
Een uniek project in Nederland 
stichting Tweede Thuis in Altena 
Een kleinschalige woonvorm waarin acht gehandicapte mensen als gezin 

kunnen wonen, samen met de huisouders (zorgouders) Er zijn twee paar 

huisouders die de werktijden zo op elkaar afstemmen dat steeds een 

huisouder aanwezig is in de woning. Dit concept is uniek in Nederland 

en garandeert continuïteit van de zorg door steeds dezelfde vertrouwde 

mensen. 

Hoe ziet zo'n woonvorm er uit? 
Elke bewoner heeft een eigen appartement dat bestaat uit een woon

slaapkamer en badkamer. Het centrum van de zorgwoning is de 

gemeenschappelijke woonkamer. Verder is er uiteraard een keuken en 

zijn er enkele algemene ruimte voor de medewerkers en opslag van 

hulpmiddelen. Het huis is verbonden met de woningen van de huisouders, 

die gelegen zijn boven de zorgwoning. 

Samenwerking 
We hebben de samenwerking gezocht met stichting Syndion als 

professionele zorgorganisatie, waarmee we kunnen borgen, dat er 

goede ondersteuning en zorg geboden wordt. De huisouders en de 

ondersteunende zorgverleners zijn bij Syndion in dienst. 

Woonservice Meander staat borg voor een goede accommodatie voor 

zowel de bewoners van de zorgwoning als ook de woningen voor de 

huisouders. 



Wie zijn wij? 
Stichting Tweede Thuis in Altena is 
een initiatief van een groep ouders, die (meervoudig) gehandicapte mensen 

vertegenwoordigen. Naast ouders hebben we in het stichtingsbestuur ook mensen zitten 

vanwege hun bestuurlijke-, bouw- of zorgdeskundigheid. 

Waarom deze woonvorm? 
Er komt een moment dat je je gehandicapte kind moet loslaten 
en dat het niet langer thuis kan blijven wonen. Dan is het belangrijk dat je je kind kunt 

toevertrouwen aan een veilige en stabiele woonomgeving met vertrouwde mensen die hart 

voor je kind hebben. Een kleinschalige woonvorm met huisouders is dan het beste 

alternatief voor de thuisomgeving. Omdat juist mensen met een meervoudige handicap 

veranderingen en wisseling van verzorgers niet of slecht kunnen verwerken, is de continue 

factor van huisouders die vertrouwd zijn met de bewoners zo enorm belangrijk. Zij vervullen 

de rol van ouders en zijn de stabiele factor bij de onvermijdelijke veranderingen en 

wisseling van mensen waar de bewoners toch altijd mee te maken hebben. 

Waarom niet in een reguliere instelling? 
Er bestaan nu geen woonvormen waarin men werkt met meerdere in- of aanwonende 

zorgouders. In andere situaties wisselen zorgverleners elkaar voortdurend af. Voor veel 

gehandicapte mensen is die voortdurende wisseling van zorgverleners niet te verwerken, 

nog afgezien van de communicatiestoornissen die dat kan opleveren. 

Waarom twee paar huisouders? 
Juist om de continuïteit te waarborgen hebben we gekozen voor twee paar huisouders. Bij 

ziekte, vakantie of vertrek van een van beide ouderparen is er altijd het andere paar dat 

aanwezig blijft en het vertrouwde aanspreekpunt blijft. Bovendien geeft het één van de 

huisouders de mogelijkheid om naast de zorgtaak ook een andere baan te hebben. Dit 

geeft hun meer flexibiliteit en vermindert voor hen de druk van de zorgtaken. 

Hoe is de kwaliteit gewaarborgd? 
Als stichting werken we nauw samen met Syndion, 
een organisatie die veel ervaring heeft met kleinschalige woon projecten. Zo zullen de 

huisouders in dienst genomen worden door Syndion en zijn de kwaliteitseisen van Syndion 

ook van toepassing op ons woon project. 



De groep als een gezin 
Een g roep van acht bewoners 
met een verschillend niveau is ideaal om toch de sfeer en geborgenheid van een gezin vast 

te houden. Voor de bewoners is het belangrijkste doel: thuisvoelen. Die groep bewoners 

samenstellen is een proces dat zich over een periode van maanden heeft gevormd. 

Het aannemen van een nieuwe bewoner zal in overleg gaan met het bestuur van stichting 

Tweede Thuis, Syndion en de huisouders. 

