
Villa Spijker van zorginstelling AMSTA wordt gesloten. Families voelen zich 
overvallen. 
 
Amsterdam 26 juni 2013. Wij zijn als ouders van de kinderen op Villa Spijker in Amsterdam, een 
locatie van zorgaanbieder AMSTA overvallen met het bericht dat de Villa wordt gesloten. Al eerder, 
in een brief van 2 januari dit jaar, hebben wij melding gemaakt van onze zorg omtrent de continuïteit 
en kwaliteit van zorg voor onze kinderen op Villa Spijker. AMSTA is van mening dat Villa Spijker te 
veel geld kost. Er is een tekort van ongeveer 80.000. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag dat Villa 
Spijker moet opbrengen aan overhead en winstbijdrage.  
Vanaf vorig jaar zijn wij hierover met AMSTA in gesprek om oplossingen te vinden. In de vele 
gesprekken die zijn gevoerd, zijn een aantal bezuinigen gevonden en ouders hebben de dagbesteding 
van hun kind voor AMSTA veranderd zodat dat tegen lagere kosten kon gebeuren. Bovendien liggen 
er een aantal mogelijkheden om te bezuinigen door de Villa anders te organiseren. Dat lukt andere 
instellingen wel met een locatie met 6 x ZZP8 cliënten.  
 
Een dergelijke bezuinigingsopdracht vraagt inzet en creativiteit. Mede op verzoek van Amsta hebben 
de ouders heel veel tijd gestoken in het proberen te vinden van een reële oplossing. Al snel bleek 
echter dat hierover met AMSTA niet te praten viel. Kloppende cijfers werden niet overlegd, de 
communicatie was niet helder en men bleek niet te bereid open te spreken over verandering in de 
organisatie. Een mooi voorbeeld hiervan is dat AMSTA ons heeft voorgesteld dat wij persoonlijk 
80.000 euro per jaar gaan bijdragen. Iets wat natuurlijk ondenkbaar is. 
 
Woensdag 26 juni hebben wij een afspraak staan om weer gezamenlijk mogelijke oplossingen te 
bekijken. Afgelopen donderdag werden wij echter opgeschrikt met de aankondiging van AMSTA dat 
de agenda van deze vergadering bestaat uit de toelichting op het besluit van de RvB van AMSTA om 
de Villa in 2014 te sluiten.  
Wij zijn overvallen door dit besluit. Navraag bij de cliëntenraad leert dat een dergelijk besluit een 
adviesrecht kent maar de cliëntenraad is over dit besluit niets gevraagd. De RvB ontkende in eerste 
instantie dat het om een besluit ging maar een dag erna heeft AMSTA publiekelijk aangegeven dat de 
Villa inderdaad zal worden gesloten. Als argument wordt in hun persverklaring aangegeven dat onze 
kinderen geld van andere cliënten opsouperen. Een schandalige motivatie om naar buiten te brengen 
voor een instelling die zijn eigen bestuurder afgelopen december een afscheidsbonus van € 200.000 
heeft meegegeven.  
 
In alle communicatie van AMSTA met ons wordt op geen enkele wijze aangegeven hoe de zorg voor 
onze kinderen gewaarborgd wordt. Er ligt alleen het ontruimingsbesluit. 
Daarnaast heeft de minimale en niet transparante communicatie van AMSTA over de sluiting al 
geleidt tot grote onrust bij het overgebleven personeel. 
 
Wij hebben AMSTA meermalen gevraagd om uitgewerkte stukken en toelichting op de mogelijke 
oplossingen maar op hun bekende wijze reageren zij niet op onze vragen.  Zij willen alleen in een 
vergadering het ontruimingsproces toelichten. 
 
U begrijpt dat wij als ouders boos zijn en ontzet. Villa Spijker is ooit opgezet door de ouders als een 
huis als thuis maar kennelijk hebben de diepst gehandicapten de minste (woon)rechten en kunnen zij 
zomaar uit hun eigen plek gezet worden. We zullen de handelswijze van AMSTA zoveel mogelijk aan 
de kaak stellen in media en eigen netwerken. Ook vragen wij de cliëntenraad om hierin haar 
verantwoordelijkheid te nemen en haar adviesrecht op te eisen. Wij zullen ook politiek en de 
maatschappelijke omgeving van de kinderen op Villa Spijker zoveel mogelijk betrekken bij het 
behoud van Villa Spijker. We bereiden daartoe verschillende acties voor. 
 



Tegen de aantasting van de zorg van onze zes meervoudig complex gehandicapte kinderen kunnen 
we niet alleen strijden. We hebben daarbij u hulp nodig. We vragen u daarom zo snel mogelijk 
AMSTA tot de orde te roepen en mee te werken aan een oplossing die voor ALLE partijen acceptabel 
is waarbij het belang van goede zorg voor onze kinderen het voorliggende belang is. 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact met mij opnemen per mail: 
b.boneschansker@chello.nl of per telefoon: 06-22044028 
 
 
namens ouders Villa Spijker, 
 
Beer Boneschansker  
Overtoom 373H 
1054 JN Amsterdam 
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