaat de betrokken Amsterdamse inspecteur praten met dit lid van de 
RvB en met de verantwoordelijke voor de medische zorg, en concludeert dan dat er niets aan 
de hand is.6 
 
In 2006 wordt dit RvB-lid op non-actief gezet wegens disfunctioneren. Hij heeft zich grof en 
onbehoorlijk gedragen tegenover familie van bewoners. Hij krijgt een verbod om zich nog op 
het terrein te vertonen. Aanvankelijk stelt de Raad van Toezicht dat hij slechts een beperkte 
vertrekregeling zou krijgen, maar in een later bericht7 wordt gesteld dat het om ongeveer drie 
ton ging. 

                                                           
1 Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam, 23 januari 2007, 07/031. 
2 Deze bewoner is daarna overleden. 
3 Nationale ombudsman, rapp.nr. 2010/321. 
4 Nieuwsblad van het Noorden, 27 april 1999. 
5 De inspectie heeft dit RvB-lid in zijn Groningse tijd al een brief geschreven en hem een waarschuwing gegeven 
omdat de zorg in de instelling onder de maat was. Brief van W.I. Klijnsma, inspecteur, 19 april 1999, kenmerk 
1745/WK/lg. 
6 Brief van N.M.M. Smit, inspecteur, 26 februari 2004, kenmerk 400744/NS/sl. 
7 Unieuws.nl, 3 juli 2007. 



3 

 

 
De situatie in de instelling gaat jarenlang achteruit. In 2009 worden twee directeuren naar 
aanleiding van een rapport8 op non-actief gezet wegens disfunctioneren. In 2010 vertrekt de 
voorzitter van de Raad van Bestuur omdat het vertrouwen in hem weg is. Ook vertrekt de 
gehele Raad van Toezicht. De Ondernemingskamer stelt een interim-voorzitter Raad van 
Toezicht aan, een voormalig raadsheer van het Hof Amsterdam.9 Deze trekt een externe 
functionaris aan als Raad van Bestuur. In een paar jaar tijd zijn derhalve de gehele Raad van 
Bestuur en vrijwel alle directeuren vertrokken, allen wegens disfunctioneren of gebrek aan 
vertrouwen. Ook de gehele Raad van Toezicht is vervangen. Aan ruim tien jaar falend beleid 
lijkt nu een einde te zijn gekomen. 
 
Dit decennium laat zijn sporen na bij bewoners, familie en personeel. De NIZW-Benchmark 
van 2006,10 waarbij oordelen van betrokken familie en medewerkers zijn gevraagd over ruim 
honderd gehandicapteninstellingen in Nederland, laat zien dat Sherpa vrijwel onderaan staat. 
Ouders die in 2007 een andere instelling zoeken voor hun kind stellen vast dat instellingen in 
de buurt wachtlijsten hebben omdat er zoveel aanmeldingen zijn vanuit Sherpa. Er is een 
permanent hoog ziekteverzuim onder het personeel 7 tot soms zelfs 9 procent. Veel personeel 
zoekt een andere instelling. Individuele bewoners en hun familie lijden erg onder de situatie. 
Sommige ouders worden, vanwege de voortdurende zorgen die zij zich om hun kind maken, 
letterlijk ziek van de situatie. 
 
De inspectie 
Verwanten en ook personeel stellen al die jaren de achteruitgang van de zorg aan de orde bij 
de inspectie. De inspectie stelt de instelling enige tijd onder verscherpt toezicht en schrijft een 
enkel kritisch rapport,11 maar dit alles leidt niet tot verbetering. Ook gesprekken van familie 
met de hoofdinspecteur leiden niet tot meer activiteit van de kant van de inspectie.  
 
Als inspecteurs bij de instelling op toezichtbezoek komen en praten met ouders, zitten daar 
ook managers van de instelling bij, met instemming van de inspectie. Ouders durven dan geen 
kritiek te leveren omdat ze bang zijn voor represailles van de kant van de instelling. De 
inspectie dringt er niet op aan om alleen met de ouders te praten. Het hoofd van de medische 
zorg van Sherpa zit bijna altijd bij de gesprekken. Hij is getrouwd met een Amsterdamse 
inspecteur. Diezelfde regio Amsterdam houdt op dat moment – en al jarenlang – toezicht op 
Sherpa. Er is dus een huwelijksband tussen de instelling en de bewuste afdeling van de 
inspectie. Als familie die huwelijksband met naam en toenaam naar buiten brengt, krijgt ze 
een onvriendelijk telefoontje van de hoofdinspecteur. Kort daarna wordt het toezicht 
verplaatst naar Zwolle. De familie, die zich zorgen maakt over de onafhankelijkheid van de 
inspectie, krijgt gelijk van de Nationale ombudsman.12 
 
