
	  
	  

Eerste	  Informatiebijeenkomst	  Hethuis,	  
dinsdag	  15	  oktober,	  	  
Rode	  Kruisgebouw	  Wassenaar.	  
 
Aanwezig	  bestuur	  Hethuis:	  Nico	  van	  Dam,	  Migiel	  van	  Lier,	  Pauline	  Hillen.	  
Aanwezig	  25	  ouders.	  	  
Van	  drie	  kinderen	  waren	  de	  ouders	  er	  niet,	  alle	  met	  bericht.	  	  
	  
Doel	  van	  deze	  avond	  was	  ouders	  met	  elkaar	  en	  het	  bestuur	  kennis	  te	  laten	  
maken	  en	  de	  ouders	  te	  informeren	  over	  de	  achtergrond	  van	  Hethuis	  en	  de	  
ontwikkelingen	  met	  betrekking	  tot	  de	  voortgang	  van	  Hethuis.	  
	  	  
De	  bijeenkomst	  werd	  geopend	  en	  iedereen	  werd	  welkom	  geheten.	  	  
Nadat	  het	  bestuur	  zich	  had	  voorgesteld	  deden	  ook	  de	  ouders	  dit.	  
Uit	  het	  voorstelrondje	  van	  de	  ouders	  bleek	  dat	  ouders	  zich	  vanuit	  diverse	  
kanten	  hadden	  aangemeld.	  Via	  Stichting	  Voorschot,	  via	  ASVZ	  en	  het	  
afgebroken	  project	  in	  Zoeterwoude	  van	  Pieter	  Versteegen	  maar	  ook	  via	  Will	  
Kranenburg	  en	  de	  KIP.	  	  
	  
De	  groep	  toekomstige	  jongvolwassenen	  die	  zich	  heeft	  gemeld	  als	  kandidaat	  
bewoner	  voor	  Hethuis	  is	  heterogeen	  van	  samenstelling.	  Er	  zijn	  verschillen	  in	  
het	  niveau	  waarop	  de	  jongeren	  functioneren	  omdat	  hun	  beperkingen	  
variëren	  in	  ernst	  en	  zwaarte.	  Het	  is	  ook	  de	  bedoeling	  dat	  er	  een	  heterogene	  
samenstelling	  van	  bewoners	  in	  Hethuis	  komt	  te	  wonen.	  Alle	  ouders	  (op	  
twee	  ouders	  na,	  die	  nog	  niet	  gebeld	  zijn)	  zijn	  ook	  gevraagd	  of	  zij	  of	  hun	  kind	  
daar	  bezwaar	  tegen	  zouden	  hebben.	  
	  
Achtergrond	  Het	  huis	  en	  doorstart	  
De	  Stichting	  Hethuis	  bestaat	  sinds	  2004.	  Sinds	  die	  tijd	  zijn	  er	  veel	  
mogelijkheden	  onderzocht	  om	  een	  kleinschalige	  woonvorm	  te	  realiseren.	  	  
Er	  is	  tevergeefs	  onderzocht	  of	  de	  ouders	  zelf	  huiseigenaar	  zouden	  kunnen	  
worden	  door	  een	  lening	  bij	  een	  bank.	  Er	  is	  onderzocht	  of	  er	  panden	  waren	  
die	  verbouwd	  en	  aangepast	  konden	  worden,	  dit	  bleek	  evneens	  erg	  lastig	  in	  
het	  onderzochte	  gebied	  (Wassenaar	  en	  omstreken).	  Toen	  de	  Wassenaarse	  
Woningbouw	  vereniging	  (WBS)	  	  bereid	  bleek	  de	  investerende	  partij	  te	  zijn	  is	  
vooral	  naar	  bouwkavels	  gezocht.	  Uiteindelijk	  bleek	  in	  december	  2011	  dat	  de	  
woningcorporatie	  toch	  afzag	  van	  een	  investering	  in	  Hethuis.	  	  
Dit	  had	  meerdere	  redenen,	  maar	  zoals	  ook	  bij	  het	  project	  Zoeterwoude	  is	  
gebleken	  was	  de	  grond	  uiteindelijk	  te	  duur	  en	  de	  garanties	  te	  gering.	  	  
De	  ouders	  die	  hierbij	  betrokken	  waren	  hebben	  toen	  besloten	  om	  zich	  heen	  
te	  kijken	  en	  drie	  ouderparen	  hebben	  hun	  kind	  bij	  Stichting	  Voorschot	  
aangemeld.	  	  
	  
