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Voorwoord van de Directie 
 

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2016. Met dit jaarverslag 

geven wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht in de kwaliteit van de zorg en de 

organisatie hiervan in 2016. Hierbij zijn de richtlijnen voor verslaglegging van het 

Ministerie van VWS gevolgd. Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van 

de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen. Er 

wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, over het volledige 

boekjaar en betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering (besturing, beleid, kwaliteit 

van de zorg, kwaliteit ten aanzien van medewerkers en het financieel beleid). 

 

In 2016 hebben wij met medewerkers en alle betrokken overlegorganen de koers voor de 

komende jaren uitgezet. Dit heeft geresulteerd in het Meerjarenbeleidsplan ‘Samen 

Leven – Individueel bloeien’ dat begin 2017 definitief werd vastgesteld. De ambitie die 

DeSeizoenen de komende jaren heeft is: 

1. Behoud van de basis van de sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschappen: 

intramurale zorg in een helende omgeving (daar waar we goed in zijn). 

2. Uitbouw van de werkgebieden door stimuleren van ondernemerschap en het 

aantrekken van nieuwe doelgroepen (benutten van mogelijkheden). 

 

Een andere belangrijke ontwikkeling in 2016 was het faillissement van onderaannemer 

Stichting Hermes Huis, een kleinschalige zorgorganisatie in Bosch en Duin. DeSeizoenen 

nam na het faillissement in de zomer van 2016 de directe zorgverantwoordelijkheid voor 

de cliënten over en sprak uitvoerig met de betrokken ouders/vertegenwoordigers en het 

Zorgkantoor over de toekomst. Op uitdrukkelijk verzoek van de ouders/vertegen- 

woordigers is met vereende kracht gewerkt aan continuïteit van zorg. Begin 2017 heeft 

de nieuwe zorgorganisatie Stichting Nieuw Hermes Huis de zorg kunnen overnemen. 

 

Met betrekking tot de kwaliteit van zorg werden nieuwe beleidsdocumenten opgesteld en 

ingevoerd en is de monitoring van de kwaliteit van zorg op de locaties verder verstevigd. 

Op financieel gebied moest er gedurende het jaar op de locaties stevig bijgestuurd 

worden. Na een negatieve exploitatie over de eerste helft van het jaar, konden de cijfers 

in de tweede helft van het jaar omgebogen worden naar een resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening van € 0,7 miljoen. Dit kon gerealiseerd worden door een sterkere 

sturing op kosten voor onderhoud en facilitaire zaken en vooral ook een hogere 

vergoeding voor de gerealiseerde zorg dan voorzien was. Helaas is het in 2016 nog niet 

gelukt om het te hoge ziekteverzuim duurzaam naar beneden bij te stellen. 

 

In 2016 werd de eerder aangekondigde bezuiniging op de langdurige zorg ingetrokken. 

Dit is van groot belang om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te kunnen blijven 

borgen. Als zorginstelling voelen wij ons verantwoordlelijk om collectieve middelen voor 

de zorg maximaal doelmatig in te zetten en ook daar waar mogelijk gebruik te maken 

van vrijwilligers en het netwerk van cliënten. Een groot deel van onze doelgroep is echter 

levenslang aangewezen op intensieve ondersteuning en begeleiding en voor hen is de 

kwaliteit van zorgwoningen, voldoende werkmogelijkheden en de inzet van voldoende 

begeleiders van essentieel belang voor hun welzijn en ontwikkeling. Wij hopen dat een 

nieuw kabinet hier ook voldoende oog voor heeft. 

 

De komende jaren willen wij in verbinding met alle betrokkenen op basis van ons nieuwe 

meerjarenbeleid verder bouwen aan de ontwikkeling en groei van onze cliënten, 

medewerkers en organisatie. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Merlijn Trouw, algemeen directeur   Peter Lensselink, financieel directeur 
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Voorwoord van de Raad van Commissarissen 

 

De Raad van Commissarissen heeft in 2016, naast de klassieke taak van het houden van 

toezicht, de directie geadviseerd en gespiegeld op het vlak van de kwaliteit van zorg, de 

antroposofische identiteit en de financiële continuïteit van DeSeizoenen B.V. 

 

In 2016 is na de inspanningen van voorgaande jaren de situatie van het ‘in control’ zijn 

gehandhaafd. Vanwege de onzekerheid over het al dan niet financieren van alle 

verleende zorg is aandacht besteed aan de wijze waarop de organisatie hier mee om wil 

gaan, zonder dat vanuit een prudent conservatisme een (te) negatief tussentijds 

resultaat wordt getoond. Hier is inmiddels een goede modus voor gevonden. Opvallend 

is dat de kleine locaties in 2016 een positiever beeld vertoonden dan de grote locaties.  

Het failliete Hermes Huis, waarvoor DeSeizoenen in 2016 de zorgverantwoordelijkheid 

droeg, is in een goede nieuwe haven terecht gekomen. Over heel 2016 strekte het 

operationele financiële resultaat tot tevredenheid. 

 

In het verslagjaar is een gedegen meerjarenbeleidplan opgesteld: ‘Samen Leven – 

Individueel bloeien’. Hierin wordt, terwijl recht gedaan wordt aan de identiteit, een 

aantal strategische keuzes gemaakt in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het betreft het behoud van de basis van de sociaal-therapeutische woon- en 

werkgemeenschappen: intramurale zorg in een helende omgeving. En daarnaast het 

benutten van mogelijkheden om ondernemerschap en het aantrekken van nieuwe 

doelgroepen te stimuleren in de werkgebieden. Daarmee is gekozen voor levensvatbare 

heterogene woon- en werklocaties die in verbinding staan met de nabije lokale 

samenleving.  

 

De focus ligt op expliciet aandacht besteden aan de individuele behoeften van cliënten 

met behoud van de voedende kracht van het gemeenschapsleven, op verder versterken 

van de antroposofische identiteit, op vergroten van het zelforganiserend vermogen van 

medewerkers en teams en op versterken van ondernemerschap in de werkgebieden.  

Deze keuze voor heterogeniteit kan op gespannen voet komen met de wijze waarop het 

financieringsstelsel zich lijkt te ontwikkelen. De keuze leidt tot een ander evenwicht in 

het invullen van de individuele zorgbehoefte en de continuïteit van de organisatie. Hier is 

ook de afweging aan de orde welke energie in het onderhouden van het verleden wordt 

gestoken en welke in het ontwikkelen van de toekomst. 

 

Een zorg van de Raad is dat hij verwacht dat de druk op de zorgfinanciering, die op de 

korte termijn even lijkt te zijn afgenomen, de komende jaren toeneemt. Ook de impact 

van de decentralisaties blijft een punt van aandacht. Intern is het ziekteverzuim serieus 

verder ter hand genomen, maar genormaliseerde waarden zijn nog niet bereikt. Hieraan 

zal ook de komende periode actief aandacht worden besteed. 

 

De governancestructuur en communicatie met stakeholders functioneren naar het 

oordeel van de Raad naar behoren, maar blijven vragen om goede verzorging, onder 

meer gezien de vennootschappelijke structuur van DeSeizoenen.  

 

Per ultimo 2016 liep de zittingstermijn van RvC lid Bob Witsenburg af. Voor met name 

zijn visie op antroposofisch geneeskundig vlak zijn wij hem dank verschuldigd. De Raad 

heeft zich mogen verheugen in de toetreding van Ellen Maat als nieuw lid. Eind van het 

jaar telde de Raad drie leden en werd gewerkt aan een uitbreiding tot maximaal vijf 

leden.  

 

Namens de Raad van Commissarissen, 

 

Andreas Reigersman, voorzitter 
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Organisatie en beleid 

Missie en visie 

DeSeizoenen is een zorgorganisatie die bestaat uit verschillende woon- en 

werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige 

handicap en/of gedragsproblematiek in Oost- en Zuid-Nederland. Wat de locaties bindt is 

de antroposofische identiteit. Iedere locatie heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis, 

karakter, omvang en cliëntensamenstelling. 

 

De gemeenschappelijke missie van de locaties van DeSeizoenen is om het welbevinden en de 

unieke individuele ontwikkeling van volwassenen met een verstandelijke beperking, 

meervoudige handicap en/of gedragsproblematiek te ondersteunen in woon- en 

werkgemeenschappen waarin de verbinding met medecliënten, familie en vrienden, 

medewerkers en vrijwilligers een essentiële rol speelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernwaarden en antroposofische identiteit 

- Gelijkwaardigheid:  het besef dat ieder mens, medewerker of cliënt, in de kern 

     gelijkwaardig is aan de ander en dat ieder mens talenten 

     met zich meebrengt en ontwikkeluitdagingen kent. 

- Dienstbaarheid:    elkaar helpen bij de unieke ontwikkelweg van de ander. 

- Tegenwoordigheid van geest: doen wat nodig is; situationeel handelen vanuit inlevend 

     waarnemen en een levendig denken. 

 

De zorgvisie van DeSeizoenen komt voort uit de antroposofische grondslag en is gestoeld op 

drie uitgangspunten: het antroposofische mensbeeld, de ontwikkeling die iedere mens 

doormaakt en de geestelijke wereld als realiteit. 

 

Het antroposofische mensbeeld geeft een verdieping en verbreding in de wijze waarop wij onze 

cliënten waarnemen en hen ondersteunen en begeleiden. Onze cliënten ervaren problemen op 

het gebied van het lichamelijke en het psychische leven, maar hun persoonlijkheidskern (geest 

of Ik) is niet ziek; integendeel deze is heel en als wezenskern aanwezig. Bij DeSeizoenen 

richten wij ons op deze ongeschonden wezenskern en houden wij rekening met de beperking 

van onze cliënten. 

 

Ondanks de verstandelijke of fysieke beperkingen werken we vanuit de mogelijkheden en 

talenten van elk mens. Ieder (volwassen) mens maakt immers een ontwikkeling door. In deze 

ontwikkeling kan een verstoring optreden. Daarom spreken wij ook liever van een verstoring of 

uit balans raken van de ontwikkeling dan van een verstandelijke beperking. We ondersteunen 

DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor volwassenen 

met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking en/of 

gedragsproblematiek.  

In onze woon- en werkgemeenschappen ondersteunen wij het samen-wonen, 

samen-werken en samen-leven. Op basis van onze antroposofische mensvisie 

willen wij sociale verbanden scheppen die het welzijn en de ontwikkeling van 

cliënten en medewerkers bevorderen. Hiertoe behoren medecliënten, 

medewerkers, familie en vrienden, maatschappelijke omgeving en 

vrijwilligers. Wij geloven dat elk mens unieke mogelijkheden en talenten 

heeft, ondanks een verstandelijke of fysieke beperking.  

De waarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest 

dragen wij uit in onze begeleiding en ondersteuning.    
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elke cliënt in zijn of haar ontwikkeling, ook al is die cliënt nog zo beperkt. De medewerkers en 

de gemeenschap, die elk ook weer in ontwikkeling zijn, zijn hierbij van cruciaal belang. 

 

De realiteit van de geestelijke wereld betekent dat alles wat plaatsvindt in de waarneembare 

fysieke wereld, direct in relatie staat tot de geestelijke wereld. De ontwikkeling van het 

individu strekt zich dan ook uit tot in de geestelijke wereld – het spirituele ‘is er echt’. Bij 

DeSeizoenen wordt hier nadrukkelijk bij stilgestaan, in het dagelijks wonen en werken, maar 

vooral ook in culturele evenementen en vrijetijdsbesteding. 

 

Vanuit bovenstaande opvattingen onderscheiden wij ons ten opzichte van andere 

zorgaanbieders wezenlijk in de manier waarop wij werken. Tegelijkertijd voldoet DeSeizoenen 

aan alle wet- en regelgeving en maatschappelijke eisen die gelden ten aanzien van de 

gehandicaptenzorg. Zo is het (medisch) behandelbeleid een aanvulling op en verrijking van de 

reguliere medische zorg; antroposofische beroepsbeoefenaren (gedragskundigen, artsen en 

therapeuten) zijn regulier én aanvullend opgeleid. 

 

Ambitie en onderscheidend vermogen 

Wij willen ons onderscheiden door:  

- Cliënten een betekenisvol, sociaal en geestelijk rijk (werk)leven te bieden waarin 

ontwikkeling, ontplooiing en zingeving in heterogeen samengestelde woon-/werk en 

leefgemeenschappen centraal staan. 

- Aandacht te hebben voor de individualiteit en persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.  

- Gezondmakende en herkenbare dag-, week- en jaarritmes te hanteren. 

- Zinvol werk te bieden dat voor elke cliënt tot voldoening en ontwikkeling leidt en 

betekenis heeft voor anderen.  

- Antroposofische en reguliere begeleidings- en behandelmethodieken in te zetten die 

persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van de cliënt bevorderen en een 

beroep doen op professionele én persoonlijke inzet van de medewerker; 

professionele intuïtie en persoonlijke betrokkenheid. 

- Naast passende reguliere behandelwijzen ondersteunende antroposofische therapieën 

en medicatie te bieden. 

- Mooie, groene en beschutte leefomgevingen met kleinschalige, overzichtelijke en 

prettige gebouwen (‘healing environment’). 

- Medewerkers uitdagend en zinvol werk te bieden waarin zij zich beroepsmatig én 

persoonlijk ontwikkelen (o.a. scholing in de antroposofische zorgvisie) en er ruimte is 

voor persoonlijke initiatieven, eigenaarschap en ondernemerschap.  

- Verwanten, cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers nadrukkelijk deel te laten 

uitmaken van onze woon- en werkgemeenschappen. 

- Van betekenis te zijn voor de regionale omgeving door het produceren en afzetten 

van eerlijke en duurzame producten en een aanbod aan cultureel hoogwaardige 

activiteiten (jaarfeesten, markten, toneel- en muziekvoorstellingen, etc.). 

We willen een vooruitstrevende gehandicaptenzorgorganisatie zijn waar tevreden cliënten 

wonen en/of werken, en waar trotse, competente en bevlogen medewerkers werken.  

 

De ambitie van DeSeizoenen voor de komende jaren is: 

1. Behoud van de basis van de sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschappen: 

intramurale zorg in een helende omgeving (daar waar we goed in zijn). 

2. Uitbouw van de werkgebieden door stimuleren van ondernemerschap en het 

aantrekken van nieuwe doelgroepen (benutten van mogelijkheden). 
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Locaties en organisatiestructuur 

DeSeizoenen bestaat uit twee grote en vier kleinere woon- en werkgemeenschappen in 

Oost- en Zuid-Nederland. De locaties zijn: 

 
Locatie en locatiemanager Aantal intramurale cliënten 

(gemiddeld in 2016) 
Aantal extramurale 
cliënten (dagbesteding, 
begeleiding, verzorging 
en logeren) 

Medewerkers (fte) 
(gemiddeld in 2016) 

Bronlaak, Oploo (regio Zuid) 

Hester Buijs 

- 187,5 Wlz (4,9 VPT) 
- 4,7 Wmo (beschermd 

wonen) 

- 47 - 218,8 fte incl. 
8,29 fte 
stagiaires 

Elivagar, Roggel (regio Zuid) 

Nic Krekels 

- 30,5 Wlz 
- 5,4 Wmo 

- 7 - 38,86 fte incl. 
2,41 fte 
stagiaires 

Landgoed Gennep, Eindhoven 
(regio Zuid) 

Carin van Bommel 

- 15,6 Wlz 
- 3,8 Wmo 

- 13 - 18,29 fte incl. 
2,44 fte 
stagiaires 

De Corisberg, Heerlen (regio 
Zuid) 

Nic Krekels 

- 30,6 Wlz 
- 0 Wmo 

- 26 

 

- 36,5 fte incl. 
3,05 fte 
stagiaires 

Overkempe, Olst (regio Oost) 

Ronald van Aalten  

- 132,6 Wlz (1,9 VPT) 
- 2 Wmo 

- 9 

 

- 154,39 fte incl. 
10,46 fte 
stagiaires 

Verdandi (regio Oost) 
- De Groote Modderkolk 

(Loenen) 
- Helios (Zutphen) 
 
Sascha Dolleman  

- 20,8 Wlz 
- 2,4 Wmo 

- 26 - 25,91 fte incl. 
2,27 fte 
stagiaires 

 

 

In 2016 werd op de locatie Landgoed Gennep afscheid genomen van Jan de Bruin als 

locatiemanager en werd Carin van Bommel benoemd tot nieuwe locatiemanager. 