De community care 
De omstreeks het jaar 2000 aangetreden instellingsleiding van Sherpa is, evenals de 
bestuurders van veel andere gehandicapteninstellingen, voorstander van de community care. 
Deze ambitie wordt gestimuleerd door het ministerie van VWS. De door het ministerie 

                                                           
8 J. Simons, Rapportage functioneren Sherpa, 7 januari 2009. 
9 Beschikking van de Ondernemingskamer van 20 mei 2010 in de zaak met rekestnummer 200.063.576 OK. 
10 Integrale kernbevindingen Benchmark Gehandicaptenzorg 2006, beknopte managementrapportage Sherpa, 
Utrecht, september 2007. 
11http://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Bijlage+rapport+verantwoorde+zorg+voor+gehandicapten+ond
er+druk&docid=1152&URL= 
12 Nationale ombudsman, rapp.nr. 2009/250, pag. 37-38. 
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ingestelde Beraadsgroep Community Care beveelt in 1998 aan dat in 2010 alle verstandelijk 
gehandicapten in de samenleving moeten wonen. Ook de beleidsdocumenten die in de jaren 
daarna volgen gaan allemaal uit van grootschalige verhuizingen van gehandicapten naar 
woonwijken. Er komt een regel dat instellingen hun bewonertal moeten terugbrengen tot 
200.13 Dat betekent voor veel instellingen dat zij honderden bewoners moeten weghalen van 
de terreinen waar deze vaak al tientallen jaren wonen. Het plaatsen van verstandelijk 
gehandicapten in woonwijken wordt financieel aantrekkelijk gemaakt door VWS.14 In diverse 
instellingen worden in deze periode dan ook op grote schaal gehandicapten naar woonwijken 
verhuisd. Instellingen krijgen daarnaast belangstelling voor vastgoed, mede in verband met 
het feit dat hun terreinen vaak schitterend gelegen zijn, zoals dat van Sherpa. 
 
Er komen vanaf ongeveer het jaar 2003 landelijk protesten tegen de verhuizingen die vaak 
verre van vrijwillig zijn. Mede dankzij Kamerleden en oudergroeperingen wordt het in 2005 
verplicht voor instellingen om voorafgaand aan bouwplannen voor het terrein eerst een 
geobjectiveerd leefwensenonderzoek te houden onder individuele bewoners en hun familie en 
de plannen daar op te baseren.15 Die verplichting is daarna nog vele malen bevestigd door de 
opeenvolgende staatssecretarissen. De regel geldt tot op de dag van vandaag, maar wordt 
slecht nageleefd. Sommige instellingen houden geen leefwensenonderzoek maar verhuizen 
hun bewoners toch van het terrein af. Waar wél zo’n onderzoek wordt gehouden, komt er 
altijd uit dat verreweg de meeste verstandelijk gehandicapten op het beschermd instellings-
terrein willen wonen. Een inventarisatie in 2007 onder twaalf gehandicapteninstellingen laat 
zien dat slechts vier van hen een leefwensenonderzoek hebben gehouden dat ‘geobjectiveerd’ 
kan worden genoemd. Uit deze onderzoeken blijkt dat verreweg het grootste deel van de 
bewoners wil dat het beschermd instellingsterrein blijft bestaan. De percentages die worden 
genoemd zijn: 95%, 92%, 90%, 70%. De Twentse Zorgcentra haalt de bewoners vervolgens 
terug uit de wijk, maar bij andere instellingen worden verzoeken om een leefwensen-
onderzoek veelal genegeerd. Plannen voor grootschalige uitplaatsingen worden ontwikkeld 
zonder inbreng van bewoners en familie. Ook als er wel een leefwensenonderzoek wordt 
gehouden, blijken toch vaak de plannen al klaar te liggen en het resultaat van het 
leefwensenonderzoek is hier niet meer op van invloed.16  
 
Een nieuwe inventarisatie vier jaar later laat zien dat een aantal instellingen het beleid heeft 
bijgesteld.17 Acht van de dertien instellingen zijn inmiddels begonnen met nieuwbouw voor 
hun gehandicapte bewoners op het beschermd instellingsterrein. Gehandicapten krijgen nu 
een keuze om te wonen waar zij willen (dat betekent heel vaak: op het beschermd instel-
lingsterrein). De instellingsleidingen lijken zich te realiseren dat het beschermd terrein 
voordelen biedt voor de gehandicapten. Bij andere instellingen is de situatie niet verbeterd: 
plannen voor het terrein worden buiten gehandicapten en hun familie om gemaakt. De wens 
om instellingsterreinen voor iets anders te gebruiken lijkt hierbij leidend te zijn.  
 