Het	  project	  van	  Stichting	  Voorschot	  is	  gericht	  op	  jong	  volwassenen	  met	  
autisme	  en	  nog	  een	  (meestal	  verstandelijke)	  beperking.	  Het	  huis	  van	  
Stichting	  Voorschot	  waarvan	  in	  december	  de	  eerste	  paal	  wordt	  geslagen,	  	  
is	  niet	  gericht	  op	  kinderen	  die	  ook	  volledig	  afhankelijk	  zijn	  van	  lichamelijke	  
verzorging,	  zoals	  badkamers	  met	  tilliften.	  Door	  kinderen	  die	  buiten	  de	  boot	  
zouden	  vallen	  en	  het	  overschot	  aan	  aanmeldingen	  bij	  Stichting	  Voorschot	  



hebben	  Voorschot	  en	  Stichting	  Hethuis	  de	  handen	  ineen	  geslagen	  om	  een	  
tweede	  locatie	  te	  realiseren.	  Het	  kan	  goedkoper	  worden	  als	  het	  concept	  
van	  stichting	  Voorschot	  gekopieerd	  kan	  worden	  op	  een	  tweede	  locatie.	  	  
Dit	  betekent	  een	  woonhuis	  voor	  16	  mensen	  en	  waar	  mogelijk	  ook	  
dagbesteding	  erbij	  met	  24	  uurs	  zorg	  van	  de	  zorgaanbieder	  ASVZ.	  	  
	  
	  
De	  volgende	  zaken	  zijn	  hierover	  in	  bespreking:	  
	  

-‐ De	  Sleutels	  is	  bereid	  nog	  een	  investering	  te	  doen	  voor	  het	  bouwen	  van	  een	  
tweede	  woon-‐	  werkplek.	  Maar	  dit	  moet	  in	  Zoeterwoude,	  Leiden	  of	  
Voorschoten	  zijn.	  Zij	  zijn	  niet	  werkzaam	  in	  de	  gemeente	  Leidschendam	  -‐	  
Voorburg.	  
	  

-‐ In	  Zoeterwoude	  is	  wethouder	  Miriam	  Ates	  benaderd	  voor	  een	  stuk	  
bouwgrond	  en	  zij	  is	  bereid	  mee	  hierover	  mee	  te	  denken.	  De	  Sleutels	  is	  nu	  
hierover	  in	  gesprek	  met	  deze	  gemeente.	  
	  

-‐ Wethouder	  Gregor	  Rensen	  van	  de	  gemeente	  Leidschendam	  -‐	  Voorburg	  
heeft	  ons	  attent	  gemaakt	  op	  een	  hele	  geschikte	  lokatie.	  De	  gemeente	  is	  ook	  
bereid	  de	  grond	  hiervan	  tegen	  een	  aangepast	  tarief	  te	  verkopen	  aan	  een	  
investeerder	  die	  er	  voor	  Hethuis	  een	  woon-‐	  werkplek	  zou	  willen	  realiseren.	  
Hiertoe	  zijn	  twee	  gesprekken	  geweest	  met	  de	  wethouder,	  Hethuis	  en	  
woningcorporatie	  Vidomes,	  maar	  Vidomes	  heeft	  vele	  projecten	  afgezegd	  en	  
wil,	  in	  elk	  geval	  nu,	  geen	  geld	  investeren.	  
	  
Het	  bestuur	  zoekt	  daarom	  investeerders	  en	  sprak	  hierover	  al	  een	  
bouwonderneming	  die	  eenzelfde	  project	  als	  Hethuis	  wil	  realiseren	  in	  
Huizen.	  Deze	  benaderde	  ons	  met	  het	  verzoek	  om	  ondersteuning	  bij	  het	  
formeren	  van	  een	  ouder/stichtingsstructuur	  daarvoor.	  Mogelijk	  dat	  deze	  
partij	  ons	  op	  zijn	  beurt	  weer	  kan	  helpen	  aan	  een	  investeerder.	  Ook	  zijn	  er	  
gesprekken	  gaande	  met	  andere	  investeerders,	  wij	  horen	  hierbij	  dat	  wij	  niet	  
kansloos	  zijn.	  
	  
Omdat	  er	  nog	  geen	  concreet	  resultaat	  is	  worden	  ouders	  in	  de	  zaal	  gevraagd	  
of	  zij	  hun	  mogelijkheden	  en	  contacten	  kunnen	  inzetten.	  Mochten	  zij	  
investeerders	  kennen	  of	  goede	  locaties	  weten,	  is	  het	  zeer	  welkom	  dit	  te	  
vernemen.	  	  
	  
