
Recensie: LilianWeel. 
 
Hans van Putten: 'Thomashuis.’ Hoe het ook kan. Uitgeverij Spectrum, 
Houten 2009. ISBN: 9789049101169. ( Verstandelijke Handicap/ 
zorgwoonvorm/Epilepsiesyndroom/1) 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Informatief boek over de achtergronden van (het 
ontstaan van) de Thomashuizen en de Herbergiers – kleinschalige woonvormen voor 
resp. mensen met een verstandelijke beperking en met dementie. Geschreven door de 
oprichter en stuwende kracht achter het geheel: Hans van Putten. 
 
Over de schrijver: Hans van Putten (1951) is lange tijd directeur geweest van 
verschillende reclamebureaus. In 2002 maakt hij een ingrijpende ommezwaai in zijn 
carrière. Hij stapt uit de reclamewereld en begint met de oprichting van een nieuwe 
woonvorm voor verstandelijke gehandicapten: de Thomashuizen. De naam ontleent 
hij aan de naam van zijn eigen zoon (overleden in 2006) die ook verstandelijk 
gehandicapt was. 
 
Korte beschrijving: Van Putten en zijn vrouw krijgen begin tachtiger jaren hun 
eerste kind: Thomas. Vanaf zijn tweede verloopt de ontwikkeling van Thomas 
problematisch. Na jarenlang onderzoek wordt de diagnose gesteld: het zeldzame 
syndroom Lennox-Gastaut, een epilepsie syndroom. Op zijn 10e moet Thomas 
definitief worden opgenomen omdat zijn ouders dan niet meer voor hem kunnen 
zorgen. Met die opname worden de ouders geconfronteerd met het Nederlandse 
zorgsysteem. Die wordt gekenmerkt door anonimiteit en bureaucratie. Veel overleg, 
dikke rapporten en weinig concreet handelen om Thomas gelukkig te maken. Het 
personeel blijkt de heilige koe te zijn en het geluk van de patiënt wordt daar aan 
ondergeschikt gemaakt. 
Als van Putten meer tijd aan zijn zoon wil besteden, start hij een nieuw en kleiner 
reclamebureau. Hij krijgt allerlei opdrachten vanuit de zorgsector. Die moet meer 
klantgericht gaan werken en zich meer naar buiten toe presenteren. Van Putten wordt 
benaderd voor advies. Maar door de dubbele betrokkenheid die hij heeft bij de sector 
ontstaan er botsingen. Van Putten wil niet alleen de buitenkant van de instellingen 
oppoetsen maar ook iets aan de organisatie zelf veranderen. En vooral dat laatste 
wordt minder gewaardeerd. Uiteindelijk neemt van Putten een drastisch besluit. Hij 
ontwikkelt zelf een nieuwe woonvorm voor verstandelijk gehandicapten – het 
Thomashuis - en gaat die ook opzetten. Kleinschaligheid is in zijn concept een 
kernbegrip en het geluk van de bewoners staat centraal. Er wordt gewerkt met 
zorgondernemers die als franchisenemer een Thomashuis beheren waar acht 
verstandelijk gehandicapten wonen. De ondernemers zijn 24 uur per dag aanwezig en 
waarborgen op deze manier de continuïteit in de zorg. Zij bepalen wie er komt wonen 
en zijn ook verantwoordelijk voor het financiële beheer. Overkoepelend is er een 
landelijke stichting: De drie Nootenbomen. Die is verantwoordelijk voor de aankoop 
van de woningen, de verbouwing ervan en zo nodig ondersteuning biedt. In het boek 
wordt het moeizame proces beschreven dat leidt tot de totstandkoming van de 
Thomashuizen. Een zeer boeiend proces overigens dat in 2002 resulteert in de 
opening van de eerste vier. Het blijkt een succesverhaal dat zijn succes vooral te 
danken heeft aan de creativiteit en daadkracht van Van Putten zelf. Later zal hij 
hetzelfde concept toepassen op de Herbergier, een kleinschalige woonvorm voor 
mensen met dementie. 
 