Bij Sherpa wordt al in 1998 een leefwensenonderzoek gehouden onder de ongeveer 520 
bewoners op het terrein. Dit onderzoek blijkt echter later, als de nieuwe instellingsleiding is 

                                                           
13 Regeling van 9 april 2003, DWJZ/SWW-2370326, Stcrt. 2003, 74, houdende wijziging van de beleidsregels 
WZV als gevolg van de modernisering van de AWBZ, in werking met ingang van 1 april 2003. Later wordt deze 
regel als gevolg van protesten van ouders weer ingetrokken.  
14 Zie brief staatssecretaris Terpstra, 13 december 1996, Kenmerk DGB/ZVG-968130. 
15 Beleidsregels ex artikel 4 Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), versie 21 december 2005; Vaststelling van 
beleidsregels ex artikelen 4 en 13 van de Wet Toelating Zorginstellingen, 9 juli 2007, nr. MC-U-2776561; brief 
van staatssecretaris Bussemaker van 20 april 2009, DLZ-CB-U-2924792. 
16 Malsch & Schuerman 2007. 
17 Malsch & Schuerman 2011. 
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aangetreden, kwijt te zijn. Wel worden er plannen voor een woonwijk op het terrein gemaakt, 
en deze berusten niet op de wensen van de bewoners. Een nieuw leefwensenonderzoek, waar 
herhaaldelijk om wordt gevraagd, wordt echter geweigerd. De instelling verhuist op grote 
schaal bewoners naar woonwijken. Vaak gaat het hier om gehandicapten met een, ondanks 
hun volwassen leeftijd, ontwikkelingsniveau van een peuter of een klein kind die niet of 
nauwelijks kunnen praten. Van integratie in de nieuwe leefomgeving is dan ook vrijwel nooit 
sprake. Velen komen niet meer buiten omdat ze niet verkeersveilig zijn en de personeels-
bezetting is teruggebracht. 
 
Kamervragen  
Op de vraag van ouders om hun verzoek aan de instelling om een nieuw leefwensenonderzoek 
te steunen nu het oude kwijt is,18 wordt afwijzend gereageerd door inspectie en ministerie van 
VWS, dat via het toen bestaande College Bouw toezicht moet houden op nieuwbouw conform 
een leefwensenonderzoek. Kamerleden van D66 en SP stellen in totaal acht maal 
Kamervragen over het kwijtraken van het oude en het weigeren van een nieuw leefwen-
senonderzoek.19 Een ander punt dat steeds terugkeert in de Kamervragen is dat Sherpa achter 
de rug van de wettelijk vertegenwoordiger om de wens om op het terrein te wonen uit het 
zorgplan schrapt. Dat gebeurt niet één keer, maar verschillende keren, jarenlang. De inspectie, 
die hiervan vanaf 2008 diverse malen op de hoogte wordt gesteld, stelt geen onderzoek in.  
 
De opeenvolgende staatssecretarissen ontkennen in de antwoorden op de Kamervragen dat het 
leefwensenonderzoek van 1998 kwijt zou zijn. Zij stellen dat een ander document, te weten 
een bouwplan van Sherpa, het leefwensenonderzoek is. Maar dat is het niet. Netwerk TV doet 
een WOB-verzoek bij het Ministerie van VWS om het echte rapport te krijgen, en weer wordt 
het andere document toegestuurd.20 De journaliste van Netwerk TV ontvangt van een 
medewerker van het Bouwcollege telefonisch het bericht dat zij in hun archieven niet het 
originele rapport van het leefwensenonderzoek 1998 van Sherpa hebben kunnen vinden. De 
staatssecretaris ontkent echter dat dit door haar medewerker is gezegd.21 
 
Kamerlid Leijten (SP) vraagt vervolgens om het rapport. Er komen excuses en de 
staatssecretaris zegt alsnog het woonwensenonderzoek 1998 op te sturen.22 En andermaal 
wordt het verkeerde document toegestuurd. Bij de laatste Kamervragen, van februari 2012, 
gebeurt dit nog een keer. Tevens ontkent de huidige staatssecretaris dat de wens om op het 
instellingsterrein te wonen uit het zorgplan wordt geschrapt.23 Ze zegt dat ze van de inspectie 
heeft gehoord dat dat niet is gebeurd. Dit terwijl de inspectie jarenlang signalen hierover heeft 
ontvangen maar deze niet heeft onderzocht.  
  

