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THOMASHUIS OOSTERHOUT

Bedrijvig
door Eus Roovers

Bedrijven, groot en klein, zorgen met hun productieproces en werkgelegenheid voor de economische basis van onze samenleving.
In deze rubriek portretteren we bedrijven die in onze regio actief
zijn. Vandaag is dat Praktijk de Zon uit Dongen.
Naam: Praktijk de Zon
Oprichting: 2011

dichtbijoosterhout.nl

Plaats: Dongen
Werkgelegenheid: 1

Zorgondernemen in huiselijke sfeer is de nieuwe
bestemming die aan het gebouw waar vroeger
het Speelgoedmuseum zat, wordt gegeven.

‘Woon-werkverkeer
Op de plek waar jarenlang
het speelgoedmuseum was
gevestigd, zit sinds kort het
Oosterhoutse Thomashuis.
Een nieuwe bestemming op
een bijzondere plek in het
hart van de stad.

Debby Klomp deed eerste tien jaar ervaring op in de psychiatrie voordat zij
een eigen ergotherapeutische praktijk begon. foto Ron Magielse/het fotoburo

De kracht van Praktijk de Zon

M

ensen helpen bij psychische klachten. Dat
is in een notendop
wat Debby Klomp
van Praktijk de Zon doet.
Al op jonge leeftijd wist Klomp
dat ze ‘iets met mensen’ wilde
doen. Na haar studie ergotherapie
deed ze meer dan tien jaar werkervaring op in de psychiatrie. In
april dit jaar begon ze haar eigen
praktijk. „Het vak van ergotherapeut is een paramedisch beroep,
dus vergelijkbaar met wat een fysiotherapeut voor het lichaam
doet”, legt Klomp uit. „Bij ergothe-

‘In onze maatschappij
moeten mensen zo veel,
vooral van zichzelf’
rapie denken de meeste mensen
aan een behandeling op fysiek gebied. Maar ik onderscheid me in
die zin dat ik me puur bezighoud
met psychische klachten, bijvoorbeeld een burn-out en depressie.”
Naast haar werkzaamheden als ergotherapeut is Klomp gecertificeerd begeleidster voor mensen
met hooggevoeligheid. Klomp:
„Bijzonder aan dit certificaat is
dat het alleen kan worden behaald door psychologen en therapeuten die zelf ook hoogsensitief
zijn. Dat is bij mij dus ook zo.”
Ook voor cursussen en workshops op het gebied van ontspanning en persoonlijke ontwikkeling kunnen mensen bij Praktijk
de Zon terecht. „In onze drukke
24-uursmaatschappij moeten mensen zo veel, vooral van zichzelf,”
aldus Klomp. „De druk van werk,

gezin, hobby’s, sociale contacten.
We leggen de lat continu enorm
hoog. Daarom is het belangrijk
dat we op tijd ontspannen en
nieuwe energie opdoen. Komende week begin ik daarvoor met
een groepsactiviteit ‘Je leven beleven’.”
Praktijk de Zon werkt inzichtgevend. Klomp: „Mijn visie is dat gedachten, gevoelens en gedrag altijd met elkaar zijn verbonden.
Het is de kunst om daarin het juiste evenwicht te vinden.”
De kracht van Praktijk de Zon zit
volgens Klomp dan ook in de aandacht voor iemands persoonlijke
situatie en met name iemands gewone, dagelijkse leven. Klomp:
„Ik kijk echt naar het dagelijkse leven van iemand en wil daar samen met die hulpvrager een positieve invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld dat iemand met angststoornissen toch weer de straat
opgaat en zelf boodschappen
doet. Of dat iemand die depressief
is en ’s ochtends niet uit zijn bed
komt, uiteindelijk toch eens op vakantie gaat en daar met volle teugen van geniet.”
Aan de hand van een intakegesprek stelt Klomp samen met de
cliënt doelen voor de korte en de
lange termijn. „Wat iemand wil,
staat daarbij centraal,” benadrukt
Klomp. „Ik breng signalen van
stress in kaart en stapsgewijs
gaan we die problemen aanpakken. Het zit ’m meestal in de kleine, alledaagse zaken. Wat daarbij
opvalt, is dat mensen de wijsheid
vaak al in zichzelf hebben. Ik help
ze alleen een handje om dat te
ontdekken.”
www.praktijk-de-zon.nl
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E

dward Overgoor en
Mascha Sparreboom zijn
onlangs vanuit Etten-Leur
naar Oosterhout verhuisd.
Ze zijn in vergelijking met hun vorige woning een stuk ruimer gaan
wonen. Dat mag ook wel, want als
straks iedereen thuis is, dan
schuift er niet minder dan veertien man aan tafel voor het avondeten.
Naast de vier kinderen die ze samen hebben, verwacht het stel dat
rond september de achtste bewoner van het gloednieuwe Oosterhoutse Thomashuis zijn of haar kamer inricht. Dat betekent een huis
met ‘reguliere’ bewoners en nog
eens een aantal huisgenoten met