 

De afstand tussen de locaties en de verschillende aard van de locaties maakt dat als 

organisatiemodel ervoor gekozen is om de locaties de voornaamste 

organisatieonderdelen te laten vormen, met erboven een directie en ernaast een 

faciliterende organisatie (bedrijfsvoering, facilitaire en technische diensten). 
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De organisatiestructuur ziet er als volgt uit: 

 

 
Organogram DeSeizoenen B.V. 
 

Voor elk van deze zes organisatieonderdelen is een locatiemanager verantwoordelijk, die 

direct aan de directie rapporteert. Managementrapportages die betrekking hebben op 

kwaliteit en veiligheid van de zorg, medewerkers, financiën en identiteit worden ook op 

deze manier geordend. Iedere locatie heeft een lokale cliëntenraad, die bestaat uit zowel 

ouders/vertegenwoordigers als cliënten.  

 

De directie bestaat uit algemeen directeur (Merlijn Trouw) en financieel directeur (Peter 

Lensselink) die gezamenlijk de bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor DeSeizoenen BV.  

  

Afhankelijk van cliëntenpopulatie, geografische spreiding en omvang, kan een locatie 

bestaan uit een locatieteam of meerdere circuits. Binnen het locatieteam is de 

locatiemanager de eindverantwoordelijke. Een circuit bestaat uit meerdere teams, 

waarvoor een teamcoördinator (circuitmanager) verantwoordelijkheid draagt. Afhankelijk 

van de cliëntenpopulatie kunnen teams bestaan uit:  

- ondersteuningsplanverantwoordelijke (OPV) 

- senior OPV 

- assistent begeleider 

- begeleider 

- senior begeleider 

- leerling begeleider 

- vakinhoudelijk werkleider 

Iedere locatie beschikt over een behandelteam. Deze bestaat uit een orthopedagoog, 

therapeuten, AVG/BOPZ-arts en eventueel de locatiearts. 

De locatie heeft afhankelijk van de omvang en interne taakverdeling de 

managementondersteuning ingericht. 

WW zorg Groep B.V.

DeSeizoenen B.V.

Raad van 
Commissarissen

Directie

Bronlaak Gennep Elivagar Corisberg Overkempe Verdandi

Ondernemingsraad
Centrale 

cliëntenraad

Senior 
Orthopedagogen

AVG/BOPZ-arts

Directiesecretariaat
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DeSeizoenen en haar nevenorganisaties 

DeSeizoenen maakt onderdeel uit van een holding (WW Zorg Groep B.V.), die ook 

eigenaar is van Care Shared Services B.V. (CS) en Vastgoed DeSeizoenen B.V. Het team kan 
bestaan uit: 

CS verzorgt ondersteunende diensten aan zorginstellingen in het algemeen en aan 

DeSeizoenen in het bijzonder. De Facilitaire en Technische diensten worden hierbij 

grotendeels decentraal georganiseerd. Locaties bepalen zelf op welke wijze zij het koken, 

schoonmaken, receptiefuncties en andere facilitaire zaken organiseren en wat zij 

afnemen van CS. Op het gebied van operationele veiligheid (brandveiligheid, legionella, 

etc.) heeft de directie van DeSeizoenen voor de locaties bindende afspraken met CS 

gemaakt over de dienstverlening.  

 

De bedrijfsvoeringsdiensten op het gebied van Personeel & Organisatie, ICT & 

Informatievoorziening, Financiën, Cliëntservice & Zorgregistratie, Verkoop & 

Bedrijfseconomische advisering, PR & Communicatie en Kwaliteit & Veiligheid worden 

centraal (wat betreft locatie én processen) georganiseerd. Dit is essentieel om 

DeSeizoenen effectief te kunnen besturen en goede resultaten op de gebieden van 

kwaliteit van zorg en financiën te kunnen blijven neerzetten. Het opdrachtgever- en 

eigenaarschap liggen bij de directie van DeSeizoenen, de uitvoering wordt gerealiseerd 

en ondersteund door CS. Jaarlijks wordt getoetst of geleverde bedrijfsvoeringdiensten 

(overhead) marktconform zijn wat betreft prijs en kwaliteit, waarbij het uitgangspunt is 

‘hoge kwaliteit tegen lage kosten’. 

 

Vastgoed DeSeizoenen is een organisatie die specifiek in het leven is geroepen om het 

vastgoed dat DeSeizoenen in gebruik heeft en dat eerder eigendom was van de failliete 

Stichting Zonnehuizen te kunnen verwerven en te kunnen verhuren aan DeSeizoenen. 

Het betreft hier gedeelten van het vastgoed op de locaties Bronlaak, Overkempe en de 

Corisberg en heeft betrekking op circa 60% van het totaal aantal capaciteitsplaatsen. 

Het overige vastgoed wordt bij derden buiten de eigen organisatie gehuurd. Begin 2016 

is de verwerving definitief afgerond en zijn de huurovereenkomsten tussen 

bovenstaande locaties van DeSeizoenen en de Vastgoed B.V. ingegaan. Hiermee is de 

continuïteit van deze locaties gewaarborgd en wordt het achterstallig onderhoud 

aangepakt. 

 

 

 
 

 

 

huurovereenkomst       dienstverleningsovereenkomst 

 

 

De organisatiestructuur weerspiegelt de duidelijke scheiding tussen de zorgactiviteiten 

van DeSeizoenen enerzijds en de ondersteunende- en vastgoeddiensten anderzijds. De 

eerste vallen onder de WTZi-erkenning en hierin laten we de specifieke identiteit van 
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Vastgoed 
DeSeizoenen B.V. 

 

DeSeizoenen 
B.V. 

 

Care Shared 
Services B.V. 
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onze zorg en de eigenheid van de locaties zien. Ten aanzien van de ondersteunende- en 

vastgoeddiensten is de visie dat standaardisatie (‘keep it simple’), professionaliteit en 

door ICT ondersteunde gestructureerde processen leiden tot kwaliteit voor een lage prijs. 

Governance en cliëntbelangen 

De directie van DeSeizoenen, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder hebben 

in 2013 een statuut opgesteld, waarin is vastgelegd hoe de belangen van cliënten (ten 

aanzien van de kwaliteit van zorg en financiële middelen) geborgd worden. Het statuut is 

bedoeld als aanvulling op de heersende wet- en regelgeving. In het statuut wordt onder 

meer bepaald dat kosten die gemaakt worden voor ondersteunende/faciliterende 

activiteiten die de noodzakelijke voorwaarden scheppen voor de organisatie om de 

overeengekomen zorg te leveren ‘marktconform’ dienen te zijn. Een ander belangrijk 

punt is dat investeringen (instandhoudingsgelden) en onderhoudskosten 

(verblijfscomponent) die gemaakt worden voor huisvesting/vastgoed worden bekostigd 

uit de middelen die hiervoor bestemd zijn. Tot 2012 waren dat voor wat betreft de 

investeringen na-calculeerbare kapitaalslastenvergoedingen. Met een overgangstermijn 

tot 2018 wordt dit een volledige normatieve huisvestingscomponent (NHC). Een derde 

belangrijk punt is dat er, conform de wetgeving in de langdurige zorg, geen dividend 

wordt uitgekeerd en dat er geen uitkeringen worden gedaan aan de 

zustervennootschappen, anders dan betalingen op basis van dienstverlenings- en 

huurovereenkomsten en het verschaffen van werkkapitaal. 

 

Vanwege de bijzondere vennootschappelijke structuur van DeSeizoenen zijn aan de 

cliëntenraden bovenop de wettelijke adviesrechten op basis van de Wet 

Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) ook bijzondere adviesrechten 

verleend ten aanzien van huurovereenkomsten (meerjaren instandhoudingsplannen) en 

dienstverleningsovereenkomsten met de overige bedrijfsonderdelen binnen de holding. 

 

DeSeizoenen voldoet aan de zorgbrede Governancecode. Per 1 januari 2017 is deze 

herzien. Op de website van DeSeizoenen staat een overzicht op welke wijze invulling 

wordt gegeven aan de zeven principes uit deze code: 

1. Goede zorg 

2. Waarden en normen 

3. Invloed belanghebbenden 

4. Inrichting Governance 

5. Goed bestuur 

6. Verantwoord toezicht 

7. Continue ontwikkeling  
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Algemene terugblik 2016 

 

Beleidsontwikkeling 

In 2016 hebben de locaties van DeSeizoenen zich verder ontwikkeld en is gezamenlijk 

met alle betrokkenen de koers voor de komende jaren uitgezet. Dit heeft geleid tot het 

concept-Meerjarenbeleidsplan ‘Samen-leven – individueel bloeien; op weg naar 2020’. 

Rekeninghoudend met maatschappelijke ontwikkelingen en toenemende druk op de 

toegang en financiering van de langdurige zorg, spreekt DeSeizoenen in het 

meerjarenbeleid de ambitie uit om in de zorgmarkt en de samenleving te boek te staan 

als een maatschappelijke zorgonderneming waarbij een efficiënte bedrijfsvoering leidt tot 

maximale inzet van de beschikbare middelen voor goede zorg. Gezien de wensen en 

behoeften van belanghebbenden en de veranderingen in de langdurige zorg en de 

zorgmarkt maken we de volgende keuzes voor onze positionering: 

1. Behoud van de basis van de sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschappen: 

intramurale zorg in een helende omgeving (daar waar we goed in zijn); en 

2. Uitbouw van de werkgebieden door stimuleren van ondernemerschap en het 

aantrekken van nieuwe doelgroepen (benutten van mogelijkheden).   

Voor de komende jaren volgen daaruit de volgende 6 speerpunten: 

1. Behoud van de gemeenschap en aansluiten bij het individu. 

2. Verbinding en partnerschap met familie en verwanten versterken. 

3. De antroposofische identiteit verder versterken, vernieuwen en expliciteren. 

4. Missiegericht organiseren: het versterken van het zelforganiserend vermogen van 

medewerkers en teams, aansluitend op onze zorgvisie waarin we de ontwikkeling van 

de eigen persoonlijkheid en eigen initiatieven van cliënten stimuleren. 

5. Het uitbouwen van (ondernemende) werkgebieden. 

6. Het versterken van de zichtbaarheid in de maatschappelijke omgeving als 

innovatieve en eigenzinnige zorgondernemer. 

Met de centrale cliëntenraad werd een werkbezoek van het ministerie van VWS en 

Zorgkantoor VGZ voorbereid en uitgevoerd, waarin de meerwaarde van de 

antroposofische woon- en werkgemeenschap is getoond en uitgangspunten en ook 

zorgen voor de toekomst zijn besproken. Met ondersteuning van de nieuwe 

communicatieadviseur is een gezamenlijk position paper opgesteld en een werkgroep is 

gevormd die de kracht van woon- en werkgemeenschappen verder onder de aandacht 

wil brengen.  

Besturing 

De besturing van de organisatie is in 2016 verder verbeterd. De kwartaalgesprekken 

tussen directie en locatiemanagers krijgen steeds meer inhoud en versterken de eigen 

verantwoordelijkheid van de locaties. Ook de samenwerking tussen management en de 

cliëntenraden krijgen steeds meer diepgang. De cliëntenraden zijn betrokken bij het 

opstellen van de ontwikkelplannen en zitten steeds explicieter aan tafel bij de 

gesprekken met de zorgkantoren. De inbreng van cliëntvertegenwoordiging is een zeer 

waardevolle aanvulling in deze gesprekken. De invoering van het grote MT (alle 

locatiemanagers) en de leidinggevenden-dagen geven een versterking van onze 

gemeenschappelijke grondslag. Rond de kwaliteitscertificering hebben de 

medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad een belangrijke 

rol gespeeld in het actualiseren en vaststellen van beleidsdocumenten en 

uitvoeringsprocedures. Nu de meeste centrale beleidsdocumenten zijn vastgesteld is de 

verwachting dat de komende jaren de rol en betekenis van de lokale cliëntenraden zal 

toenemen in het volgen van de daadwerkelijke uitvoering van de zorg in de praktijk. 

Nieuw werkgebied 

In samenwerking met zorgorganisatie Driestroom heeft DeSeizoenen in 2016 voor 

Natuurmonumenten het beheer van de herstelde kassen op het Jachtslot Mookerheide op 



Jaarverslag DeSeizoenen 2016  12 
 

zich genomen. Een prachtige locatie voor cliënten om te werken in de natuur en in 

contact met bezoekers aan dit mooie gebied. 

Verbeter- en ontwikkelplannen 

Elke locatie heeft in 2016 als onderdeel van het eigen Ondernemingsplan Verbeter- en 

Ontwikkelplannen uitgevoerd, die in samenspraak met de Lokale Cliëntenraden zijn 

overeengekomen met de Zorgkantoren. Deze plannen hadden betrekking op: 

Bronlaak (VGZ):  
- Beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering ten behoeve van de ouder 

wordende cliënt en de cliënt met meervoudige beperkingen. 

- Versterken van de eigen regie van cliënten door het netwerk van de cliënt meer te 

betrekken. 

- Verbetering van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning op basis van de 

uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek. 

 

Elivagar (VGZ): 

- Het invoeren van en ECD als ondersteuning van de ondersteuningsplancyclus. 

- Het invoeren van interdisciplinaire bewonersbesprekingen om de cliënt beter te leren 

waarnemen. 

- Verder invoeren van de INVRA-methodiek om nog meer maatwerk/passende zorg te 

bieden. 

 

Landgoed Gennep (CZ): 

- Het verbeteren van de zorgsignalering gedurende de nacht. 

- Scholing van begeleiders in de methodiek Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC) om beter 

aan te kunnen sluiten bij de cliënt. 

- Het versterken van de eigen regie van cliënten door in het Ondersteuningsplan een 

persoonlijke dagprogramma en doelen op te nemen en door het inzetten van de 

methodiek Driehoekskunde (cliënt – medewerker – ouder/vertegenwoordiger). 

- Het invoeren van en ECD als ondersteuning van de ondersteuningsplancyclus. 

 

De Corisberg (CZ): 

- Het verbeteren van de zorgsignalering gedurende de nacht. 

- Het invoeren van en ECD als ondersteuning van de ondersteuningsplancyclus. 

- Het invoeren van interdisciplinaire bewonersbesprekingen om de cliënt beter te leren 

waarnemen. 

- Verder invoeren van de INVRA-methodiek om nog meer maatwerk/passende zorg te 

bieden. 

 

Overkempe (Midden-IJssel) 

- Het verbeteren van de zorgsignalering gedurende de nacht. 

- Het ontwikkelen en gebruiken van een netwerkkaart voor cliënten om hun eigen 

regie te bevorderen. 

- Verder invoeren van de Triple C-methodiek om nog meer maatwerk/passende zorg te 

bieden. 

- Het invoeren van en ECD als ondersteuning van de ondersteuningsplancyclus. 

 

Verdandi (Zilveren Kruis) 

- Invoeren van de Triple C-methodiek om nog meer maatwerk/passende zorg te 

bieden. 

- Het invoeren van en ECD als ondersteuning van de ondersteuningsplancyclus. 

- Het opzetten en werken met communicatieprofielen, ondersteund met expertise door 

Kentalis. 
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Enkele van deze plannen lopen nog door in 2017. De voortgang van de verbeter- en 

ontwikkelplannen is in 2016 zodanig geweest dat de toegekende tariefsopslag door de 

Zorgkantoren volledig is toegewezen. 

Identiteit 

De antroposofische en sociaaltherapeutische kwaliteit is in het afgelopen jaar verdiept 

door introductie- en basiscursussen op diverse locaties voor nieuwe medewerkers en 

teams. Daarnaast heeft één van de twee senior-orthopedagogen de basismodule van de 

Academie Antroposofische Gezondheidszorg afgerond en zijn een andere orthopedagoog 

en de nieuwe basisarts van Bronlaak gestart met deze opleiding. Een organisatiebrede 

opleiding voor gedragskundigen en leidinggevenden in de antroposofische achtergronden 

en identiteit van onze zorgverlening is voorbereid en wordt in 2017 uitgevoerd. 

De vakgroep van Orthopedagogen heeft zich intensief beziggehouden met de 

beeldvormende of intuïtieve cliëntbespreking als kernmethode van het werken vanuit 

een antroposofische zorgmethodiek. Op Elivagar en De Corisberg is deze methodiek in 

2016 ingezet. In 2017 worden medewerkers van andere locaties hier ook (weer) in 

meegenomen en opgeleid. 

Het overleg van de cultuurcoördinatoren van de verschillende locaties is verstevigd. 