                                                           
18 Vanaf het jaar 2003 hebben verwanten vele malen verzocht om een leefwensenonderzoek, zowel bij de 
instelling als bij inspectie en ministerie. Deze verzoeken zijn altijd geweigerd. Zie onder meer de brief van de 
staatssecretaris van 11 maart 2008, kenmerk DLZ/KZ-2835377. 
19 Kamervragen Lambrechts (D66) over het inspectierapport Sherpa; Kamerstuk, 5-10-2006 DLZ-K-U-2714776; 
Vragen van het lid Van Gijlswijk (SP), Vergaderjaar 2006-2007, 2249; Vragen van het lid Leijten (SP), DLZ-K-
U-2904456, antw. 9 februari 2009; Vragen van het lid Leijten (SP), Vergaderjaar 2008-2009, 3390; Vragen van 
het lid Leijten (SP), Vergaderjaar 2009-2010, 141; Vragen van het lid Leijten (SP), Vergaderjaar 2009-2010, 
1803; Vragen van het lid Leijten (SP), DLZ-U-3006232, antwoord 18 augustus 2010; Vragen van het lid Leijten 
(SP), 101547-100266-LZ, antwoord van 10 februari 2012. 
20 Brief van de minister van VWS van 30 maart 2009, kenmerk DVC-2922883. 
21 Beantwoording van Kamervraag 3 van de Kamervragen van Vergaderjaar 2009-2010, 141. 
22 Kamervragen 141, antwoord op Vraag 2. 
23 Vragen van het lid Leijten (SP), 101547-100266-LZ, antwoord van 10 februari 2012 (Vraag 10). 
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Onderzoek naar community care  
 
In de antwoorden op de Kamervragen staat ook dat de community care per saldo een positief 
beeld laat zien. Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt echter wat anders. Het Verwey-Jonker 
Instituut (2002) constateert dat integratie van verstandelijk gehandicapten in de maatschappij 
nauwelijks op gang komt. Verstandelijk gehandicapten worden gepest in wijken. 
Buurtbewoners willen gehandicapten vaak niet als buren. Er komen geen contacten tot stand 
met de ‘gewone’ bewoners, en op zijn best worden de verstandelijk gehandicapten genegeerd. 
In sommige gevallen leidt de afgedwongen integratie tot persoonlijke of maatschappelijke 
schade. Verstandelijk gehandicapten kunnen niet te veel rekenen op opvang door de 
maatschappij, zo constateert ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2005). Het is 
volgens het SCP verstandiger een professioneel voorzieningenaanbod in stand te houden voor 
mensen met een beperking waarbij residentieel verblijf op een instellingsterrein mogelijk 
moet zijn. De Rijksuniversiteit Groningen (2008) concludeert dat wonen in wijken leidt tot 
beperkingen in de bewegingsvrijheid van verstandelijk gehandicapten. De kwaliteit van leven 
neemt niet toe, evenmin als de sociale zelfredzaamheid. De bewoners blijven veel gebruik 
maken van de voorzieningen op het voormalige instellingsterrein. Er is geen sprake van 
sociale integratie. De maatschappij zit niet te wachten op verstandelijk gehandicapten. 
Verstandelijk gehandicapten hebben weinig contacten met buurtbewoners, zo laat ook het 
onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (2008) zien. Sommige gehandicapten wachten 
de hele dag tot de begeleider langskomt. De bewoners mijden voorzieningen in de buurt 
omdat ze bang zijn er niet bij te horen, in de maling te worden genomen of niet voor vol te 
worden aangezien. Integratie komt dus niet tot stand. Verstandelijk gehandicapten worden 
soms opgelicht en bouwen daardoor grote schulden op. Zij worden soms als drugskoerier 
gebruikt. Zij willen eigenlijk het liefst een prikkelarme omgeving met groen, hei en natuur, 
dus niet in een woonwijk. Echter, wat zij zelf willen wordt niet aan hen gevraagd. 
Verstandelijk gehandicapten zijn niet vaker ‘regulier’ gaan participeren, constateert ook het 
Nivel in 2010. Twee-derde van de mensen met een matige verstandelijke beperking ontmoet 
nauwelijks mensen zonder verstandelijke beperking. Vooral de ouderen onder hen gaan 
minder vaak dagelijks ergens naar toe en hebben minder vaak een vorm van dagbesteding. Ze 
vinden het niet altijd erg dat ze niet aan alles deelnemen.  
 