Wat viel op: Van Putten legt op heldere wijze de tekortkomingen van de 
zorgsector bloot. Hij stelt daar het vrije ondernemerschap tegenover. Dat is 
verrassend. De Thomashuizen betekenen het einde van de bureaucratie en 
anonimiteit. Het blijkt voor iedereen die uit de reguliere zorg komt een verademing. 
Daarnaast wordt duidelijk hoe sterk de gevestigde belangen zijn binnen de 
zorgsector. Van Putten wordt er als een geduchte concurrent ervaren. De 
sleutelfiguren in de sector kijken niet naar wat van Putten te bieden heeft maar zien 
hem slechts als een gevaar. 
Tenslotte is het verrassend om te lezen dat de Thomashuizen bewust in dorpen 
worden gesitueerd. De dorpsbewoners en de bewoners van het Thomashuis leren 
elkaar kennen. Het werken met vrijwilligers werkt extra drempelverlagend. Zo wordt 
een Thomashuis toegankelijk voor iedereen. 
 
Citaten: Pag. 31: “Op een zondagmiddag, toen we Thomas kwamen opzoeken, 
troffen we alle acht gehandicapte bewoners binnen aan, alleen. In de tuin zat een 
meisje van achttien een sigaretje te roken. De deur had ze op slot gedaan. Zo 
dramatisch was het. Dat kind kon daar ook niets aan doen. Zij kon niet de hele 
middag in haar eentje voor al die bewoners zorgen. Het enige wat ze kon doen, was ze 
vastbinden.” 
Pag. 41: “Ik zei: 'Je hebt service, welzijn en zorg. Zorg is heel duur. Als je het de 
mensen naar hun zin maakt, als je hun eenzaamheid weghaalt en heel veel welzijn en 
service biedt, hebben ze helemaal geen zorg nodig.' Het idee was logisch en zou veel 
geld kunnen besparen. Als je mensen bezighield, hadden ze minder of zelfs helemaal 
geen zorg nodig.” 
Pag. 44: “Ik heb geleerd de dingen simpel te houden. Hoe meer ik zag van de 
zorgsector, des te meer kwam ik er achter dat vijftig procent van de hele organisatie 
lucht is. Haal dat maar weg. Als je dat soort dingen zegt kom je meteen aan alle 
vastigheid en veiligheid. Je confronteert het management met de lastige vraag: 'Ben 
jij nog wel nodig?'” 
Pag. 56: “Dat is nou typerend voor de zorg. Er wordt weer overlegd. Er wordt weer 
een nieuw systeem bedacht. En dat gaat weer heel veel geld kosten.... Wat waren we 
dan met z'n allen aan het doen? De mensen voor de gek houden.... Vanaf dat moment 
kregen de Thomashuizen steeds meer gestalte. Altijd hield ik de vraag in mijn 
achterhoofd: 'Wat is goed voor Thomas?' Ik wist dat, als het goed voor Thomas was, 
het voor heel veel mensen goed zou zijn.” 
 
Recensie: 
http://www.managementenliteratuur.nl/1623/hoe_zorg_ook_kan (AvB): 
“In de zorg wordt nogal eens verzucht: ‘Iedereen is met me bezig, maar niemand ziet 
me staan.’ In zijn boek THOMAShuis – Hoe zorg ook kan laat Hans van Putten 
hiervan een aantal sterke staaltjes zien. Maar hij vertelt vooral over het antwoord dat 
hij verzon. En dat is het spannende verhaal over de Stichting Thomashuizen 
Nederland, die kleinschalige woonvoorzieningen biedt aan verstandelijk 
gehandicapten. ..... ‘THOMAShuis – Hoe zorg ook kan’ is het bezielde verhaal van 
een reclameman die door de ziekte van zijn zoon toevallig in de gezondheidszorg 
terechtkwam. Het leest als een avonturenroman. Af en toe is het ontroerend. Tegelijk 
biedt het een levensvatbaar alternatief voor de levensgevaarlijke stroperigheid binnen 
de zorg. “ 