Proces	  
Er	  zijn	  momenteel	  meer	  aanmeldingen	  dan	  de	  16	  woon-‐	  werkplekken	  die	  
wij	  denken	  te	  realiseren.	  Hethuis	  verwacht	  dat	  als	  een	  lokatie	  concreet	  
wordt	  er	  uit	  de	  omgeving	  daarvan	  ook	  nog	  interesse	  zal	  blijken.	  Mogelijk	  
besluiten	  we	  dan	  een	  verruiming	  van	  het	  aantal	  plekken	  tot	  maximaal	  3	  in	  
plaats	  van	  2	  groepen	  van	  8.	  Dit	  is	  afhankelijk	  van	  de	  grootte	  van	  en	  
mogelijkheden	  van	  het	  kavel.	  In	  principe	  streeft	  Hethuis	  kleinschaligheid	  na.	  
Er	  zal	  ook	  onderzocht	  worden	  of	  we	  bewoners	  kunnen	  verwijzen	  naar	  
plaatsen	  in	  andere	  initiatieven.	  Zo	  wordt	  er	  momenteel	  door	  een	  andere	  
groep	  ouders	  ook	  gewerkt	  aan	  een	  lokatie	  in	  Rijswijk.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Op	  het	  moment	  dat	  er	  daadwerkelijk	  zicht	  is	  op	  een	  locatie	  inclusief	  de	  
financiering	  zal	  ouders	  gevraagd	  worden	  het	  dossier	  van	  hun	  kind	  aan	  ASVZ	  
te	  sturen.	  Volgens	  zal	  de	  orthopedagoge	  van	  ASVZ	  een	  eerste	  screening	  van	  
dossiers	  verrichten.	  Hierna	  worden	  alle	  kinderen	  die	  in	  principe	  passend	  zijn	  
om	  in	  Hethuis	  te	  wonen	  door	  de	  orthopedagoge	  van	  ASVZ	  bezocht	  met	  als	  
doel	  om	  te	  bekijken	  of	  Hethuis	  inderdaad	  de	  beste	  plek	  zou	  zijn.	  	  
Ook	  zullen	  de	  ouders	  in	  een	  vervolgbijeenkomst	  met	  ASVZ	  kennismaken.	  
Een	  aantal	  bijeenkomsten	  zijn	  gericht	  om	  met	  elkaar	  onze	  visie	  op	  zorg	  vast	  
te	  stellen	  	  
	  
De	  participatie	  van	  ouders	  bij	  de	  realisatie	  van	  een	  dergelijk	  huis	  is	  hard	  
nodig.	  Het	  is	  nu	  nog	  prematuur,	  maar	  op	  het	  moment	  van	  vinden	  van	  de	  
lokatie	  en	  financiering	  zullen	  ouders	  50	  euro	  per	  maand	  inleggen	  om	  een	  
buffer	  op	  te	  bouwen	  voor	  de	  toekomst.	  Mocht	  het	  kind	  geen	  plek	  krijgen	  
dan	  wordt	  dit	  geld	  (maximaal	  12	  maanden	  -‐	  600	  euro)	  terugbetaald	  indien	  
men	  zich	  toch	  nog	  wil	  terugtrekken.	  Ook	  zal	  ouders	  worden	  gevraagd	  mee	  
te	  helpen	  met	  fondsen	  werven	  voor	  de	  financiering	  van	  de	  inrichting	  van	  de	  
gemeenschappelijke	  (woon)ruimten,	  dagbesteding	  en	  de	  tuin.	  
	  
Ouders	  worden	  tot	  slot	  gevraagd	  tot	  1	  november	  aan	  te	  geven	  of	  zij	  op	  de	  
lijst	  van	  Hethuis	  willen	  blijven	  staan.	  	  
In	  januari	  zullen	  we	  weer	  bij	  elkaar	  komen	  hiervoor	  zullen	  we	  nog	  een	  
datum	  en	  tijd	  afspreken.	  Hethuis	  zal	  jullie	  natuurlijk	  op	  de	  hoogte	  houden	  
als	  er	  in	  de	  tussentijd	  belangrijke	  ontwikklingen	  zijn.	  
	  
Wij	  zien	  ernaar	  uit	  samen	  verder	  te	  gaan.	  Wij	  hebben	  het	  een	  hele	  goede	  en	  
prettige	  avond	  gevonden	  omdat	  ook	  hier	  bleek	  dat	  de	  wens	  om	  een	  goede	  
plek	  te	  vinden	  voor	  je	  kind	  voor	  altijd,	  ouders	  bindt	  en	  krachtig	  maakt.	  	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  
Pauline	  Hillen	  en	  
Migiel	  van	  Lier	  
	  