Kennis en ervaringen worden intensiever uitgewisseld, wat leidt tot nieuwe inspiratie 

voor bijvoorbeeld de opzet van de jaarfeesten. 
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Kwaliteit en veiligheid van zorg 

 

Kwaliteit is een moeilijk te definiëren begrip en toch weten we vaak precies wat 

kwalitatief goed of slecht is. Voor veiligheid geldt ongeveer hetzelfde, en daar is vaak 

makkelijker aan te wijzen wat in ieder geval niet veilig is. Voor beide begrippen worden 

steeds meer regels en voorschriften centraal - buiten de organisatie om (door de 

overheid, zorgkantoren, beroepsgroepen, etc.) - gedefinieerd, en meer en meer 

processen en procedures centraal bepaald, die we als zorginstelling hebben te volgen. 

Dat is duidelijk te zien bij brandveiligheid, en ook de bepalingen rondom de 

vrijheidsbeperking zijn vrij goed uitgeschreven. Rondom andere activiteiten/processen 

zijn minder gestandaardiseerde en minder algemeen geaccepteerde processen, 

procedures en afspraken gecreëerd. Als instelling hebben we zélf de 

verantwoordelijkheid die in te vullen, ongeacht of een ander daar iets over zegt of niet. 

DeSeizoenen heeft hiertoe een kwaliteits- en veiligheidsbeleid en hiervan afgeleid interne 

objectieve en meetbare normen vastgesteld. 

Organisatie kwaliteit en veiligheid van zorg 

Kwaliteit en veiligheid van zorg worden allereerst bepaald en geborgd in de alledaagse 

zaken in de woonhuizen en werkgebieden: Welke activiteiten vinden plaats en op welke 

manier? Hoe sluit de ondersteuning aan bij de vragen en doelen van de cliënt? Hoe voelt 

die cliënt zich? Hoe voelt de groep zich? Hoe is het contact tussen cliënten en 

medewerkers, tussen cliënten onderling, tussen medewerkers onderling, en tussen 

cliënten, verwanten en medewerkers? Om dit ‘primaire proces’ heen staan andere 

medewerkers en vinden andere (ondersteunende) processen, plaats, die een grote 

invloed op de kwaliteit en veiligheid van zorg hebben. 

Bij DeSeizoenen zijn gedragskundigen (orthopedagogen) werkzaam. Zij helpen een 

aantal cliënten (-groepen) en medewerkers bij de ondersteuning van diezelfde cliënten. 

Twee van hen zijn senior orthopedagoog. Zij hebben behalve een directe taak ook een 

meer superviserende en locatie-overstijgende taak. Zij zijn de gesprekspartner van de 

directie als het gaat om het algeheel beleid rondom begeleiding van cliënten, om de 

kwaliteit van de ondersteuningsplannen in het bijzonder, om het vroegtijdig signaleren 

en beheersen van risico’s, om het inzetten van (antroposofische) therapieën en om het 

functioneren van de andere orthopedagogen te beoordelen en waar nodig te verbeteren. 

Bij DeSeizoenen is een klein aantal artsen werkzaam. Zij bieden antroposofisch 

geïnspireerde medische (huisartsen)zorg op Bronlaak en Overkempe - op de andere 

locaties werken we samen met externe huisartsen. Tevens heeft DeSeizoenen een Arts 

voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in dienst, die ook BOPZ-arts is. Hij biedt 

huisartsenzorg aan cliënten op Bronlaak, maar heeft daarnaast ook een superviserende 

en locatie-overstijgende taak. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden in het kader van 

de wet BOPZ afgestemd met de AVG/BOPZ-arts. Verder is hij de gesprekspartner van de 

directie als het gaat om het algeheel medische- en medicatiebeleid, de kwaliteit van de 

medische zorg, de BOPZ en het inzetten van (antroposofische) therapieën.  

DeSeizoenen maakt gebruik van de staffunctionarissen kwaliteit & veiligheid van Care 

Shared. Zij ondersteunen de directie, locatiemanagers, leidinggevenden, (senior) 

orthopedagogen en artsen op het beleidsmatige vlak op grond van externe- en interne 

ontwikkelingen en signalen. In het bijzonder verzorgen zij de analyses op het gebied van 

(verbeteringen) in kwaliteit en veiligheid conform het vastgestelde sturings- en 

monitoringskader en zij zien toe op de verbetercyclus van de organisatie en het 

verbeterregister. Zij zijn functioneel verantwoordelijk voor het documentbeheersysteem 

iProva (kwaliteitshandboek) met daarin opgenomen het incidentmeldingensysteem iTask.  
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Cliëntveiligheidscommissie 

Belangrijker dan dat op organisatieniveau de meldingen nader worden geanalyseerd, is 

dat op locatieniveau – dicht bij de werkvloer – wordt gereflecteerd op deze 

(bijna)incidenten en signalen van eventuele gebrekkige kwaliteit en veiligheid. Het 

bespreken van deze informatie door de direct betrokkenen verkort de verbetercyclus, 

verhoogt de effectiviteit van de interventie en vergroot het draagvlak voor 

veranderingen. Iedere locatie heeft een kwaliteit-en-veiligheid-van-zorg-commissie, 

kortweg de cliëntveiligheidscommissie. Door het overzicht van verschillende signalen is 

de commissie in staat om de samenhang te overzien en patronen te herkennen. 

In 2016 hebben (vergaderingen van de) cliëntveiligheidscommissies geleid tot de 

volgende resultaten: 

- Meer inzicht in aantal, aard en oorzaken van de meldingen. 

- Onmiddellijke terugkoppeling over verbeterpunten (hoe te melden, waar grenzen 

zijn, hoe veranderingen moeten worden doorgevoerd). 

- Verbeterde samenwerking tussen AVG/artsen en orthopedagogen. 

- Input voor het ondernemingsplan van de locatie en het scholingsplan.  

- Meer aandacht voor nazorg ten behoeve van begeleiders en cliënten naar aanleiding 

van incidenten.  

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

In 2016 heeft per 4-6 weken een overleg plaats gevonden tussen algemeen directeur en 

beleidsadviseurs kwaliteit & veiligheid. Op de agenda staan de lopende zaken op het 

gebied van kwaliteit en veiligheid en nieuwe ontwikkelingen. Per kwartaal werd het 

Verbeterregister geactualiseerd en de voortgang met prioritering van de thema’s 

besproken.  

In 2016 is een interne audit uitgevoerd waarvan de bevindingen opgenomen zijn in het 

verbeterregister. Ook is een leveranciersbeoordeling en directiebeoordeling uitgevoerd. 

De hieruit voortvloeiende verbeterpunten zijn tevens opgenomen in het verbeterregister. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem is in 2015 gecertificeerd op basis van de 

kwaliteitsnorm voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224). 

Documentbeheerssysteem (iProva) 

Binnen iProva worden de vastgestelde beleidsdocumenten, procedures, instructies en 

formulieren die van belang zijn voor het borgen van kwaliteit en veiligheid vastgelegd. 

Deze documenten zijn toegankelijk voor alle medewerkers. Betreffende documenten zijn 

gebaseerd op onze identiteit en visie op zorg en voldoen aan geldende wet- en 

regelgeving, aangevuld met de normen die gebruikelijk zijn binnen de 

gehandicaptenzorg. 

Kwaliteitsindicatoren 

Door middel van het Kwaliteitskader (VGN) is het mogelijk om op basis van de hierin 

opgenomen kwaliteitsindicatoren resultaten van DeSeizoenen te vergelijken met die van 

collega-instellingen en met die van de locaties onderling. Dit gebeurt op basis van de 

input van kwaliteitspijler 1 (kerngegevens van de organisatie) en kwaliteitspijler 2A (een 

vragenlijst op het individuele cliëntniveau). 

De in het Kwaliteitskader opgenomen kwaliteitsindicatoren zijn geanalyseerd en 

vergeleken met andere instellingen. DeSeizoenen scoort op alle indicatoren van pijler 1 

boven gemiddeld of gemiddeld. De uitkomst van pijler 2A komt voort uit de ingevulde 

vragenlijst per cliënt waarbij over 12 thema’s vragen gesteld worden. Deze vragenlijst 

wordt door de ondersteuningsplanverantwoordelijke ingevuld en geeft een weerslag van 

de dagelijkse praktijk. Er zijn 444 vragenlijsten ingevuld ten behoeve van cliënten met 

een ZZP (zorg in natura financiering) intra- of extramuraal. DeSeizoenen scoort 

nagenoeg op alle thema’s gemiddeld of beter ten opzichte van andere instellingen met 
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uitzondering van het thema vrijheidsbeperking aangaande fixatie en gedwongen 

medicatie. Ten aanzien van vrijheidsbeperking wordt bij een aantal cliënten aangegeven 

dat alternatieven niet zijn besproken en/of de vrijheidsbeperkende maatregel niet 

aantoonbaar is vastgelegd. 

Externe audit 

Op locatie De Corisberg heeft een surveillancebezoek plaatsgevonden in verband met het 

kwaliteitscertificaat ISO Zorg&Welzijn. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De 

auditoren hebben twee aandachtpunten meegegeven. Het ene aandachtspunt heeft 

betrekking op het methodisch uitvoeren van risicoanalyses op organisatieniveau. Dit 

aspect zal bij de volgende update van de ISO norm Zorg & Welzijn in het 

kwaliteitsschema worden opgenomen. Daarnaast waren de auditoren zeer lovend over 

de wijze hoe DeSeizoenen vanuit de antroposofische mensvisie cliënten ondersteunt in 

hun ontwikkeling, dagelijkse behoeften en wensen. Als aandachtspunt gaven ze aan dat 

de antroposofische kernwaarden explicieter benadrukt mogen worden in met name de 

externe profilering. 

Cliëntervaringsonderzoek 

DeSeizoenen heeft in 2014 een cliëntervaringsonderzoek gehouden middels een door de 

VGN vastgesteld cliëntervaringsinstrument dat voldoet aan kwaliteitspijler 2B van het 

Kwaliteitskader. Een werkgroep bestaande uit twee cliëntvertegenwoordigers die waren 

voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad, een locatiemanager en de staffunctionaris 

kwaliteit en veiligheid hebben de keuze voor het instrument Quality Cube voorbereid. Dit 

meetinstrument voldoet ook aan de criteria van pijler 3 van het Kwaliteitskader. 

Dit instrument maakte het mogelijk om zowel de cliënten, ouders/vertegenwoordigers en 

medewerkers in het onderzoek te betrekken. Er zijn vanuit drie perspectieven meningen 

gevraagd over de ervaringen van de geleverde zorg- en dienstverlening. Ook was het 

mogelijk om aan de vragenlijst specifieke vragen over de antroposofische identiteit toe 

te voegen. Uit de antwoorden blijkt dat cliëntvertegenwoordigers de antroposofische 

visie van DeSeizoenen belangrijk vinden. Zij vinden echter dat deze in de begeleiding 

nog beter tot uitdrukking zou kunnen komen. 

Cliënten van DeSeizoenen B.V. zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van 

zorg en ondersteuning. De cliënten zelf geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 en 

hun vertegenwoordigers een 7,5. Dat is in lijn met het landelijk gemiddelde. 

Medewerkers zijn – wat overeenkomt met landelijke trends- wat kritischer. Zij geven een 

gemiddeld rapportcijfer van 6,7 voor de kwaliteit van ondersteuning en zorg. 

Op basis van de ervaringen van cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers zijn voor 

de betreffende woon- en werkeenheden van de diverse locaties 

KwaliteitsVerbeterKaarten opgesteld. Hierop is aangegeven wat voor verbetering vatbaar 

is en waarvoor men waardering heeft. Iedere eenheid voert naar aanleiding van de 

bevindingen, in samenspraak met de betreffende cliënten, diens vertegenwoordigers en 

medewerkers een verbeterplan uit. 

In 2017 wordt opnieuw dit cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. 

Primair proces en het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

Het inrichten van het ECD op basis van het papieren ondersteuningsplan moet aansluiten 

bij de activiteiten voortkomend uit het primaire proces en aansluiten bij de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken functionarissen. 

Het ontwerp zoals in 2014 het ECD PlanCare was ingericht blijkt onder andere niet 

voldoende aan te sluiten bij het Missiegericht organiseren van DeSeizoenen, waarbij de 

begeleiding meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgen. Dit betekent dat de 

huidige inrichting van het ECD opnieuw ter hand moet worden genomen. Hiertoe wordt 
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het primaire proces in 2017 opnieuw tegen het licht gehouden, beschreven en 

vastgesteld. 

In 2016 hebben gebruikers van het huidige ECD hun ervaringen gedeeld. Deels hebben 

we een aantal verbeteringen kunnen aanbrengen. De gebruikerservaringen leiden tot 

een heroverweging van het betreffende ECD waarover in het voorjaar 2017 een definitief 

standpunt zal worden ingenomen. 

Privacy en informatieveiligheid 

Digitalisering en technologische mogelijkheden vragen om herijking van het 

privacybeleid en bewaken van de kritische punten als het gaat om informatieveiligheid. 

Na advisering door de medezeggenschapsorganen is het beleid in 2015 definitief 

vastgesteld. In de overeenkomsten met softwareleveranciers zijn nadrukkelijke 

afspraken met betrekking tot de naleving van de gestelde eisen gemaakt en dienen zij te 

voldoen aan de Nen-norm 7510. Met betrekking tot de uitvoering van de wet- en 

regelgeving over informatieveiligheid en datalekken krijgt DeSeizoenen ondersteuning 

vanuit Care Shared. In het jaar 2017 zal binnen DeSeizoenen specifiek aandacht besteed 

worden aan het bewustzijn bij medewerkers over veilig omgaan met privacygevoelige 

informatie.  

Bijzondere thema’s kwaliteit en veiligheid van de zorg 

Hieronder volgen een aantal bijzondere thema´s met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van de 
zorg: 
 
Medische beslissingen rondom levenseinde en reanimatiebeleid 

In 2016 heeft DeSeizoenen de beleidsnotitie medische beslissingen over het levenseinde 

en het reanimatiebeleid vastgesteld. In deze beleidsnotities wordt de visie op 

levenseinde beschreven en wordt ingegaan op de wilsverklaringen en 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze notities geven duidelijkheid aan cliënten 

en vertegenwoordigers op welke wijze zij hun wilsverklaringen kunnen borgen en wat 

van de begeleiding wordt verwacht. 

Vriendschap, relatievorming, intimiteit en seksualiteit 

DeSeizoenen heeft een beleidsvisie vastgesteld over vriendschap, relatievorming, 

intimiteit en seksualiteit. Deze beleidsvisie beschrijft op welke wijze DeSeizoenen 

cliënten wil ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van het aangaan van 

vriendschappen, en relaties en uiting kunnen geven aan intimiteit en seksualiteit. Van 

begeleiders wordt verwacht dat zij zich hierbij integer en professioneel opstellen om de 

ontwikkelingsvragen over deze onderwerpen te ondersteunen, maar ook te signaleren 

wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag en/of seksueel misbruik. 

Medewerkers worden geschoold om signalen en behoeften te herkennen, bespreekbaar 

te maken en adequate stappen te nemen. Naast de beleidsvisie hanteert DeSeizoenen  

de richtlijn ‘Veiligheid cliënt en kwaliteit lichaamsverzorging’ en het 

‘Stappenplan/protocol bij een vermoeden van seksueel misbruik/betrapping heterdaad’. 

Daarnaast dienen medewerkers zorgelijke signalen over seksuele ontwikkeling en/of 

vermoedens seksueel misbruik te melden in het incidentenmeldingssysteem iTask. 

Betreffende meldingen worden inhoudelijk beoordeeld door de direct-leidinggevende en 

de gedragskundige. 

Iedere locatie heeft één of meerdere aandachtsfunctionarissen seksualiteit en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag die ook vast deelnemen aan vergaderingen van de 

cliëntveiligheidscommissie. Binnen de twee grote locaties zijn werkgroepen (met 

aandachtfunctionaris en senior orthopedagoog) aan de slag om het thema actueel te 

houden, de opgestelde protocollen aan te scherpen en de visie op bejegening en 

veiligheid voor cliënten te verbeteren. 



Jaarverslag DeSeizoenen 2016  18 
 

DeSeizoenen besteedt sinds haar oprichting in 2012 veel aandacht aan het voorkomen 

van seksueel misbruik van en door cliënten. Landelijke onderzoeken over het veelvuldig 

voorkomen van seksuele misstanden in de jeugdzorg en gehandicaptensector gaven hier 

aanleiding voor. Na eerdere onderzoeken op Bronlaak en Overkempe is in 2015 

onderzoek verricht op de locatie Elivagar. De eindrapportage is begin 2016 opgeleverd. 

Mede naar aanleiding van deze rapportage is ons beleid met betrekking tot het scheiden 

van plegers en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag (cliënt – cliënt) in 

samenspraak met de Centrale Cliëntenraad ook vastgelegd in een beleidsnotitie. 