Uit de inmiddels vele wetenschappelijke, onafhankelijke onderzoeken blijkt derhalve dat de 
introductie van de community care binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten 
grotendeels negatieve gevolgen heeft gehad: gehandicapten vereenzamen in woonwijken en 
komen vaak nauwelijks nog buiten, terwijl ze zich op het beschermd instellingsterrein wel 
zelfstandig konden bewegen. Slechts als onderzoeken door instellingen zélf worden 
uitgevoerd, laten zij een positiever beeld zien. De validiteit van dit soort onderzoeken is 
echter niet hoog, aangezien verstandelijk gehandicapten anderen graag een plezier willen 
doen en hen daarom vaak napraten. Mensen met een verstandelijke beperking stemmen – in 
het geval zij kunnen praten - vaak met vragen in ongeacht de inhoud van de vraag, zelfs als 
dat in tegenspraak is met hun eigen perceptie. Dit wordt ‘instemmingstendentie’ of 
acquiescence genoemd.24 Ze zijn meer suggestibel dan mensen met een gemiddelde 
intelligentie. Ze zeggen vaak wat zij denken dat anderen willen horen, en willen anderen een 
plezier doen.25 Als er dus een onderzoek door een instelling wordt gedaan waarbij 
instellingsmedewerkers zelf de interviews aan de gehandicapten afnemen en het verslag 
maken, is de uitkomst daarvan waarschijnlijk flink vertekend, zeker als gevraagd wordt naar 
de ‘tevredenheid’ over de instelling, of over de verhuizingen. Op die vraag zullen veel 
                                                           
24 Moonen et al. 2011. 
25 Van Oijen 2011, p. 144. 
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verstandelijk gehandicapten een positief antwoord geven, ook als hun kwaliteit van leven 
sterk achteruit is gegaan. De staatssecretaris verwijst in de beantwoording van de 
Kamervragen wél naar een niet-onafhankelijk onderzoek van Sherpa,26 maar gaat niet in op 
het onafhankelijke onderzoek. 
 
Nationale ombudsman 
 
De Nationale ombudsman heeft twee rapporten geschreven over het ontbreken van een 
leefwensenonderzoek en het schrappen van wensen uit het zorgplan van de bewoner bij 
Sherpa, te weten in 2009 (2009/250, paragraaf 3.4) en in 2011 (2011/83). In beide rapporten 
concludeert de ombudsman dat de inspectie goed onderbouwde signalen hierover van familie 
ten onrechte negeert.  
 
De plannen voor een woonwijk 
 
Uiteindelijk worden de plannen voor het neerzetten van een woonwijk op het terrein van 
Sherpa in 2011 stopgezet. Enkele honderden bewoners zijn inmiddels wegverhuisd zonder dat 
ze daarbij een redelijke keuze hebben gehad. Op het terrein van de instelling staan grotendeels 
verouderde paviljoens zonder veel privacy. Veel voorzieningen zijn afgebroken. Bij andere 
gehandicapteninstellingen is iets soortgelijks gebeurd. Bij instelling Arduin27 in Zeeland is 
vrijwel het hele terrein opgeheven, sommige andere instellingen zijn nog steeds bezig hun 
bewoners weg te verhuizen. Landelijk zijn waarschijnlijk duizenden verstandelijk 
gehandicapten van de terreinen af verhuisd met, afgaande op het wetenschappelijk onderzoek, 
een aanzienlijke kans op persoonlijke schade als gevolg. Hoe heeft dit alles kunnen gebeuren? 
Waarom heeft de inspectie niets gedaan, en waarom zijn protesten van ouders, die dit alles 
onder hun ogen zagen gebeuren, genegeerd?  
 