De bewoners 
hebben verschillende handicaps. 
Wij als ouders vinden het belangrijk dat de zorg voor onze kinderen zo optimaal mogelijk 

gegeven kan worden. We stellen een paar bewoners aan u voor, om u een beeld te geven 

van de bewoners en waarom het nodig is deze vorm van wonen te kunnen bieden. 

Jiska 
37 jaar, een ontwikkelingsniveau van ca. 2 jaar 
en ernstig meervoudig complex gehandicapt, is altijd op zoek naar 

veiligheid en voorspelbaarheid. Het duurt lang voor ze zich aan iemand 

hecht. Als die persoon uit haar leven verdwijnt, dan is ze maanden uit balans. 

Om gelukkig te zijn moet ze begrepen worden. Daarvoor zijn vaste en vertrouwde mensen 

nodig. Zonder dat wordt ze apathisch of onhandelbaar. 

Meena 
21 jaar, een ontwikkelingsniveau van ca. 1 á 2 jaar 
Die ontwikkelingsachterstand wordt onder andere veroorzaakt door het 

ontbreken van hersenweefsel dat spraak en gehoor aanstuurt. Ze heeft 

1 op 1 begeleiding nodig. Deze begeleiding moet op een rustige, positieve en 

consequente manier gegeven worden. Met herhalen van activiteiten en een positieve 

stimulering kan ze uiteindelijk kleine activiteiten zelf doen. Ze geniet van activiteiten om 

zich heen, houdt van fietsen en actief bezig zijn. 

Niels 
17 jaar, ontwikkelingsniveau van ca. 1 jaar 
en meervoudig gehandicapt, heeft het zeldzame Pitt-Hopkins syndroom, 

is over het algemeen vrolijk en geniet van aandacht van de mensen om hem 

heen. Te veel prikkels kan hem uit zijn goede doen halen, hij kijkt graag naar 

dvd's van popconcerten en kinderprogramma's. Niels kan vrijwel niets zelf doen, niet 

praten, en zichzelf niet verzorgen. Niels heeft 24 uurszorg nodig. Met enige hulp kan hij 

stukjes lopen. Over het algemeen zit hij veel. Voor wandelingen buiten zit hij veelal in een 

rolstoel. 



Hoe ver zijn we nu? 
Er is een convenant en een huurcontract getekend. 
Met Syndion is een convenant getekend voor de zorgverlening. Syndion zal ook 

zorgdragen voor het contracteren van de zorgverleners, zoals de huisouders. We hebben 

met Woonservice Meander het huurcontract getekend voor de zorgwoning (met 8 

appartementen) en twee maisonnette woningen voor de huisouders. Deze komen per 

oktober 2016 ter beschikking. 

De kosten 
De zorgkosten worden betaald door de bewoners 
uit hun persoonsgebonden budget, het PGB. De huurkosten van het appartement en de 

kosten voor levensonderhoud worden betaald uit een uitkering of salaris. 

Waarvoor is nog meer geld nodig? 
Voor alle overige kosten 
die niet door de bewoners betaald kunnen worden. In de eerste plaats om te 

investeren in de inrichting van het gebouw. Daardoor verlagen we de toekomstige 

exploitatiekosten van het wonen en blijft er meer geld over voor de zorg. Dat laatste zal 

hard nodig zijn om de kosten van de zorg ook in de toekomst te kunnen blijven betalen. 

In de tweede plaats is geld nodig voor voorzieningen in de woonvorm, zoals tilliften, 

douchebrancards, vervoersvoorzieningen en bijvoorbeeld de inrichting van de tuin. 

Deze kosten worden niet vergoed via rijk, provincie of gemeente, maar moeten wel 

gemaakt worden om de bewoners een goed leefbare omgeving aan te bieden. 

Hoe kunt u helpen? 
Er zijn verschillende mogelijkheden, geld, vrijwilliger of anders. 
Zoals met geld, als 'vriend van Tweede Thuis' waarvoor u een vast bedrag per jaar 

doneert via een automatische incasso, als 'Tweede Thuis donateur' door een willekeurig 

bedrag te doneren. Ook het doneren van gebruikstartikelen of leveren van diensten als 

vrijwilliger is een mogelijkheid, zie voor meer informatie onze website. 

• • www.tweedethuisinaltena.nl 
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