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling 

In het kader van de kwaliteitszorg heeft DeSeizoenen de plicht om de Meldcode voor 

huiselijk geweld en mishandeling te borgen. DeSeizoenen heeft aan deze Meldcode een 

stappenplan gekoppeld die gevolgd kan worden op het moment dat medewerkers 

signalen en/of vermoedens hebben dat er sprake is van huiselijk geweld en/of 

mishandeling. Het stappenplan lijkt veel op het stappenplan dat gevolgd wordt indien er 

een vermoeden of sprake is van seksueel misbruik. Deze werkwijze maakt dat het voor 

medewerkers herkenbaar is hoe te handelen bij dergelijke vermoedens en signalen. 

Medewerkers kunnen via het incidentmeldingssysteem melding doen van een dergelijk 

vermoeden. Betreffende melding komt bij de direct leidinggevende en gedragskundige. 

In 2016 zijn geen meldingen ontvangen. 

Voorbehouden- risicovolle handelingen en medicatieveiligheid 

DeSeizoenen heeft een  beleid rondom voorbehouden-risicovolle handelingen en 

medicatieveiligheid vastgesteld. Er is een toetsingskader vastgesteld waaraan iedere 

locatie moet voldoen en waartoe zij maatregelen moeten nemen om kwalitatief en 

verantwoord uitvoering te geven aan beleid voorbehouden en risicovolle handelingen en 

medicatieveiligheid. De inhoudelijke protocollen hiertoe zijn ingekocht bij Vilans. 

Hierdoor blijft het protocollenbestand inhoudelijk actueel en voldoet deze aan de 

geldende eisen. Door middel van het meldingstype medicatiefouten worden medicatie-

incidenten gemeld. Over het algemeen betreft de oorzaak van een medicatiefout een 

handelingsfout en het weigeren van medicatie door de cliënt zelf. Trendmatig nemen de 

handelingsfouten af. Vaak is hierbij sprake van “vergeten medicatie” tijdens 

weekendverlof en/of uitstapjes.  

Beperking van vrijheid 

De beleidsvisie ‘Visie op Dwang’ geeft aan hoe we bij DeSeizoenen de vrijheid van onze 

cliënten willen versterken in plaats van beperken. DeSeizoenen stelt dat een individu 

zich het beste kan ontwikkelen in een omgeving waarbij men zich ‘vrij’ voelt om zelf 

keuzes te maken en daar levenservaringen aan op te doen. DeSeizoenen streeft er naar 

dat iedere cliënt in vrijheid kan leven en zich kan ontwikkelen. De gemeenschap vormt 

de sociale context waarbinnen omgangsregels gelden. Deze kunnen opgevat worden als 

vrijheidsvoorwaarden ofwel sociale levensvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de 

individuele vrijheid te verwerkelijken. 

Onvrijwillige zorg is een uitzondering bij DeSeizoenen. Toepassing daarvan mag alleen 

tijdelijk als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt zelf of voor anderen, en vindt 

alleen plaats conform vastgestelde protocollen. Het doel is min of meer ‘structurele’ 

vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen en voor acute problemen goede 

manieren te vinden hoe hier mee om te gaan, en op de juiste wijze vrijheidsbeperking te 

blijven melden. 

Daar waar vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet worden evaluaties 

gehouden om de afbouwmogelijkheden te volgen en waar nodig bij te stellen. Dit heeft 

bij veel cliënten geleid tot afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. Door 

scholingen door de BOPZ-arts en de terugkerende besprekingen is het bewustzijn 

rondom vrijheidsbeperking toegenomen. 
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Bewustzijn heeft er toe geleid dat gedragskundigen behoefte hadden aan een duidelijk 

protocol over het melden van vrijheidsbeperking aan de IGZ Om dit beleidsmatig te 

borgen is op locatieniveau naast de cliëntveiligheidscommissie, de commissie 

vrijheidsbeperking ingesteld. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de organisatie 

hiervan conform hiertoe vastgestelde werkwijze. De BOPZ-arts is hierbij ter advisering 

aanwezig.  

De beleidscommissie vrijheidsbeperking is een commissie die is samengesteld uit 

directie, BOPZ-arts, beide senior orthopedagogen en beleidsmedewerker Kwaliteit& 

Veiligheid. Deze commissie houdt zich bezig met de interne- en externe ontwikkelingen 

op het gebied van vrijheidsbeperking. In 2016 is deze commissie twee keer bijeen 

geweest en heeft zich met name gericht op de wijze van monitoren en sturen op de 

ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen en de borging van betreffende 

evaluatiecyclus met speciale focus op nut- en noodzaak van toezichthoudende domotica. 

Alle locaties beschikken over een BOPZ-aanmerking. Conform de wet BOPZ wordt door 

de BOPZ- arts betreffende art. 38 en art. 39 melding gedaan bij de IGZ In 2016 is 

hierover in totaal 69 keer melding gedaan bij de IGZ 

Zorgsignalering gedurende de nacht 

In 2016 is een nulmeting uitgevoerd op de ervaren veiligheid van cliënt en medewerker 

gedurende de nacht. Eén van de bevindingen was dat de nachtdienst op de kleine 

locaties – een éénmanspost  - mogelijk signalen miste als zij bezig waren met een cliënt. 

Deze bevinding heeft er toe geleid dat de zorgsignalering voor de locatie Verdandi wordt 

uitgevoerd door locatie Overkempe en de zorgsignalering voor de locaties Gennep, 

Corisberg en Elivagar door locatie Bronlaak. Deze transitie is medio 2016 ingezet en 

loopt door tot voorjaar 2017. Hiermee is de zorgsignalering continu geborgd als de 

zorgopvolger (nachtdienst) een cliënt aan het begeleiden is. 

Deze transitie heeft er ook toe geleid om kritisch te kijken naar het nut en noodzaak van 

toezichthoudende domotica op individueel niveau van cliënten. Hier en daar heeft dit 

geleid tot afbouw dan wel een andere vorm. Afhankelijk van ervaringen zal in 2017 de 

keuze worden gemaakt om de zorgsignaleringsposten van Overkempe en Bronlaak al 

dan niet samen te voegen. 

Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening 

In het kader van brandveiligheid en bedrijfshulpverlening (BHV) zijn op iedere locatie 

ontruimingsoefeningen gehouden op een bij de locatie passende wijze. Dit varieert van 

een gezamenlijke oefening met de brandweer tot aangekondigde ontruimingsoefeningen 

met cliënten. Bevindingen voortkomend uit de ontruimingsoefeningen worden aan de 

locatiemanager gerapporteerd en besproken in de cliëntveiligheidscommissie. Daarnaast 

rapporteert de locatiemanager aan de directie. BHV-scholing is op iedere locatie 

uitgevoerd. 

Daarnaast zijn de reguliere inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan de 

brandmeldinstallaties (BMI) en brandblusmiddelen uitgevoerd. Op alle locaties zijn de 

BMI’s goedgekeurd en worden onderhouden op basis van onderhoudscontracten. 

Incidentmeldingen en klachten 

Binnen iProva is de module iTask ingericht ten behoeve van het melden van (bijna) 

incidenten. Dit meldingssysteem heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van de 

kwaliteitsmonitoring. De meldingstypen sluiten aan bij de behoefte van DeSeizoenen. Zo 

is er een specifiek meldingstype voor ‘Zorgelijke signalen en/of vermoeden van seksueel 

misbruik’ ingericht en is het thema ‘vrijheidsbeperking’ integraal opgenomen in de 

agressiemelding. Daarnaast sluit het meldingstype medicatiefouten aan bij de landelijke 

richtlijn Centraal Medicatie Registratie (CMR) en geeft het meldingstype ‘Overig’ 

informatie over minder voorkomende incidenten of bijna incidenten, zoals ook de 

mogelijkheid van het melden van incidenten aangaande Meldcode Kindermishandeling en 

Huiselijk geweld. Betreffende meldingstypen geven informatie over de veiligheid van 
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cliënt en medewerkers. De incidenten worden retrospectief geanalyseerd en leveren 

stuurinformatie ten behoeve van het verbeteren van cliënt- en medewerkersveiligheid en 

terugdringen van (toekomstige) risico’s. De analyses worden op organisatieniveau met 

directie en managementteam en op locatieniveau in de cliëntveiligheidscommissies 

besproken. Trends en risico’s worden in beeld gebracht en leiden tot 

beleidsaanbevelingen en verbeteracties. 

Jaaroverzicht meldingen (bijna)incidenten 

Periode Agressieincidenten en 
(indien aan de orde) 
Vrijheidsbeperkingen, 
Middelen of 
Maatregelen (M&M ) 

Medicatiefouten Overig Zorgelijke signalen 
van seksuele 
ontwikkeling en/of 
vermoeden van 
seksueel misbruik 

2015 3494 503 760 139 

2016 3949 606 952 124 

 

Het totaal aantal meldingen van (bijna) incidenten is ten opzichte van het verslagjaar 

2015 gestegen. Deze toename heeft betrekking op alle type incidenten met uitzondering 

van zorgelijke signalen seksuele ontwikkeling en/of seksueel misbruik. Op de locaties 

Overkempe, Corisberg en Elivagar is sprake van een relatieve toename van 

agressieincidenten. 50% van alle gemelde agressieincidenten zijn afkomstig van locatie 

Overkempe waarbij met name circuit B veel meldingen heeft. Dit wordt mede verklaard 

door de cliëntensamenstelling van dit circuit. Begeleiders worden geschoold middels 

Triple C. Trendmatig is vanaf 4e kwartaal 2016 sprake van een daling van de 

agressieincidenten op Overkempe. Voor wat betreft de medicatieincidenten is sprake van 

een relatieve toename op de locaties Bronlaak en Elivagar. Nadere analyse geeft aan dat 

naast foutclassificatie handelingsfouten (vergeten en/of verkeerd tijdstip) ook sprake is 

van weigering medicatie door de cliënt zelf. Er wordt in 2017 nader ingezoomd op de 

relatie tussen weigering medicatie en gedragingen(agressieincidenten) bij betreffende 

cliënten.  Het meldtype Overig bevat de mogelijkheid om meldingen te doen op  het 

gebied van fysieke-, sociale- en materiele veiligheid die niet zijn geborgd in de overige 

meldtypen voor zowel cliënten als medewerkers. Op de locaties Overkempe, Bronlaak, 

Corisberg en Elivagar is sprake van een relatieve toename. De meeste meldingen 

hebben betrekking op veiligheidsaspecten en zijn zeer divers van aard. Zoals eerder 

aangegeven vindt op locatieniveau nadere analyse plaats en worden deze besproken in 

de cliëntveiligheidscommissie.  

Daarnaast worden de incidenten op groepsniveau (woon- en of werkgebied) tot op 

cliëntniveau geanalyseerd. Bevindingen kunnen leiden tot aanpassingen in het 

ondersteuningsplan van de cliënt en/of scholingsplan voor begeleiding.  

In 2016 is veel aandacht besteed aan incidentopvolging richting de melder. Ook kunnen 

medewerkers een beroep doen op het nazorgteam om een heftig incident te bespreken.  

Laagdrempelige klachtenbehandeling 

Het klachtenbeleid van DeSeizoenen is, conform de nieuwe wet WKKGZ, er op gericht 

dat onvrede en ongenoegens zo laag als mogelijk in de organisatie worden besproken. 

Cliënten en hun vertegenwoordigers worden hierbij ondersteund door een direct voor 

hen bereikbare vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris die een onafhankelijke positie 

heeft. Onderdelen van de klachtenregeling zijn: het klachtenreglement, het 

klachtenprotocol, het klachtenbeleid en de brochure. Op de website van DeSeizoenen 

staat hoe men de klachtenfunctionaris kan bereiken. DeSeizoenen is aangesloten bij een 

onafhankelijke (externe) Klachtencommissie in antroposofisch verband, die volgens de 

vereisten van de WKKGZ, de wet BOPZ en de in het Klachtenreglement vastgelegde 

procedure een klacht onderzoekt en tot een oordeel over de klacht komt.  
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DeSeizoenen had in 2016 twee vertrouwenspersonen/klachtenfunctionarissen in dienst 

die regionaal ingezet werden. Medio 2016 is één vertrouwenspersoon/ 

klachtenfunctionaris gestopt. In 2016 is 30 keer (in 2015 31 keer) een beroep gedaan op 

de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris. De bevindingen en adviezen van de 

vertrouwenspersonen/klachtenfunctionarissen zijn vastgelegd in een jaarverslag dat 

aangeboden is aan de directie en Centrale Cliëntenraad. De meldingen hebben 

betrekking op de volgende onderwerpen waarover de klachtenfunctionaris tevens 

verbetersuggesties heeft gedaan: 

- bejegening 

- competenties 

- communicatie en nakomen afspraken 

- sociale verbinding en betrokkenheid  

- huisvesting/ wooncomfort 

Sommige wettelijke vertegenwoordigers wilden hun verhaal kwijt bij de 

vertrouwenspersoon en hadden voldoende aan een luisterend oor en desgewenst een 

advies. Het lukt om de meeste klachten binnen een redelijke termijn op te lossen met 

dank aan de grote inzet van verantwoordelijke leidinggevenden. Voor afhandeling van 

klachten zijn er meerdere gesprekken geweest tussen klachtenfunctionaris en betrokken 

medewerkers over en weer. Zowel telefonisch, persoonlijk, als via e-mail. Van de 

klachten die in 2016 zijn ingediend zijn de meesten in 2016 naar tevredenheid 

afgehandeld. Enkele klachten wachten in 2017 nog op afronding. Van twee indieners is 

niet bekend of ze tevreden dan wel ontevreden zijn. De klachtenfunctionaris beschouwt 

de klacht pas als afgehandeld wanneer na vier maanden blijkt dat de klager tevreden is 

over de ingezette verbeteracties. Hiervoor heeft hij contact zowel met klager als 

aangeklaagde. Deze bevindingen worden overgebracht aan de directie en de 

locatiemanager. 

Ten behoeve van de kwaliteitsverbetering heeft de functionaris regelmatig terugkerende 

gesprekken met zowel de algemeen directeur als locatiemanagers. Tijdens dit overleg 

worden de lopende klachten en signalen van onvrede en de verbeteracties besproken. 

Dit gesprek kan aanleiding zijn tot het preventief inschakelen van de 

klachtenfunctionaris voordat een klacht zich verergert. De klachtenfunctionaris stelt een 

eigen jaarverslag op dat aan de directie, Centrale cliëntenraad en Raad van Toezicht 

wordt aangeboden. 

In 2016 zijn er, evenals in 2015, geen klachten ingediend bij de externe 

klachtencommissie. 

Inspectie Gezondheidszorg 

In 2016 zijn geen klachten geuit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de 

kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van DeSeizoenen. 

In 2016 zijn er vier meldingen bij de IGZ gedaan over vermoedens van seksueel 

misbruik. Dit betrof één keer een situatie van cliënt-cliënt, één keer een situatie van 

uitzendkracht-cliënt en twee keer situaties met cliënt en personen buiten de organisatie. 

DeSeizoenen heeft in alle gevallen nader onderzoek naar deze vermoedens gedaan en 

indien nodig passende maatregelen genomen. De ontvangen rapportages heeft de IGZ 

allemaal afgesloten. 
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Medewerkers 

 

DeSeizoenen wil medewerkers uitdagend en zinvol werk bieden, waarin zij zich 

professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen, er ruimte is voor persoonlijke 

initiatieven en grote betrokkenheid is bij cliënten, collega’s en organisatie. Wij zijn er 

van overtuigd dat cliënten alleen kunnen groeien als medewerkers met betrokkenheid en 

plezier werken en ook de ruimte krijgen om zichzelf verder als beroepskracht en persoon 

te ontwikkelen. 

Verloop en arbeidsmarktpositie 

Het instroom percentage in 2016 bedroeg 12,9% en het uitstroom percentage 15,1%. 

Aan het eind van 2016 was het aantal medewerkers 742, overeenkomend met 472 fte. 

Gemiddeld hebben we in 2016 482 fte (vast 476 fte, oproep 6 fte)  ingezet. 

In 2016 hebben we gemerkt dat er meer schaarste op de arbeidsmarkt is ontstaan. We 

krijgen minder respons op openstaande vacatures en zien dat medewerkers vertrekken. 

In 2017 hebben we als ambitie om onze positie op de arbeidsmarkt te versterken. 

Daarvoor zal er in samenwerking met de ondernemingsraad een werkgroep opgezet 

worden onder leiding van de directie.  