Marktwerking 
 
Binnen de gezondheidszorg, inclusief de verstandelijk-gehandicaptenzorg en de GGZ, is een 
vorm van ‘gereguleerde marktwerking’ ingevoerd. De overheid heeft zichzelf daarmee op de 
achtergrond geplaatst en maatschappelijke partijen krijgen meer verantwoordelijkheid. In 
zowel de psychiatrie als de verstandelijk-gehandicaptenzorg gaan deze ontwikkelingen samen 
met het opheffen van grootschalige instituties en het laten verhuizen van de bewoners ervan 
naar de ‘gewone maatschappij’. Tegelijkertijd wordt de zorg aan deze bewoners teruggebracht 
omdat ervan wordt uitgegaan dat zij meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen en daarbij 
gesteund worden door hun leefomgeving. Ook het toezicht door de inspectie is op afstand 
geplaatst. 
 
Veel keuzevrijheid, een voorwaarde voor marktwerking, hebben verstandelijk gehandicapten, 
die immers voor bijna alles afhankelijk zijn van de instelling, echter niet. Vaak zijn ze door 
hun in de buurt wonende familie geografisch gebonden aan een bepaalde regio. Veel 
instellingen zijn door fusies sterk gegroeid, waardoor de keuzen eveneens beperkt worden.28 
Ook hebben instellingen vaak het beschermd terrein afgestoten, waardoor keuzemo-
gelijkheden eveneens zijn verkleind.  
 

                                                           
26 Schuurman & Van Leeuwen 2009; Antwoorden op Kamervragen 141 en 1803. De staatssecretaris stelt, in 
strijd met de werkelijkheid, dat dit onderzoek onafhankelijk zou zijn. 
27 Ook bij instelling Arduin zou een gehouden leefwensenonderzoek zijn verdwenen. 
28 Verwey-Jonker Instituut 2002; SCP 2005. 
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Het op grotere afstand komen van het toezicht is goed waarneembaar bij Sherpa. Er wordt niet 
ingegrepen door de inspectie. De nieuwe instellingsbestuurders maken hun keuzen en laten 
zich daarbij weinig gelegen liggen aan de overheid, de regels, en de familie, maar zij worden 
niet gecorrigeerd door inspectie of het ministerie van VWS. Vanaf het jaar 2000 komt er bij 
diverse gehandicapteninstellingen bovendien een duidelijke belangstelling voor vastgoed.29  
Hoewel de wet het vooralsnog niet toestaat om in de care winst te maken met vastgoed, lijken 
de vastgoedplannen voor de instellingsterreinen hier wel op vooruit te lopen.  
 
Afscherming en verwevenheid 
 
Het heeft in de gehandicaptenzorg enige tijd geduurd voordat de achteruitgang van de zorg en 
de gedwongen verhuizingen daadwerkelijk naar buiten kwamen, mede door de afwezigheid 
van een actieve controle door de toezichthouders. Als voorbeeld kunnen de veranderingen in 
de medische zorg bij Sherpa dienen. Toen een bewoner ernstig ziek werd, de nieuwe arts 
weigerde om hem te bezoeken en naar het ziekenhuis te sturen, waarna de bewoner overleed, 
werd een intern onderzoek gestart door het hoofd van de medische zorg. Aangezien hij geen 
arts was en bovendien bij de instelling werkte, konden vraagtekens geplaatst worden bij de 
kwaliteit en onafhankelijkheid dit onderzoek. Hij concludeerde dat er niets mis was gegaan en 
dat de familie dus ongelijk had. De inspectie (de regio waar zijn echtgenote werkte) 
accepteerde dit en stelde geen nader onderzoek in. Pas na jaren aandringen startte de inspectie 
toch een onderzoek naar het overlijden van de bewoner.30 In haar rapport constateerde de 
inspectie dat wat er gebeurd was de bewoner niet had geschaad, terwijl toch alle feitelijke 
informatie in een andere richting wees. Uiteindelijk gaf de Nationale ombudsman de familie 
gelijk: de inspectie had verkeerde conclusies getrokken.31 Een gecombineerd effect van 
afscherming en verwevenheid leidt er dus toe dat externe toezicht soms, in plaats van zaken te 
openbaren, deze in de beslotenheid houdt.  
 