door
Ralph van Wolffelaar
ralph.vanwolffelaar@bndestem.nl

een verstandelijke beperking.
Daarmee heeft het voormalige
speelgoedmuseum aan de Sint Vincentiusstraat een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. „We
zijn op een sneltrein gesprongen”,
zegt Mascha, terugblikkend op het
proces dat nog niet eens zo heel
lang geleden begon. „Een jaar geleden zijn we voor het eerst op de
website van de Thomashuizen
gaan kijken en is onze interesse
om er zelf een te starten, gewekt.
Ik dacht direct: jeetje, dit is een geweldig concept. We hebben gesprekken gehad met de stichting.
Op dat moment zochten ze zorgondernemers voor een Thomashuis in Delft, Oosterhout en Zoetermeer. Uiteindelijk is het Oosterhout geworden.”
En dat zorgt voor een flinke verandering in hun leven. Mascha zegde
haar baan bij zorgorganisatie Amarant op. Ook Edward, die 23 jaar

Naast acht bewonerskamers in het grote pand is er ook een logeerkamer in
het nieuwe Thomashuis.

bij de politie in de regio Rotterdam-Rijmond werkte, diende zijn
ontslag in om fulltime het Thomashuis te gaan beheren. „Het is
nogal een omschakeling”, zegt hij.
„Ik had een superonregelmatig
werkrooster, zat veel op de weg en
reed de ene na de andere 112-melding achterna. Nu begint mijn lijf
enigszins te wennen aan de regelmaat die we hier in huis hebben,
en beperkt mijn woon-werkverkeer zich nu tot het over een drempel heen stappen.”
Mascha: „Voor mij was de reden
om mijn baan op te zeggen onder
meer dat je in de zorg door alle in-

‘Ik keek op de website en
dacht direct: jeetje, dit is
een geweldig concept’
grepen steeds verder van je patiënt
af komt te staan.”
Dat risico loop je binnen het
concept van de Thomashuizen
niet. Sterker nog: je hebt de bewoners altijd om je heen. Ook als dat
misschien eens wat minder goed
uitkomt. Mascha en Edward hebben in het Thomashuis weliswaar
een eigen woongedeelte, maar
daar verwachten ze niet veel te zullen verblijven. „Het is nu investeren in het opstarten van onze onderneming”, zegt Mascha. „Nu
doen we alles zelf, maar als ons
huidige aantal van drie bewoners
is gegroeid naar het maximum van
acht, dan zullen we ook mensen
in dienst moeten nemen om ons
te ondersteunen. Vakantie? Nee,
dat zit er nu even niet in.”
Mascha en Edward doen zelf de
selectie om te bepalen welke kandidaten ook daadwerkelijk bewoner worden. Mascha: „We krijgen
meer dan genoeg aanvragen. Daarbij zoeken we een evenwichtige samenstelling van de groep bewoners. Een aantal mensen met autisme kan bijvoorbeeld, maar niet te

Een tekort van 1, van 3 of dik
Wat een jaarrekening precies zegt, hangt ook af van
wat je wilt horen. Door een
andere bril lijken tekorten
ineens kleiner – of juist veel
groter.

I

n de jaarrekening zoals de
gemeente Oosterhout die
gisteren presenteerde, staat
een tekort van 2,8 miljoen
euro onder de streep. Maar je kunt
net zo goed zeggen dat Oosterhout in 2010 ‘maar’ een miljoen
tekort kwam – of juist het veel forsere bedrag van 6,6 miljoen euro.

door Nicole Andries

Hoe zit dat? In de jaarrekening zet
de gemeente haar inkomsten en
uitgaven naast elkaar. Het tekort
van 2,8 miljoen euro ontstaat als je
de inkomsten in 2010 van de uitgaven aftrekt. Kort en goed: in totaal
gaf de gemeente 2,8 miljoen euro
méér uit dan er binnenkwam.
Die heldere uitleg heeft een na-

deel: hij is niet helemáál waar.
Oosterhout heeft in 2010 namelijk
zo’n 1,7 miljoen euro winst gemaakt op grondverkopen. Maar
hoewel dat geld nu wel degelijk op
een rekening van de gemeente
staat, is het in de jaarrekening niet
genoemd bij de inkomsten. Zou
het bedrag daar wél staan, dan valt
het tekort lager uit: ruim een miljoen euro (2,8 - 1,7 miljoen).
In plaats daarvan heeft de gemeente de winst uit grondverkopen
meteen in de vrije reserve gestort,
haar ‘spaarrekening’, waarmee ze
het tekort over 2010 ook dekt.
De gemeente kiest daar bewust
voor. „De winsten uit de grondexploitatie vertroebelen een jaarrekening”, zegt wethouder Jan Peters.