Missiegericht Organiseren 

DeSeizoenen wil zich blijven onderscheiden in de betrokken wijze waarop medewerkers 

– gevoed vanuit een antroposofische inspiratie – in hun werk staan en de houding 

waarmee zij cliënten ondersteunen en begeleiden (professioneel, persoonlijke aandacht, 

oprechte interesse en belangstelling). Uitgaan van de persoonlijkheid van de cliënt en 

het bevorderen van diens ontwikkeling moet ons blijvende doel zijn.  
Om als organisatie wendbaar te zijn en de vitaliteit van medewerkers te bevorderen zal  

het zelforganiserend vermogen en het eigenaarschap en ondernemerschap van 

medewerkers versterkt worden. In 2016 zijn de eerste stappen van deze beweging 

ingezet met als belangrijkste thema het zelfroosteren door teams. In 2017 zullen we dit 

verder concretiseren. 

Verzuim 

Het ziekteverzuim percentage bedroeg in 2016 gemiddeld 7,2%. Daarmee is het verzuim 

ten opzichte van 2015 (7,5%) gedaald maar is dit nog steeds te hoog. Dit hoge verzuim 

zorgt voor veel druk op medewerkers en leidinggevenden en heeft daarom de hoogste 

prioriteit om dit te verlagen. In 2016 is er een werkgroep opgericht op het gebied van 

Verzuim, Arbobeleid en Vitaliteit waarin Ondernemingsraad, Directie, leidinggevenden en 

P&O vertegenwoordigd is. Deze werkgroep heeft tot doel om maatregelen te initiëren op 

het gebied van verzuim preventie, arbeidsomstandigheden en vitaliteitsbeleid. De 

werkgroep zorgt voor continue aandacht voor deze thema’s, waaronder het realiseren 

van bedrijfsfitness programma’s, aandacht voor verzuim in teamoverleggen, het 

selecteren van een nieuwe arbodienst en het in 2017 organiseren van de maand van de 

arbeidsomstandigheden. In 2016 is er een verzuimcoach aangetrokken die actieve 

ondersteuning van leidinggevende verzorgt en ook interne opleiding aan leidinggevende 

organiseert. 

Gedragscode en Eigen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Iedereen die in dienst treedt moet een VOG overleggen. Daarnaast hanteert 

DeSeizoenen een eigen gedragscode. De gedragscode beschrijft duidelijke afspraken  

over wat wij van elkaar verwachten. Deze gedragscode is een aanvulling op de 

individuele arbeidsovereenkomst en de geldende wet- en regelgeving. In de wetgeving 

wordt een aantal rechten en plichten beschreven ten aanzien van het professioneel 

gedrag van medewerkers van DeSeizoenen ten opzichte van cliënten, onder andere in de 

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). De gedragscode geldt voor alle 

medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van DeSeizoenen. 
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Parallel hieraan hanteert DeSeizoenen een Eigen verklaring omtrent het gedrag, waarbij 

(nieuwe) medewerkers, vrijwilligers en stagiaires zelf verklaren nooit veroordeeld te zijn 

voor seksueel misbruik en verklaren dat er nooit waarschuwingen dan wel maatregelen 

zijn genomen naar aanleiding van seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag. Het 

niet kunnen voldoen aan deze verplichting leidt tot beëindiging van het arbeidscontract 

met DeSeizoenen. 

Scholingsplan 

De kwaliteit van de zorg wordt gerealiseerd door en met professionele medewerkers. 

Goed personeelsbeleid met scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden versterken de 

kwaliteit van de zorg.  

Scholing Antroposofie: In 2016 hebben alle locaties een basiscursus over antroposofie 

georganiseerd. De grote locaties, Bronlaak en Overkempe, deden dat in samenwerking 

met een externe partner. De andere locaties sloten aan bij deze workshops of 

organiseerden workshops met eigen medewerkers: arts, orthopedagoog en directeur. De 

basiscursus richt zich op het opbouwen van een begrippenkader, ontwikkeling van 

bewustzijn in het dagelijks handelen en het stimuleren om een bijdrage te leveren aan 

de antroposofische visie.  

Methodiektraininingen: Op alle locaties worden methodiektrainingen gegeven. Op 

Bronlaak, Elivagar, Corisberg en Overkempe wordt gewerkt met de methodiek INVRA 

(INventarisatie Van Redzaamheid Aspecten). Een deel van de medewerkers van deze 

locaties volgden de training INVRA Wonen, INVRA arbeid of Op Eigen Benen (ook 

onderdeel van INVRA). Op Overkempe en Verdandi wordt gewerkt met de methodiek 

Triple C. Triple C staat voor Client, Coach en Competentie en is een begeleidingstechniek 

om cliënten te begeleiden met zo min mogelijk beheersing, gericht op (herstel van) het 

gewone leven en ervaren van eigen regie. Een deel van de medewerkers van deze 

locaties volgden Triple C trainingen, daarnaast wordt een aantal medewerkers als coach 

voor deze methodiek opgeleid. Locatie Gennep is gestart met de methodiek Bevorderen 

Initiatief Cliënt (BIC), gericht op het aansluiten op de diepere wil van de cliënt.  

Verpleegtechnische vaardigheden: Elivagar is dit jaar gestart met een externe 

verpleegkundige om de risicovolle en voorbehouden handelingen te toetsen. De andere 

locaties behielden hun eigen werkwijze. Bronlaak en Gennep met een externe 

verpleegkundige. Overkempe, Verdandi en de Corisberg met een interne 

aandachtsfunctionaris/verpleegkundige.  

 

Weerbaarheidstrainingen: De weerbaarheidstrainingen waren in Zuid Nederland voor het 

hele jaar gepland. Door onvoorziene omstandigheden bij de aanbieder, werden de 

trainingen van na de zomer geannuleerd. Een nieuwe aanbieder is inmiddels gevonden. 

Bij Verdandi en Overkempe worden de weerbaarheidstrainingen geïntegreerd in de 

cursus Triple C. Ook vinden teamtrainingen plaats op verzoek.  

 

MBO en HBO opleidingen: In het schooljaar 2016/2017 zijn acht medewerkers geslaagd 

voor hun opleiding antroposofische Maatschappelijke Zorg (MZ). Een leerling is geslaagd 

voor het reguliere MZ diploma. Twee medewerkers zijn geslaagd voor het diploma 

biologisch dynamisch landbouw. Vijf leerlingen vervolgen hun opleiding MZ 

gehandicaptenzorg (niveau 4) aan de reguliere ROC’s (de antroposofische MZ opleiding 

is gestopt). Er zijn drie medewerkers in 2016 gestart met een vervolgopleiding in de 

zorg en een medewerker is gestart met de opleiding biologisch dynamische landbouw. 

Vier medewerkers vervolgen hun HBO opleiding.  

DeSeizoenen heeft 116 stagiaires geplaatst in het schooljaar 2015/2016. Er waren 20 

stagiaires uit het HBO en 96 uit het MBO.  

 

Persoonlijke ontplooiing: Er zijn diverse aanvragen gedaan voor persoonlijke 

ontwikkeling. Deze zijn beoordeeld op basis van de studie-kosten-regeling.  
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Verslag Raad van Commissarissen 

 

Directie, Raad van Commissarissen en de aandeelhouder van DeSeizoenen vinden goed 

bestuur, goed toezicht en een transparante verantwoording naar interne en externe 

betrokkenen van groot belang. DeSeizoenen valt onder de WTZi en voldoet aan de 

Zorgbrede Governancecode. Alle bepalingen hiervan zijn expliciet vastgelegd in de 

statuten. Per 1 januari 2017 is een nieuwe Governancecode Zorg ingevoerd. Op haar 

website zal DeSeizoenen aangeven hoe de bepalingen van deze code worden nageleefd. 

Directie 

DeSeizoenen wordt bestuurd door een tweehoofdige directie. De directieleden zijn 

zelfstandig, zowel alleen als gezamenlijk, bevoegd om binnen de wettelijke en statutaire 

bestuurlijke verantwoordelijkheden de directie te voeren over de organisatie. 

Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de directie als geheel, zijn de 

directieleden afzonderlijk verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken en/of 

aandachtsgebieden. Op deze gebieden zijn de leden van de directie als 

eerstverantwoordelijke aanspreekbaar. Een en ander is gedetailleerd beschreven in het 

directiereglement. 

De directie werd in 2016 door Merlijn Trouw en Peter Lensselink gevoerd. De heer Trouw 

fungeerde als algemeen directeur, met onder meer als aandachtsgebieden de aansturing 

van de lijnorganisatie (locatiemanagers), governance, medezeggenschap cliëntenraad en 

kwaliteit en veiligheid van de zorg (AVG, senior orthopedagogen, stafmedewerkers 

kwaliteit en veiligheid). De heer Lensselink was financieel directeur, met onder meer als 

aandachtsgebieden financiën van de organisatie, bedrijfsvoering inclusief de OR en 

medewerkersregelingen, alsmede de facilitaire en ondersteunende diensten.  

De directie vergadert tweewekelijks afzonderlijk en met de locatiemanagers van de twee 

grootste locaties in het managementteam gezamenlijk en tussentijds zoveel als nodig. 

Alleen wanneer door vakantie of wegens ziekte geen vergadering mogelijk was, zijn deze 

vergaderingen komen te vervallen. De vergaderingen van het managementteam zijn alle 

genotuleerd; de notulen worden gedeeld met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. 

De bezoldigingsklasse van directie en toezichthouders is vastgesteld in klasse III van de 

WNT2 (Wet Normering Topinkomens). De directieleden van DeSeizoenen ontvangen 

geen aanvullende bezoldiging voor hun werkzaamheden in de andere vennootschappen 

binnen de holding. Hun activiteiten voor de neven-vennootschappen werden in 2016  

voor 20% doorbelast vanuit DeSeizoenen. De Raad van Commissarissen heeft het 

declaratiebeleid voor de directieleden vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid voor de directie 

voldoet aan het overgangsregime van de WNT2 en wordt gecontroleerd door de 

accountant. 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op 

de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. De Raad van Commissarissen 

staat de directie met raad en daad terzijde. 

In 2016 bestond de raad uit: 

- de heer Reigersman: voorzitter en benoemings- en remuneratiecommissie, 

identiteitscommissie en Ondernemingsraad; 

- de heer De Goeij:  benoemings- en remuneratiecommissie, auditcommissie en 

Centrale Cliëntenraad; 

- en de heer Witsenburg: identiteitscommissie. 

- Mevrouw Maat (vanaf 23 september); auditcommissie. 

Mede in verband met het vertrek van de heer Witsenburg is eind 2016 de werving voor 

nieuwe leden van de Raad van Commissarissen opgestart. 
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Er werden vijf reguliere vergaderingen met de directie gehouden op verschillende 

zorglocaties. Daarnaast werd een evaluatie van het functioneren van de Raad van 

Commissarissen gehouden en vonden jaargesprekken met de beide directieleden plaats. 

Ook vond er een stakeholdersgesprek plaats met de inkopers van de Zorgkantoren. Bij 

vrijwel alle vergaderingen waren alle leden van de Raad aanwezig.  

Daarnaast zijn afgevaardigden van de Raad, conform afspraak, aanwezig geweest bij het 

overleg van de directie met zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad. 

Ook heeft de heer De Goeij met enige regelmaat contact gehad met de Centrale 

Cliëntenraad en de familieverenigingen, met name over de definitieve verwerving van 

het vastgoed van de voormalige Zonnehuizen en de bijbehorende huur- en 

leningsovereenkomsten vanuit DeSeizoenen.  

In de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen zijn onder andere de 

volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

- Voortgangsrapportages Kwaliteit en Veiligheid van Zorg 

- Financiële Kwartaalrapportages 

- Verbetermaatregelen ziekteverzuim 

- Opvolging cliëntervaringsonderzoek 

- Strategische koers LVG-doelgroep 

- Nieuwe zorglocatie op Jachtslot Mookerheide in samenwerking met Driestroom 

- Faillissement onderaannemer Hermes Huis en continuïteit van zorg voor de 

betreffende cliënten. 

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek en Vitaliteitsbeleid 

- RisicoInventarisatie&Evaluatie 

- Risicomanagement 

- Portefeuilleverdeling directieleden 

- Benchmark Care (Berenschot) 

- Jaarrekeningen 2015 Care Shared Services BV en WW Zorgroep BV 

- Meerjarenbeleid 

- Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

- Financieel beleid 

De Auditcommissie van de Raad van Commissarissen is drie keer bijeen geweest en 

heeft naast het bespreken van de reguliere financiële managementrapportages 

bijzondere aandacht besteed aan de verdere versterking van de financiële controlfunctie. 

Goedkeuring werd door de Raad van Commissarissen gegeven aan: 

- Bestuursbesluiten met betrekking tot krediet-, lenings- en huurovereenkomsten in 

verband met het verwerven van het voormalige vastgoed van Zonnehuizen door 

Vastgoed DeSeizoenen BV 

- Jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2015 

- Declaratiebeleid Directie 

- Ondernemingsplan (inclusief begroting) 2017 

Afstemmingsoverleg met Aandeelhouder WW Zorggroep 

Om te zorgen voor voldoende overleg en afstemming tussen Raad van Commissarissen 

en Aandeelhouder vindt er twee keer per jaar een afstemmingsoverleg plaats in het 

bijzijn van de directie van DeSeizoenen. De hoofdthema’s van de 

afstemmingsoverleggen in 2016 betroffen: 

- Consequenties van het faillissement van onderaannemer Stichting Hermes Huis en 

het realiseren van continuïteit van zorg voor de betreffende cliënten. 

- Verwerving van het vastgoed van de voormalige Zonnehuizen (locaties Bronlaak, 

Overkempe en De Corisberg) door Vastgoed DeSeizoenen BV. 

- Onderzoek naar vóórkomen en voorkómen van seksueel misbruik. 

- Vennootschappelijke structuur van DeSeizoenen en maatregelen om mogelijke 

belangenverstrengeling te voorkomen. 
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Een extra telefonische vergadering werd gehouden over de financiële 

bijsturingsmaatrelen naar aanleiding van de negatieve halfjaarcijfers. 
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Verslag Ondernemingsraad 

 

Zetelverdeling 

De ondernemingsraad heeft elf zetels ter beschikking, die als volgt zijn verdeeld:  

vier zetels voor de locatie Bronlaak, drie zetels voor de locatie Overkempe en een zetel 

voor respectievelijk de locaties Elivagar, de Corisberg, Verdandi en Landgoed Gennep.  

 

Samenstelling Ondernemingsraad 

Per 31 december 2016 kende de Ondernemingsraad DeSeizoenen de volgende 

samenstelling: 

- Jacqueline Driessen, voorzitter, werkzaam op de locatie Bronlaak. 

- Hellen Crienen-Ramakers, vicevoorzitter, werkzaam op de locatie Elivagar. 

- Erzsebet Groot-Wassink, werkzaam op de locatie Helios (Verdandi). 

- Vivian Simons-Huynen, werkzaam op de locatie de Corisberg. 

- Dunja Duindam, werkzaam op de locatie Landgoed Gennep. 

- Anja Lodder, werkzaam op de locatie Bronlaak. 

- Jacqueline Macke, werkzaam op de locatie Bronlaak. 

- Rianne Veekens, werkzaam op de locatie Bronlaak. 

- Mariëtte v.d. Linden, werkzaam op de locatie Overkempe. 

- Carina Kerkdijk, werkzaam op de locatie Overkempe. 

- Westly Montroos, werkzaam op de locatie Overkempe. 

 

In 2016 is Dunja Duindam toegetreden tot de OR. Met haar werd de OR-zetel van 

Landgoed Gennep ingevuld, die sinds de verkiezingen in 2015 vacant was. Niek 

Olszanowski, werkzaam op de locatie Overkempe, is in 2016 gestopt met zijn 

werkzaamheden voor de ondernemingsraad. Van 27 oktober tot en met 1 november zijn 

op de locatie Overkempe verkiezingen gehouden. Het opkomstpercentage was 26,1%. 

Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen op drie kandidaten eindigde Carina 

Kerkdijk op de eerste plaats en is zij benoemd tot lid van de OR. Guy van Rompaey, 

werkzaam op de locatie Bronlaak, is in 2016 ook gestopt als OR-lid. De vrijgekomen 

zetel is ingevuld door Jacqueline Macke. Zij stond als eerste genomineerd op de 

reservelijst en verving de OR-zetel van Landgoed Gennep tot aan de benoeming van 

Dunja Duindam. Aan de ondernemingsraad was een ambtelijk secretaris toegevoegd in 

de persoon van Betty Kuipers.  