Er zijn nog meer situaties geweest waarbij sprake is van verwevenheid. De instelling heeft 
lange tijd onderdeel uitgemaakt van het werkverband d’Open Ankh.32 Deze stichting was 
eigenaar van de instellingsterreinen van dertien gehandicapteninstellingen, waaronder dat van 
Sherpa, maar ook dat van Arduin in Zeeland en de Willem van den Bergh, onderdeel van 
Zorggroep ‘s Heerenloo. Bij Sherpa had d’Open Ankh twee gedelegeerd bestuursleden in de 
Raad van Toezicht.33 De voorzitter van d’Open Ankh was ook commissaris bij bouwbedrijf 
Heijmans. Dit bouwbedrijf heeft een deel van het terrein van gehandicapteninstelling Willem 
van den Bergh gekocht om daar villa’s te kunnen neerzetten.34 
 
Er zijn ook verbanden met de gemeente Baarn waar Sherpa onder valt. Een medewerkster van 
de gemeente Baarn was in de periode die in dit artikel is beschreven tevens lid van de Raad 

                                                           
29 Bestuurders bij sommige andere gehandicapteninstellingen hebben vergelijkbare ambities. Zij schaffen hotels 
aan en plannen omvangrijke bouwprojecten die ten koste gaan van de zorg en de instelling in grote financiële 
problemen brengen. Zie de berichtgeving over de instellingen Philadelphia (2009) en de Zonnehuizen (2011, 
2012).  
30 Naar een aantal andere gevallen waarbij een bewoner letsel had opgelopen omdat de medische zorg 
onvoldoende was, weigerde de inspectie, ondanks verzoeken, een onderzoek in te stellen. 
31 Nationale ombudsman, rapp.nr. 2010/321. 
32 Later werd deze stichting omgevormd tot coöperatie (Zorgcoöperatie Nederland), en niet veel later werd deze 
coöperatie opgeheven. Het eigendom van het vastgoed en de terreinen is overgedragen aan de instellingen.  
33 Dit was voor zover bekend ook het geval bij de andere aangesloten instellingen. 
34 Zie Volkskrant 4 oktober 2008 (M. Rengers en J. Schoorl). Er zijn 78 villa’s gepland met een koopsom vanaf 
7 ton. Volgens recente informatie is nog geen van deze villa’s verkocht en is de bouw ook nog niet gestart. Bij 
deze instelling zijn de plannen gemaakt die niet zijn gebaseerd op een eerder gehouden leefwensenonderzoek. 
Zie Malsch & Schuerman 2007. 
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van Toezicht van de instelling. Dit heeft het maken van plannen voor vastgoed op het 
instellingsterrein en het daarvoor noodzakelijke wijzigen van de bestemmingsplannen 
natuurlijk kunnen faciliteren. 
 
Er lopen derhalve diverse lijnen tussen instanties die van belang zijn voor de concrete 
gehandicaptenzorg, instellingsbestuurders, Raden van Toezicht, overheidsinstanties en de 
bouwwereld.35 De gemiddelde gehandicapte en zijn familie is hier niet of nauwelijks van op 
de hoogte. Wel worden zij geconfronteerd met de beslissingen die over hun hoofd heen 
worden genomen, bijvoorbeeld om het instellingsterrein vrij te maken voor een woonwijk. 
Invloed op deze plannen hebben ze vrijwel niet,36 dit terwijl deze een aardverschuiving 
betekenen voor de – kwetsbare – gehandicapten en hun familie. 
 
Familie van bewoners is vaak bang voor represailles. Het personeel vreest voor ontslag. Dit 
zijn factoren die de openheid over wat er fout kan gaan binnen een instelling niet bevorderen. 
Dat deze angsten overigens niet helemaal zonder grond zijn, blijkt uit het feit dat kritische 
familie inderdaad soms onprettig is bejegend door de instellingsleiding en personeel is 
ontslagen, naar zeggen omdat zij niet mee wilden gaan in het beleid van de instelling. 
 
Van ouders die bezwaar maken tegen de verhuizingen naar woonwijken is wel gezegd dat zij 
‘niet mee kunnen komen’ in de ontwikkelingen, en dat dus beter uitgelegd moet worden wat 
de voordelen van de community care zijn.37 Er is derhalve het afgelopen decennium sprake 
van een drang tot consensus waaraan ook familie en medewerkers van de instelling worden 
onderworpen.38  
 
Conclusies 
 
Het streven naar community care binnen de gehandicaptenzorg heeft positieve kanten. Het 
valt toe te juichen als verstandelijk gehandicapten in de maatschappij kunnen wonen en zo 
veel mogelijk zelfstandig zijn. Een beperkt aantal van hen is daar ook toe in staat. Echter, dit 
streven naar vermaatschappelijking lijkt ontspoord te zijn. De aanhangers ervan hebben zich 
immuun gemaakt voor de protesten van diegenen die er in de praktijk mee te maken krijgen. 
Dit heeft zelfs geleid tot ontkenning van de werkelijkheid, namelijk dat de meerderheid van 
de verstandelijk gehandicapten er op achteruit gaat als zij naar een woonwijk verhuizen.  
 
Instellingsbestuurders, maar ook de IGZ en het ministerie lijken een onafhankelijk 
leefwensenonderzoek liever te willen tegenhouden dan te willen bevorderen, dit terwijl een 
dergelijk onderzoek verplicht is. Gehouden onafhankelijke leefwensenonderzoeken laten 
altijd zien dat de meeste gehandicapten liever op een beschermd terrein wonen, en dat is in 
strijd met sommige vastgoedplannen van instellingen.  
 

                                                           
35 Een dergelijke verwevenheid wordt binnen de criminologie ook wel ‘collusie’ genoemd, zie Van den Heuvel 
2004; Van de Bunt 2012.  
36 De medezeggenschapsraad van ouders wordt binnen Sherpa door de Raad van Bestuur zelf uitgekozen. Sinds 
2002 zijn er geen verkiezingen meer gehouden. De raad neemt nauwelijks een kritische positie in ten opzichte 
van de bestuurder.  
37 Zie het interview met staatssecretaris Terpstra in Indruk, juli 1996. Zij zegt daarin dat als ouders vragen om 
een plaats in een grote instelling, de overheid en de instellingen de tijd moeten nemen om de angst voor 
kleinschaliger wonen (lees: wonen in een woonwijk – MM) weg te nemen en hen moeten helpen in het 
denkproces.  
38 Zie De Vries & Bordewijk 2009. 
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De casus van Sherpa laat zien dat het toezicht van de inspectie is tekortgeschoten. De 
afgelopen tien jaar heeft de inspectie de instellingsleiding haar gang laten gaan met het 
wegverhuizen van bewoners en het afbouwen van de zorg. Door de vingers is gezien dat 
Sherpa en andere instellingen zich niet aan de regels betreffende het leefwensenonderzoek 
houden, en dat de instelling op eigen initiatief de wens van een beschermd terrein uit het 
zorgplan schrapt. Er zijn bij Sherpa in de beschreven periode banden tussen instellingsleiding, 
inspectie, een bouwbedrijf en de gemeente die op zijn minst laten zien dat het gezamenlijk 
plannen maken voor vastgoed gemakkelijk gefaciliteerd kan worden over de hoofden van de 
gehandicapten en hun familie heen. De Nationale ombudsman heeft met zijn rapporten 
kunnen voorkomen dat deze gang van zaken vervolgens aan het zicht werd onttrokken.  
 
Het ministerie van VWS was en is een sterke voorstander van de community care. Het 
wetenschappelijk onderzoek dat de weinig positieve effecten van de community care schildert 
heeft het ministerie echter nog niet weten te bereiken.  
 
Door de marktwerking zijn er minder regels en de regels worden ook minder strikt 
gehandhaafd door de toezichthouders en het ministerie van VWS. Een geringer bewustzijn 
van de regels en hun intrinsieke waarde ten opzichte van een kwetsbare groep als de 
verstandelijk gehandicapten kan het uitblijven van een leefwensenonderzoek, maar ook de 
verwevenheid tussen toezichthouder en instelling, en tussen instellingen en een bouwbedrijf, 
verklaren. Er is een consensusdwang ontstaan richting andersdenkenden zoals familie en de 
groepsleiding. Niet alleen de marktwerking heeft ideologische trekken gekregen,39 de 
community care heeft dat ook.  
 
Om verdere schade voor de gehandicapte bewoners tegen te gaan, zouden hun wensen weer 
centraal moeten komen te staan. Als zij op het beschermd terrein willen wonen, moet dat weer 
mogelijk gemaakt worden. Dit betekent dat bestuurders, inspectie en VWS moeten gaan doen 
wat jarenlang is nagelaten: de geluiden van ouders en bewoners serieus nemen, geobjecti-
veerde leefwensenonderzoeken laten plaatsvinden en bewoners die op het terrein willen 
wonen daarnaar terug laten keren. 
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