 

Vergaderstructuur 

Met ingang van 1 januari 2016 werd gestart met een nieuwe vergaderstructuur, waarbij 

de OR van DeSeizoenen en de OR van Care Shared gezamenlijk vergaderden. Het doel 

van deze samenwerking was informatie en kennis te delen en gezamenlijk stukken voor 

te bereiden die voor zowel de medewerkers van DeSeizoenen als voor de medewerkers 

van Care Shared Services van toepassing waren. De raden bleven aparte 

ondernemingsraden met eigen besluitvorming. In 2016 hebben 6 gezamenlijke reguliere 

vergaderingen en 3 gezamenlijke overlegvergaderingen plaatsgevonden. In juli 2016 is 

het gezamenlijk vergaderen geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de 

agenda’s van beide raden en de te bespreken onderwerpen niet goed te combineren 

waren. In goed overleg hebben de raden toen besloten de samenwerking te beperken tot 

deelname aan werkgroepen en hebben de raden vanaf augustus 2016 weer apart 

vergaderd.  

 

De ondernemingsraad DeSeizoenen vergaderde op de donderdag één keer per veertien 

dagen in de even weken op wisselende locaties. De overlegvergaderingen met de directie 

vonden in de regel één keer per maand plaats. In 2016 hebben in totaal 22 reguliere 

vergaderingen plaatsgevonden, waarvan 6 gezamenlijk met de OR Care Shared en 15 

overlegvergaderingen, waarvan 3 gezamenlijk.  

Bij twee overlegvergaderingen was naast de directie aanwezig de heer Andreas 

Reigersman, afgevaardigde van de Raad van Commissarissen.  
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Hiermee werd voldaan aan artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), 

waarin wordt bepaald dat ten minste twee keer per jaar een bijzondere 

overlegvergadering, de zogenaamde Algemene Gang van Zaken-vergadering moet 

worden gehouden, waarbij leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.  

 

De vergaderingen van de ondernemingsraad zijn openbaar. In het jaar 2016 hebben 

medewerkers geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om als toehoorder bij een 

vergadering aanwezig te zijn. Naast de reguliere en overlegvergaderingen vonden 

regelmatig voortgangsgesprekken plaats met de locatiemanagers. De goedgekeurde en 

vastgestelde verslagen van de ondernemingsraad werden via e-mail ter informatie 

verspreid aan alle medewerkers van DeSeizoenen. Medewerkers konden met vragen 

terecht bij de individuele leden van de ondernemingsraad en via het e-mail adres. 

 

Advies- en instemmingsaanvragen 

In het verslagjaar zijn door de ondernemingsraad de volgende advies- en instemmings-

aanvragen behandeld: 

- Instemmingsaanvraag aanpassing functiegebouw; differentiatie in functie 

locatiemanager. 

- Instemmingsaanvraag arbobeleid (versiedatum 20-10-2015).  

- Adviesaanvraag scholingsplan DeSeizoenen 2016 en richtlijn scholingen 

zorgmedewerkers. 

- Instemmingsaanvraag bijdrage kosten beeldschermbril. 

- Instemmingsaanvraag regeling vergoeding beroepsverenigingen. 

- Instemmingsaanvraag verzuimprotocol (versiedatum 23-06-2016). 

- Adviesaanvraag aangepast beleid Jaargesprekken. 

 

Aan alle aanvragen is in eerste of in tweede termijn positief geadviseerd en/of 

instemming verleend, hetzij onder voorbehoud dan wel onder voorwaarde dat na een 

jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Van de motivatie over de besluitvorming van de OR 

werd in de notulen verslag gedaan. Met het oog op de wijzigingen in de Arbowet per  

1 juli 2017 is een nieuwe versie van het arbobeleid in voorbereiding. Het herziene beleid 

zal in het voorjaar van 2017 opnieuw ter instemming aan de OR worden voorgelegd.  

 

Vaste agendapunten voor de overlegvergaderingen met de directie in 2016 waren de 

terugkoppeling van de organisatiebrede werkgroepen, communicatie en het roosteren. 

Informatiestukken, die de ondernemingsraad heeft ontvangen en onderwerpen die 

verder besproken zijn in de overlegvergaderingen, waren: 

- de financiële kwartaalresultaten en de kwartaal verzuimrapportages.  

- De directiebeoordeling van het Kwaliteitssysteem met de bevindingen van de Interne 

Audits 2015 en het bijbehorende verbeterregister. 

- De Kaderbrief 2017. 

- Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015. 

- Memo vakantieregeling bewoners en schrappen eigen bijdrage medewerkers.  

- Voortgang en herinrichting project Nachtzorg. 

- Voortgang en rapportage ‘Gideonsbende’. 

- Concept meerjarenbeleidsplan. 

- Voorstel wijziging dagstructuur locatie Bronlaak. 

- Terugkoppeling evaluaties roosterbeleid, functie senior begeleider, 

werkkostenregeling, beleid jaargesprekken, verzuimprotocol, OR-reglement en 

samenwerking met OR CS.  

- Profielschets nieuw lid van de Raad van Commissarissen. 

- Dienstopdracht tijdens bereikbaarheidsdienst. 

- Benoeming locatiemanagers Verdandi, Landgoed Gennep en de Corisberg. 

- Voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling. 

- Voortgang en stand van zaken met betrekking tot het vastgoed.  

- Het project ‘bewoner volgend werken’ locatie Bronlaak. 

- Voortgang en stand van zaken met betrekking tot het Hermes Huis. 
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- Samenstelling van het nazorg- en opvangteam. 

- Voortgang onderzoek over vitaliteitsbeleid. 

- Voortgang onderzoek pesten en terugkoppeling resultaten.  

- Het LVG-project locatie Elivagar. 

- Het pilotproject Plancare op de locaties Elivagar en De Corisberg. 

- Het pilotproject decentraal roosteren op de locatie Bronlaak en het werken met 

zelforganiserende teams. 

- De verslagen van het managementteamoverleg. 

- Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

 

Evaluaties en enquêtes 

In 2016 zijn geëvalueerd het roosterbeleid, de functie senior begeleider, het beleid 

jaargesprekken, het verzuimprotocol, de werkkostenregeling, het OR-reglement en de 

samenwerking met de OR Care Shared.  

 

De vele reacties van medewerkers die de OR had ontvangen over het roosteren heeft de 

raad meegenomen in zijn evaluatie over het roosterbeleid. Een van de conclusies die de 

OR uit de evaluatie trok was dat de doelstelling van het gezond roosteren niet was 

behaald. In zijn advies aan de directie heeft de raad aanbevelingen gedaan om tot een 

betere communicatie over en implementatie van het generieke roosterbeleid te komen.  

 

Uit de evaluatie van de functie senior begeleider kwam naar voren dat de invulling van 

de functie waarvoor deze in eerste instantie was bedoeld onvoldoende tot uiting is 

gekomen. Hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt met de directie. Eind 2017 wordt de 

functie opnieuw geëvalueerd.  

 

Ten behoeve van de evaluaties van het beleid jaargesprekken en het verzuimprotocol 

hebben onderzoeken plaatsgevonden, die gezamenlijk met de OR Care Shared werden 

uitgevoerd. Medewerkers konden door middel van het invullen van vragenlijsten hun 

ervaringen met het beleid kenbaar konden maken. Het percentage medewerkers dat 

heeft meegewerkt aan het onderzoek was 15 procent. De resultaten van deze enquêtes 

zijn meegenomen in de aanbevelingen van de OR en hebben geleid tot een herziening 

van het beleid jaargesprekken en het verzuimprotocol.  

 

De evaluatie van de werkkostenregeling heeft geresulteerd in een aanpassing van de 

regeling per 1 januari 2017 met de mogelijkheden voor medewerkers deel te nemen aan 

bedrijfsfitness en mindfulnesstrainingen. 

 

Naar aanleiding van de evaluatie van het OR-reglement is het reglement geactualiseerd 

en opnieuw vastgesteld. De aanpassingen hadden betrekking op wijzigingen in termijnen 

bij verkiezingen, het actief en passief kiesrecht voor uitzendkrachten en de digitale 

verkiezingen in plaats van schriftelijke verkiezingen.  

 

In 2016 is een enquête gehouden over het thema pesten. Het betrof een gezamenlijk 

onderzoek van zowel de Ondernemingsraad DeSeizoenen als de Ondernemingsraad Care 

Shared. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen of en zo ja in hoeverre 

medewerkers in de organisatie met pesten te maken hebben of te maken hebben gehad. 

Uit het onderzoek bleek dat van de 116 personen die gereageerd hadden, 39 personen  

regelmatig te maken hadden of te maken hadden gekregen met pesten op het werk.  

De resultaten van deze enquête hebben geleid tot een aantal aanbevelingen, dat aan de 

directie is voorgelegd en is gedeeld met de medewerkers over hoe om te gaan met 

pesten en ongewenst gedrag.  

 

Werkgroepen 

Afgevaardigden van de OR namen in 2016 deel aan organisatiebrede werkgroepen. Deze 

werkgroepen waren: 
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- Werkgroep Arbo, Verzuim en Vitaliteit. Thema’s die in de werkgroep aan de orde 

kwamen, waren het ziekteverzuim, arbo/RI&E (risico inventarisatie & evaluatie), 

arbodienst en ouderen- c.q. vitaliteitsbeleid.  

- Werkgroep Grote Contracten. Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot het 

project ‘bewoner volgend werken’ op de locatie Bronlaak is in de loop van het jaar 

besloten de bijeenkomsten van de werkgroep tijdelijk op te schorten.  

- Werkgroep Roosterbeleid. Door de invoering van het vastgestelde roosterbeleid was 

de werkgroep nog beperkt actief. In 2016 stond de implementatie van het 

roosterbeleid centraal.  

 

Vakbonden 

In het afgelopen jaar heeft er geen bestuurlijk overleg met de vakbonden 

plaatsgevonden.  

 

Scholing 

De ondernemingsraad heeft op 29 september 2016 een cursus gehad. De cursus werd 

verzorgd door adviesbureau ATIM. Centrale thema’s waren: 

- de rol van de OR in veranderende organisaties. 

- De kernkwaliteiten van de OR. 

 

Informatiebijeenkomsten 

Op 1 juli 2016 heeft er een gemeenschappelijke werkconferentie plaatsgevonden over 

het meerjarenbeleid van DeSeizoenen, waarin ook de OR heeft geparticipeerd. Doel van 

deze bijeenkomst was om met alle stakeholders een meer gezamenlijk gedragen 

bedrijfsstrategie voor de komende jaren uit te zetten. Deze conferentie heeft ertoe 

geleid dat er een concept van een meerjarenbeleidsplan is uitgewerkt met als titel 

‘Samen-leven Individueel bloeien’, waarin de bijdragen en de perspectieven van alle 

betrokkenen zijn meegenomen.  

Een afvaardiging van de ondernemingsraden DeSeizoenen en Care Shared heeft 

deelgenomen aan het landelijk congres ‘Ongewenst gedrag, niet bij mij op het werk’. De 

aanbevelingen, die hieruit zijn voortgekomen zijn meegenomen in de resultaten van het 

onderzoek pesten. 

De voorzitter en vicevoorzitter hebben deelgenomen aan een minicongres/workshop 

waar geoefend, getraind en gereflecteerd werd met de rol van voorzitter.  

Een vertegenwoordiging van de OR is aanwezig geweest bij de presentatie van nieuwe 

roosterpakketten. 

 

Raad van Commissarissen 

Naast de deelname van de heer Andreas Reigersman, voorzitter van de Raad van 

Commissarissen, aan twee overlegvergaderingen hebben de voorzitter en vicevoorzitter 

een kennismakingsgesprek gehad met mevrouw Ellen Maat, nieuw lid van de Raad van 

Commissarissen. 
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Verslag Centrale Cliëntenraad 

 

Inleiding 

De medezeggenschap van cliënten is op twee niveaus ingericht. Op lokaal en op centraal 

niveau. DeSeizoenen heeft zes lokale cliëntenraden, te weten: de cliëntenraad Bronlaak, 

Overkempe, Elivagar, De Corisberg, Verdandi/Helios en Landgoed Gennep. Naast lokale 

cliëntenraden, waarin ouders/wettelijke vertegenwoordigers zitting hebben, kennen de 

locaties ook bewonersraden of cliëntencommissies. De bewoners c.q. cliënten worden in 

hun medezeggenschapswerk ondersteund door een coach.  

De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale 

cliëntenraden. Uit iedere lokale raad worden maximaal twee vertegenwoordigers 

afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad. Leden van de Centrale Cliëntenraad worden 

benoemd door de directie voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal terstond 

herbenoembaar.  

 

Samenstelling Centrale Cliëntenraad 

De Centrale Cliëntenraad had in 2016 tien leden. De raad werd secretarieel ondersteund 

door een ambtelijk secretaris. Vanuit de lokale cliëntenraden waren afgevaardigd: 

- locatie Bronlaak: de heer Lood Arons tevens voorzitter van de Centrale Cliëntenraad 

en mevrouw Ine van Tulder.  

- Locatie Overkempe: de heren Boudewijn Wilmar en Martin Westerik. De heer 

Boudewijn Wilmar is in november 2016 afgetreden als lid van de Centrale 

Cliëntenraad en als lid van de lokale cliëntenraad. Mevrouw Ellie Mooijaart is in het 

verslagjaar drie keer als gast aanwezig geweest bij de vergaderingen. 

- Locatie Verdandi/Helios: de heer Peter de Sonnaville tevens vicevoorzitter van de 

Centrale Cliëntenraad.  

- Locatie Elivagar: mevrouw Hanneke Alofs en de heer Jan Vlonk. Mevrouw Hanneke 

Alofs is in november 2016 afgetreden als lid van de Centrale Cliëntenraad en als lid 

van de lokale cliëntenraad. 

- Locatie De Corisberg: de heren Henk Münstermann en Jan Peters. 

- Locatie Landgoed Gennep: mevrouw Heidi Looy. Zij trad in september 2016 toe tot 

de Centrale Cliëntenraad.  

 

Doelstelling  

Naast de behartiging van de cliëntbelangen en de toetsing op de kwaliteit van de 

reguliere zorg waren de bewaking en bevordering van de antroposofisch geïnspireerde 

zorg belangrijke uitgangspunten in de besluitvorming van de Centrale Cliëntenraad. 

De besproken thema’s werden getoetst aan de vijf kernwaarden, die de grondslag 

vormen voor de zorg, die de Centrale Cliëntenraad voorstaat.  

 

Te weten: 

- het waarborgen van de eigen identiteit van de individuele locaties. 

- Het waarborgen en het door ontwikkelen van de sociaal therapie. 

- De zelfstandige en resultaatverantwoordelijkheid per locatie.  

- Het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg, conform wet 

en regelgeving en het zorgplan/ondersteuningsplan. 

- Geen verandering van de status van een woon-werklocatie binnen het geheel zonder 

vooraf uitdrukkelijke instemming van de wettelijke vertegenwoordigers.  

 

Vergaderingen en agenda  

In 2016 hebben vier vergaderingen met de directie plaatsgevonden. Thema’s en 

onderwerpen, die aan de orde zijn geweest, waren: 

- ontwikkelingen van en bedreigingen voor het voortbestaan van de woon-

werkgemeenschappen. In dit kader is in september 2016 vanuit de Centrale 

Cliëntenraad een werkgroep samengesteld, die nader onderzoek doet naar 

initiatieven, die kunnen worden ondernomen. 

- Voortgang verbeterproces cliëntervaringsonderzoek.  
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- Beleid melden seksueel misbruik en de aanbevelingen naar aanleiding van het 

onderzoek op de locatie Elivagar alsmede het concept beleid slachtoffer-/daderschap. 

- Ontwikkeling mantelzorgbeleid/bijdrage sociaal netwerk en georganiseerde 

vrijetijdsbesteding.  

- Ondernemingsplan DeSeizoenen 2016 ‘Antroposofische Zorg in een veranderende 

context’. 

- Proces meerjarenbeleid en concept meerjarenbeleidsplan: op weg naar 2020 ‘Samen-

leven Individueel bloeien’. 

- Zorgovereenkomst en aanvullende diensten. 

- Financiële managementinformatie 2016. 

- Jaarrekening WW Zorg Groep B.V. 2014 en 2015. 

- Benoemingsprocedure locatiemanager Landgoed Gennep. 

- Ontwikkelingen Hermes Huis. 

- Ontwikkeling kleinschalige initiatieven.  

- Notitie cliëntdossier. 

- Dienstverleningsovereenkomsten. 

- Kwaliteitsbeleid. 

- Plaatsingsbeleid en exclusiecriteria. 

- Veiligheidsbeleid. 

- Jaarverslag en Jaarrekening 2015 DeSeizoenen. 

- Benchmark Care 2015 en 2016. 

- Vakantieregeling bewoners. 

- Directiestructuur. 

- Kaderbrief 2017. 

- Voortgang omtrent vastgoedbeleid. 

- Niet-reanimatieverklaringen/medische beslissingen omtrent het levenseinde. 

- Rapport veiligheid nachtzorg.  

- Ondernemingsplan 2017 ‘Volle kracht vooruit’. 

- Profielschets lid Raad van Commissarissen. 

- Rooster van aftreden/herbenoemingen leden van de CCr. 

 

Van bovenstaande onderwerpen zijn positieve adviezen met kanttekeningen en/of 

aanbevelingen in eerste dan wel tweede termijn uitgebracht over: 

- Notitie cliëntdossier. 

- Algemene dienstverleningsovereenkomst DeSeizoenen. 

- Kwaliteitsbeleid. 

- Plaatsingsbeleid, plaatsingsprocedure en exclusiecriteria. 

- Veiligheidsbeleid. 

- Vakantieregeling bewoners. 

- Ondernemingsplan 2017 ‘Volle kracht vooruit’. 

- Brochure aanvullende diensten.  

- Concept meerjarenbeleidsplan. 

 

Besluitvorming over gevraagd advies- en verzwaard adviesaanvragen vond eerst dan 

plaats, nadat de lokale cliëntenraden waren geraadpleegd en een advies hadden kunnen 

uitbrengen. De adviezen van de lokale cliëntenraden werden in de uiteindelijke formele 

advisering meegenomen.  

 

Conferenties en werkbezoeken 

Op 1 juli 2016 heeft er een gemeenschappelijke werkconferentie plaatsgevonden over 

het meerjarenbeleid van DeSeizoenen. Naast directie en locatiemanagers namen aan 

deze bijeenkomst deel afgevaardigden van de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, 

Raad van Commissarissen en Aandeelhouders. Doel van deze bijeenkomst was om een 

meer gezamenlijk gedragen bedrijfsstrategie voor de komende jaren uit te zetten. 

Centrale thema’s waren: 
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- het borgen en ontwikkelen van het behoud van het eigen karakter van de 

verschillende woon-werkgemeenschappen en het werken vanuit een antroposofische 

mens- en zorgvisie.  

- De ambitie van DeSeizoenen om niet alleen te voldoen aan wet- en regelgeving en 

zich aan te passen aan de hervormingen in de langdurige zorg, maar ook tegen de 

stroom in maatschappelijk vernieuwend te zijn en een bijdrage te leveren aan meer 

cliënt georiënteerde en minder bureaucratisch georganiseerde langdurige zorg- en 

dienstverlening.  

Deze bijeenkomst heeft ertoe geleid dat er een concept van een meerjarenbeleidsplan is 

uitgewerkt met als titel ‘Samen-leven Individueel bloeien’, waarin de bijdragen en de 

perspectieven van alle betrokkenen zijn meegenomen.  
  

Op uitnodiging van de cliëntenraad Bronlaak bezocht een afvaardiging van de directie 

langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op  

13 juli 2016 de woon- werkgemeenschap Bronlaak in Oploo. Doel van het bezoek was 

om het belang te laten zien van woon- en werkgemeenschappen als Bronlaak, die 

ontwikkeling van de cliënten stimuleren.  

Raad van Commissarissen 

Een afvaardiging van de CCr heeft een kennismakingsgesprek gehad met mevrouw Ellen 

Maat, nieuw lid van de Raad van Commissarissen.  

Medezeggenschap 

De Centrale Cliëntenraad is aangesloten bij het LSR (Landelijk Steunpunt 

medezeggenschap). De lokale cliëntenraden zijn aangesloten bij KansPlus, een 

belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten.  



Jaarverslag DeSeizoenen 2016  34 
 

Financiën 

 

Het resultaat van DeSeizoenen over 2016 bedraagt € 0,1 miljoen (2015: € 1,0 miljoen). 

Dit resultaat is samengesteld uit een positief operationeel resultaat van € 0,7 miljoen en 

een incidenteel verlies van € 0,6 miljoen. De kosten en met name de personeelskosten 

zijn harder toegenomen dan de opbrengsten resulterend in een dalend resultaat ten 

opzichte van 2015. De incidentele resultaten worden met name veroorzaakt door 

voorziening voor de nabetaling ORT over het vakantiegeld.  

Financieel beleid 

In het financieel beleid van DeSeizoenen staan de locaties van DeSeizoenen centraal. Wij 

vinden het van belang dat iedere locatie inzicht heeft in de gerealiseerde opbrengsten en 

kosten. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- De door een locatie gerealiseerde opbrengst wordt aan de betreffende locatie 

toegekend. 

- Opbrengsten voor zorg worden besteed aan zorg. 

- Uitgangspunten van de huidige zorgzwaartebekostiging (leveringsvoorwaarden) en 

vergoedingen vanuit de Wmo worden gebruikt als basis voor de begroting van de 

locaties. 

- De verblijfscomponent vormt de grens voor de uitgaven aan voeding, vervoer, 

schoonmaak en facilitaire en technische diensten (onderhoud). 

- Opbrengsten voor kapitaalslasten (vastgoed en inventaris) vormen de grens voor de 

begrote uitgaven aan huur en afschrijvingen. 

- Ondersteunende en overhead processen worden ‘lean en mean’ ingezet. Door het 

beter te doen dan concurrenten op dit onderdeel maken we meer middelen vrij voor 

de zorg en identiteit van de organisatie. De afdracht voor de directie (1,5%) en 

bedrijfsvoering (9%) is voor alle locaties hetzelfde. Jaarlijks wordt getoetst in 

hoeverre deze percentages marktconform zijn. 

- Jaarlijks wordt 2% van de opbrengst gereserveerd voor opbouw van het eigen 

vermogen tot een maximum van 25% van de opbrengsten van DeSeizoenen. Deze 

opbouw is bedoeld om de continuïteit van de organisatie te borgen. 

Planning & Control cyclus 

DeSeizoenen stelt in het kader van haar planning & control cyclus een 

meerjarenbeleidsplan op waarin haar strategische uitgangspunten en ambities voor de 

komende jaren verwoord staan. Het meerjarenbeleidsplan is vastgesteld eind 2016. 

 

Jaarlijks wordt er door DeSeizoenen gerelateerd aan het meerjarenbeleidsplan een 

ondernemingsplan vastgesteld, waarin de ambities voor het komende jaar zijn 

vastgelegd. De start van het jaarlijkse planning & control proces wordt gevormd door de 

kaderbrief (in september) waarin vanuit het meerjarenplan de doelstellingen voor het 

komende jaar geformuleerd staan. Deze doelstellingen worden door de locatiemanagers, 

binnen de door de directie vastgestelde uitgangspunten, omgezet in een 

ondernemingsplan per locatie. Het ondernemingsplan van DeSeizoenen betreft de 

samenvoeging van de locatie ondernemingsplannen. 

 

Het begrotingsproces heeft een beperkte doorlooptijd. De locatiemanagers worden 

zoveel mogelijk gefaciliteerd in het opleveren van de ondernemingsplannen per locatie. 

Afstemming van ondernemingsplannen vindt plaats in begrotingsgesprekken met de 

directie. De lokale cliëntenraden van DeSeizoenen hebben een belangrijke advies rol in 

het opstellen van de ondernemingsplannen van de locaties. De met de zorgkantoren  

overeengekomen verbeterplannen worden opgenomen in de ondernemingsplannen van 

de locaties.  

 

Deze plannen afgezet tegen de gerealiseerde resultaten, vormen de basis voor de 

kwartaalgesprekken tussen directie en locatiemanagers. 
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De dienstverlening van Care Shared Services (bedrijfsvoering en facilitaire diensten) is in 

2016 vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Per kwartaal zal door de 

directie van DeSeizoenen met de locatiemanagers over de uitvoering van de 

overeengekomen DVO gesproken worden. De feedback van deze gesprekken wordt 

binnen Care Shared Services besproken en omgezet in verbeterplannen. In 2017 zullen 

deze contracten herzien worden zodat de klant-leveranciers verhouding nog beter 

geaccentueerd wordt.  

 

Per kwartaal zal de directie de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad informeren 

over de bereikte resultaten en eventuele genomen bijsturingsmaatregelen. 

Het jaar wordt afgesloten met een jaarverslag en een jaarrekening waarin door de 

directie van DeSeizoenen verantwoording wordt afgelegd over de bereikte resultaten. 

Risicobeheersing 

In 2016 is het in 2015 ontwikkelde risicobeheerssysteem van DeSeizoenen periodiek 

geüpdatet en besproken in de Raad van Commissarissen. 

 

De belangrijkste risico thema’s die we onderscheiden zijn: 

- Financiële continuïteit. 

- Veiligheidsrisico’s voor bewoners, cliënten en medewerkers. 

- Kwaliteitsrisico’s in de operationele processen. 

- Medewerkerszaken. 

- Identiteit en reputatie/imagorisico’s. 

 

Door het op een open en transparante manier afleggen van verantwoording aan 

stakeholders, een continu focus op cliëntveiligheid en het inrichten van een goede 

governancestructuur willen we reputatie en imagorisico’s beperken.   
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Balans & resultatenrekening 

Hier worden de balans ultimo 2016 en de verlies & winstrekening 2016 van DeSeizoenen 

weergegeven en toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting op de jaarrekening 

verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2016. 

 

 
 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

31-dec-16 31-dec-15

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.084.431 2.219.107

Financiële vaste activa 2.106.225 866.228

Totaal vaste activa 4.190.656 3.085.335

Vlottende activa

Voorraden 238.242 210.524

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 340.617 0

Overige vorderingen 893.550 674.860

Liquide middelen 4.220.045 5.834.256

Totaal vlottende activa 5.692.454 6.719.640

Totaal activa 9.883.110 9.804.975

31-dec-16 31-dec-15

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Kapitaal 18.000 18.000

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 2.472.268 2.386.035

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 0 0

Totaal eigen vermogen 2.490.268 2.404.035

Voorzieningen 616.497 577.226

Langlopende schulden (nog voor meer 0 0

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van bekostiging 0 285.326

Overige kortlopende schulden 6.776.345 6.538.387

Totaal passiva 9.883.110 9.804.975
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Materiële vaste activa 

In 2016 is door DeSeizoenen voor € 0,276 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen 

betreffen verbouwingen (€ 0,051 miljoen), infrastructuur (€ 0,019 miljoen), 

inventarissen (€ 0,160 miljoen), vervoermiddelen (€ 0,018 miljoen) en direct aan de 

zorg gerelateerde ICT (€ 0,028 miljoen). Op de totale activa is in 2016 € 0,401 miljoen 

afgeschreven en per saldo € 0,009 gedesinvesteerd. De boekwaarde van de materiële 

vaste activa op balansdatum bedraagt € 2,084 miljoen. 

Financiële vaste activa 

Begin 2014 is door DeSeizoenen een lening in rekening-courant verstrekt aan Care 

Shared Services ten behoeve van de te plegen investeringen in de ICT infrastructuur van 

DeSeizoenen. Deze lening is niet rentedragend en de aflossingen zijn gelijk aan de 

afschrijvingen op de investering. Aangezien de lening niet rentedragend is, worden er 

ook geen rentekosten berekend in de lease verplichting die door Care Shared Services in 

rekening wordt gebracht bij DeSeizoenen. Aan het eind van 2016 bedraagt de lening  

€ 0,956 miljoen.  

In 2016 is door DeSeizoenen een lening verstrekt aan Vastgoed DeSeizoenen BV tegen 

een rente van 7%. Deze lening bedraagt € 3.250.000 en zal tot en met eind 2020 

worden vol gestort. Als zekerheid is een tweede hypotheek verstrekt door de geldnemer 

zonder recht van parate executie. Deze lening is achtergesteld bij de door het 

consortium van banken verstrekte lening aan Vastgoed DeSeizoenen BV. Per eind 2016 

is door DeSeizoenen al € 1.150.000 verstrekt.  

 

Vlottende Activa 

De voorraden betreffen de voorraden van de werkgebieden en bedragen eind 2016  

€ 0,238 miljoen. 

 

De vordering uit hoofde van bekostiging bedraagt € 0,341 miljoen (2015: schuld  

€ 0,285 miljoen). Dit betreft een vordering op de Zorgkantoren met betrekking tot het 

jaar 2016. Deze positie zal verrekend worden met de bevoorschotting voor 2017. 

 

De overige vorderingen betreffen een bedrag van € 0,894 miljoen. Hierin zitten 

opgenomen de vordering op debiteuren groot € 0,362 miljoen (2015: € 0,375 miljoen), 

vorderingen op groepsmaatschappijen € 0,199 miljoen, vorderingen op gemeenten 

(WMO) € 0,123 miljoen en overige vorderingen van € 0,209 miljoen. Onder debiteuren is 

een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 13.000 (2015: € 41.000). 

 

Liquide middelen 

De laatste grote post aan de activakant van de balans betreft € 4,220 miljoen aan liquide 

middelen (2015: € 5,834 miljoen). Deze middelen staan voor het merendeel (€ 4,189 

miljoen) op bankrekeningen van DeSeizoenen. Naast de hoofdbankrekening van 

DeSeizoenen betreft dit bankrekeningen die gebruikt worden voor de kasstromen in 

werkgebieden en woonhuizen. In de kassen bij de werkgebieden en woonhuizen was per 

jaareinde een bedrag van € 31.000 aanwezig. 

 

Kasstroom overzicht 

Het kasstromen overzicht laat een negatief resultaat zien van € 1,6 miljoen in 2016. Dit 

resultaat wordt verklaard door: 

 Een positief resultaat € 0,08 miljoen. 

 Afschrijvingskosten € 0,4 miljoen. 

 Dotatie aan de voorzieningen € 0,04 miljoen. 

 Een mutatie in het werkkapitaal van -/- € 0,6 miljoen (saldo overlopende activa 

minus overlopende passiva). 

 Ontvangen interest € 0,06 

 Een uitgaande geldstroom betreffende investeringen -/- € 0,3 miljoen. 

 Een uitgaande geldstroom t.g.v. verstrekte lening -/- € 1,2 miljoen. 
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Eigen vermogen 

Door het positieve resultaat van € 0,1 miljoen over 2016 neemt het eigen vermogen toe 

van € 2,4 miljoen naar € 2,5 miljoen. Dit resulteert in een solvabiliteitspercentage van 

25,2% van het totaal vermogen van DeSeizoenen. Ten opzichte van de zorgomzet geeft 

dit een buffer van 6,0%. 

Voorzieningen 

Er is een voorziening getroffen voor uit te betalen jubilea vergoedingen in de toekomst 

(€ 0,122 miljoen). De voorziening langdurig zieken heeft betrekking op de door te 

betalen loonkosten tijdens ziekte van werknemers die per balansdatum meer dan 6 

weken ziek waren. De loonkosten zijn opgenomen tot de verwachte hersteldatum. Dit 

betreft een berekening conform jaarverslaggeving vereisten en heeft een omvang van  

€ 0,494 miljoen. 

Kortlopende schulden 

DeSeizoenen heeft geen langlopende leningen en alleen kortlopende schulden. Deze 

kortlopende schulden (€ 6,8 miljoen) bestaan uit een aantal posten: 

 Crediteuren en nog te betalen kosten € 2,1 miljoen (2015: € 2,0 miljoen). In dit 

bedrag is een bedrag opgenomen voor nog te betalen achterstallig onderhoud aan 

gebouwen. 

 Aan personeel gerelateerde verplichtingen € 4,3 miljoen (2015: € 4,0 miljoen) 

Dit betreft openstaande uren, loonbelasting, pensioenverplichtingen en 

vakantiegeld. 

 Rekening-courant positie met Care Shared Services B.V. € 0,4 miljoen. 
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Financieel resultaat 2016 

 

 
 

 

RESULTATENREKENING OVER 2016

2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 41.526.417 40.680.916

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 136.398 186.957

Overige bedrijfsopbrengsten 811.722 731.347

Som der bedrijfsopbrengsten 42.474.537 41.599.220

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 26.807.679 25.445.786

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 400.827 334.772

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 15.240.361 14.841.235

Som der bedrijfslasten 42.448.867 40.621.794

BEDRIJFSRESULTAAT 25.670 977.426

Financiële baten en lasten -60.562 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 86.232 977.426

Buitengewone baten 0 0

Buitengewone lasten 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

Vennootschapsbelasting 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 86.232 977.426

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 86.232 977.426

86.232 977.426
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Het financieel resultaat over het jaar 2016 is uitgekomen op € 86.000 en ligt daarmee 

lager dan het resultaat over 2015 (€ 977.000). Het operationeel resultaat groot  

€ 686.000 is € 84.000 lager dan het begrote operationeel resultaat van € 770.000 

conform ondernemingsplan 2016. Naast het operationele resultaat is er een eenmalig 

verlies opgenomen in de jaarrekening betreffende een voorziening voor na te betalen 

ORT (€ 499.000) en een kostenpost als gevolg van het faillissement van het Hermes 

Huis (€ 99.000). Het resultaat is lager uitgekomen door het saldo van een hogere omzet, 

lagere kapitaallasten, hogere personeelskosten en hogere kosten verblijfscomponent dan 

begroot. 

 

Opbrengsten 

De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning zijn hoger dan in 

2015 en hoger dan begroot. 

 

 
 

In vergelijking met 2015 worden de hogere opbrengsten met name verklaard door een 

hogere productie WLZ. De daling bij het Hermes Huis wordt veroorzaakt door het 

faillissement medio 2016. De WMO- en PGB opbrengsten van DeSeizoenen zijn licht 

gedaald en de opbrengst onderaanneming is iets tegenomen. 

 

De omzet van het Hermes Huis (een franchise onderneming van DeSeizoenen) loopt via 

de resultatenrekening van DeSeizoenen. De opbrengst staat bij de omzet vermeld en het 

doorbetalen van deze omzet aan het Hermes Huis staat vermeld bij onderaanneming 

onder overige bedrijfskosten. 

 

Het totaal aan meer opbrengsten (€ 42,475 miljoen) ten opzichte van het 

ondernemingsplan 2016 (€ 40,300 miljoen) bedraagt € 2,2 miljoen en bestaat uit een 

aantal elementen: 

 Hogere opbrengsten intra- en extramurale zorgprestaties (€ 1,0 miljoen) 

 Lagere opbrengsten Wmo (€ 0,1 miljoen) 

 Hogere kapitaallasten (€ 0,2 miljoen) 

 Hogere opbrengsten PGB en andere instellingen (€ 0,1 miljoen) 

 Opbrengsten Hermes Huis gehele jaar (niet meegenomen in de begroting van 

DeSeizoenen) (€ 1,1 miljoen). 

 Lagere overige opbrengsten (€ 0,1 miljoen) 

 

Begin januari 2016 verbleven 426 cliënten met een zorgzwaartepakket in de locaties van 

DeSeizoenen. Dit aantal was ultimo 2016 gedaald naar 417. Inclusief onderaanneming is 

dit aantal ultimo 2016 425 cliënten. 

In de initiële productieafspraken waren 160.674 ZZP dagen afgesproken. Uiteindelijk 

werden er 161.555 gerealiseerd. Naast de ZZP dagen die zijn afgesproken met de 

zorgkantoren voor Zorg in natura zijn er nog 293 ZZP dagen gerealiseerd op basis van 

PGB. De initiële productieafspraken in 2016 voor beschermd wonen onder de Wmo zijn 

8.052 ZZP dagen, de in 2016 gerealiseerde ZZP dagen zijn 11.814.  In 2016 zijn de 

toeslagen voor extreme zorgzwaarte gestegen van  € 903.000 in de initiële 

productieafspraken naar € 950.000 in de uiteindelijke realisatie.  

 

Opbrengsten zorgprestaties en maatsch. ondersteuning 2016 2015 Verschil

DeSeizoenen WLZ 38.710.288 37.260.862 3,9%

Hermes Huis WLZ 726.750 1.255.755 -42,1%

Totaal WLZ-zorg 39.437.038 38.516.617 2,4%

DeSeizoenen WMO 1.494.455 1.569.065 -4,8%

DeSeizoenen PGB 424.245 449.625 -5,6%

DeSeizoenen onderaanneming 170.679 145.609 17,2%

Totaal 41.526.417 40.680.916 2,1%
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In de extramurale dagbesteding was een toename te constateren van 4.596 dagdelen in 

initiële productieafspraken naar 7.142 dagdelen in de uiteindelijke realisatie. Op basis 

van PGB en onder aanneming zijn nog eens 12.095 dagdelen dagbesteding gerealiseerd. 

Via de Wmo zijn 8.161 dagdelen dagbesteding gerealiseerd.  De ambulante extramurale 

zorg nam toe van 432 uren in initiële WLZ productieafspraken naar 476 uren in de 

uiteindelijke realisatie. Op basis van PGB zijn nog eens 514 uur aan ambulante zorg 

gerealiseerd. Via de Wmo zijn 2.143 uur aan ambulante zorg gerealiseerd. 

 

Personeel 

De personeelskosten zijn in 2016 uitgekomen op € 26,8 miljoen. Dit bedrag is 

opgebouwd uit € 24,6 miljoen aan personeel in loondienst, € 1,2 miljoen aan personeel 

niet in loondienst en € 1,0 miljoen aan overige personeelskosten. 

Afgezet tegen het ondernemingsplan (€ 24,3 miljoen) is € 2,5 miljoen meer aan 

personeel uitgegeven dan opgenomen was in het ondernemingsplan. Deze overschrijding 

betreft een hogere inzet van personeel (€ 1,7 miljoen), een hoger inzet van personeel 

niet in loondienst (€ 0,5 miljoen) en hogere overige personeelskosten (€ 0,3 miljoen). 

 

Aan het einde van 2015 waren 739 medewerkers (excl. stagiaires) in dienst, die 

gezamenlijk 474 fte vormden. Aan het eind van 2016 was het aantal medewerkers 742, 

overeenkomend met 472 fte. Gemiddeld hebben we in 2016 482 fte (vast 476 fte, 

oproep 6 fte)  ingezet (2015: 480 fte waarvan vast 474 fte en oproep 6 fte).  Het 

instroom percentage in 2016 bedroeg 12,9% en het uitstroom percentage 15,1%. Het 

ziekteverzuim percentage bedroeg gemiddeld 7,2%. Begroot was een verzuimpercentage 

van 5%. In 2016 is geïnvesteerd in opleiding van medewerkers met een omvang van € 

206.000 (exclusief verletkosten). 

 

Materiële kosten 

Bedrijfskosten heeft een omvang van € 15,2 miljoen en bestaat uit de volgende posten: 

 Voeding     € 1,1 miljoen 

 Hotelmatige kosten    € 2,9 miljoen 

 Algemene kosten    € 0,7 miljoen 

 Afdracht bedrijfsvoering   € 3,8 miljoen (9% van de opbrengsten) 

 Cliëntgebonden kosten   € 0,6 miljoen 

 Kosten onderaanneming    € 0,9 miljoen 

 Onderhoud en energie   € 1,3 miljoen 

 Huurkosten     € 3,9 miljoen 

 

Ten opzichte van de begroting (€ 15,1 miljoen) is € 0,1 miljoen meer uitgegeven dan 

begroot. Deze hogere uitgaven betreffen per saldo de volgende posten: 

 Niet begrote kosten onderaanneming € 0,9 miljoen 

 Hogere uitgaven onderhoud en energie € 0,1 miljoen 

 Hogere uitgaven voeding/hotelmatig € 0,4 miljoen 

 Lagere algemene kosten   € 0,7 miljoen 

 Lagere huurkosten/kapitaallasten  € 0,3 miljoen 

 Lagere uitgaven cliëntgebonden kosten € 0,3 miljoen 

 

Afdracht bedrijfsvoering 

Voor de directie van DeSeizoenen is het van groot belang dat de afdracht aan de 

bedrijfsvoering en facilitaire/technische diensten marktconform is en zo mogelijk beter 

dan dat. Om vast te stellen of de vastgestelde bedrijfsvoering kosten marktconform zijn 

is een benchmark onderzoek uitgevoerd door Berenschot, waarbij het kostenniveau van 

DeSeizoenen is afgezet tegen een benchmark van vergelijkbare gehandicaptenzorg 

organisaties. Over het jaar 2015 is de benchmark uitgevoerd en kwamen we op een 

percentage van 15,9% versus 17,2% landelijk. Voor 2016 is de uitkomst van de 

benchmark nog niet bekend. 
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Ondersteuning vanuit Care Shared Services (CSS) 

Organisatie 

De ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, facilitaire en technische dienst 

wordt door DeSeizoenen uitbesteed aan de zusteronderneming Care Shared Services.  

Facilitaire dienst 

Tussen de locaties van DeSeizoenen en de facilitaire dienst worden dienstverlenings-

overeenkomsten gesloten waarin wordt vastgelegd welke diensten door de locatie 

worden afgenomen van Care Shared Services en welke prijs hiervoor in rekening wordt 

gebracht. De kwaliteit van de dienstverlening wordt besproken in het periodieke 

facilitaire overleg per locatie. De dienstverlening bestaat afhankelijk van de wens van de 

locatie uit schoonmaak, hotelzorg, receptie en koken op de groep. 

Servicebureau 

Het servicebureau is de 1e lijns helpdesk voor alle operationele vragen die vanuit 

DeSeizoenen medewerkers gesteld kunnen worden aan de ondersteunende afdelingen. 

Dit betreft vragen omtrent ICT storingen, facilitaire storingen, bestellingen, veiligheids-

knelpunten, aanvragen voor schoonmaak, enz. Het servicebureau zorgt voor 

communicatie tussen Care Shared Services en DeSeizoenen, bewaakt de voortgang van 

meldingen en zorgt voor het inschakelen van benodigde expertise indien de vraag van 

een klant hierom vraagt. 

Technische dienst 

De Technische dienst van CSS is verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen op 

het gebied van ICT. Installatie, apparatuur, kleine aanpassingen in woningen en 

verbouwingsprojecten. De storingsdienst van CSS is 7 x 24 uur bereikbaar ingeval van 

storingen. 

Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoeringsdiensten van CSS bestaan uit: 

- Financiële administratie 

- Bedrijfseconomische advisering en verkoopondersteuning 

- Cliëntenservice en zorgregistratie 

- Kwaliteit & Veiligheid 

- Informatiebeleid en ICT 

- Vastgoed & Terreinenbeleid 

- Personeelsadvisering en personeelsadministratie  

In 2016 is de dienstverlening verder aangepast op basis van de behoeften van de 

DeSeizoenen en haar locaties. Op basis van een in 2015 uitgevoerde 

leveranciersbeoordeling en de aanbevelingen van de Gideonsbende zijn er een aantal 

verbeterprojecten gerealiseerd 

- Medewerkers hebben zelf de verantwoordelijkheid gekregen om opdrachten aan de 

facilitaire en technische dienst te kunnen verstrekken. 

- Vereenvoudigen van de inrichting van het personeelsinformatiesysteem en het 

verminderen van de autorisaties met betrekking tot indiensttreding, mutaties en 

overplaatsingen en uitdiensttredingen van medewerkers. 

- Het gebruiksvriendelijker inrichten van het aanvraagsysteem voor inkoop, storingen 

en onderhoud (FMIS) en de bijbehorende autorisatiestructuur binnen DeSeizoenen. 

 

In de 2e helft van 2016 is met name de dienstverlening van de facilitaire en technische 

dienst verlaagd en anders ingericht met meer regelruimte voor locaties met als 

voorbeeld het inzetten van huismeesters. 
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Vooruitblik 2017 

 
Iedere locatie heeft voor 2017 een eigen Ondernemingsplan opgesteld. Naast deze lokale 

plannen heeft DeSeizoenen ook centrale thema’s en ambities. Deze betreffen:  

- het verder borgen en ontwikkelen van onze gezamenlijke antroposofische identiteit;  

- bedrijfsvoeringsthema’s die gezamenlijk effectiever en efficiënter georganiseerd 

kunnen dan dat de locaties dat afzonderlijk kunnen; en  

- interne verbinding en gemeenschappelijke profilering en maatschappelijke inbedding. 

 

In de eerste jaren van DeSeizoenen is de aandacht vooral uitgegaan naar het inrichten 

van de organisatie, het continueren en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de 

zorg, het weer invulling geven aan onze antroposofische identiteit, het vormgeven van 

de ondersteunende processen in Care Shared Services en de verwerving van de 

gebouwen en terreinen van Bronlaak, Overkempe en De Corisberg.  

 

In de komende periode ligt de focus op het expliciet aandacht besteden aan de 

individuele behoeften van cliënten met behoud van de voedende kracht van het leven in 

de woon- en werkgemeenschap, het verder versterken van de antroposofische identiteit, 

het vergroten van het zelforganiserend vermogen van medewerkers en teams en het 

versterken van ondernemerschap in de werkgebieden. 

 

Aangezien de exploitatie in 2016 - met name op de twee grote locaties - fors onder druk 

heeft gestaan, is in 2017 een flinke inspanning nodig om een gedegen financiële basis 

voor de komende jaren te realiseren. De eerder aangekondigde bezuinigingen op de Wlz 

zijn weliswaar voor 2017 teruggedraaid, maar de verwachting is dat een nieuw kabinet – 

van welke samenstelling dan ook – de komende jaren toch nog ingrepen zal doen om de 

zorgkosten in de hand te houden. DeSeizoenen wil daarom de overheadkosten verder 

terugdringen, evenals de overschrijdingen op de personele kosten. 

 

In de afgelopen periode hebben we geconstateerd dat medewerkers behoefte hebben 

aan meer regelruimte en eigen verantwoordelijkheid. Dit heeft, mede door toedoen van 

de ‘Gideonsbende’, geleid tot vereenvoudiging van interne processen en procedures. De 

volgende stap is dat teams ook beter in staat worden gesteld om zelf de benodigde 

personele inzet te roosteren, afgezet tegen de beschikbare middelen. Wij verwachten 

hiermee niet alleen de personele kosten beter in de hand te kunnen houden (onder 

andere door een daling van het ziekteverzuim), maar ook beter te kunnen aansluiten bij 

cliënten en hun behoeften.  

 

In dat kader zullen de bevindingen van het cliëntervaringsonderzoek, dat in 2017 weer 

zal worden gehouden, ook nadrukkelijk gebruikt worden om op teamniveau 

verbetermaatregelen te treffen in het overleg tussen cliënten, cliëntvertegenwoordigers 

en medewerkers. Hiermee geven we ook invulling aan het Vernieuwde Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg, waarin Teamreflectie één van de drie pijlers is.         

 

Al met al zal 2017 dus een belangrijk jaar worden; het eerste lustrumjaar van 

DeSeizoenen. We liggen op koers en willen met volle kracht vooruit, inspelend op de 

maatschappelijke ontwikkelingen en het realiseren van de doelstellingen uit het 

Meerjarenbeleidsplan.  

 

Voor 2017 zijn de hoofdprioriteiten op organisatieniveau: 

1. Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg door een omvangrijk 

renovatieprogramma voor de komende jaren te starten voor verouderde gebouwen 

(met name de grote en oudere locaties). 

2. Het versterken van de samenwerking en verbinding met cliëntvertegenwoordigers op 

huis- en werkgebiedniveau. 
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3. Het bevorderen van de initiatiefkracht en het zelforganiserend vermogen van teams 

en medewerkers door het vergroten van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 

binnen heldere organisatie- en financiële kaders. 

4. Verankering van de antroposofische cultuur/identiteit, onder andere door 

introductiecursussen en een ontwikkeltraject voor leidinggevenden en 

orthopedagogen. 

 

Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Fysiek: gebouwen en terreinen op orde;  

veilige en helende omgeving 

Organisatie: betrokken, 

verbonden en 

(zelf)verantwoordelijke 

medewerkers/teams 

Welzijn en groei cliënt 

Ondersteunende verbinding tussen cliëntvertegenwoordigers/verwanten - medewerkers 

Dragende structuur en ritme van de woon-werkgemeenschap 

Cultuur/identiteit

: richtinggevende 
ankerpunten  
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Adresgegevens 

 

Hoofdkantoor DeSeizoenen 

 

Bezoekadres: 

Bronlaak 

Gemertseweg 36 

5841 CE Oploo 

Postadres: 

Postbus 28 

5845 ZG  ST. ANTHONIS 

Telefoon: (0485) 388 900 

www.deseizoenen.org  

 

 

 

Overkempe 

Koekoeksweg 100 

8121 CS  OLST 

Telefoon: (0570) 568 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgboerderij Verdandi 

Vrijenbergweg 24a 

7371 AA  LOENEN (Gld) 

Telefoon: (055) 505 10 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonhuis Helios 

Loverendale 10 

7207 PG  ZUTPHEN  

Telefoon: (0575) 460 217 

 

 

 

 

 

Landgoed Gennep 

Genneperweg 169 

5644 RS  EINDHOVEN 

Telefoon (0485) 388 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deseizoenen.org/
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Elivagar 

Koppelstraat 19a 

6088 EM  ROGGEL 

Telefoon (0475) 390 520 

 

 

 

 

 

 

De Corisberg 

De Corisbergweg 1 

6416 HJ  HEERLEN 

 

 

Villa Terwinselen 

Mariastraat 2 

6467 EG  KERKRADE 

Telefoon (045) 5412451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


