
 
 
 
 



Jaarverslag 2012 DeSeizoenen 2 van 48 



Jaarverslag 2012 DeSeizoenen 3 van 48 

INHOUDSOPGAVE 
 

 
VOORWOORD VAN DE DIRECTIE ..................................................................... 5 

 
VOORWOORD VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ..................................... 6 

 
INLEIDING ..................................................................................................... 7 

 
ORGANISATIE EN OPERATIE ........................................................................... 8 

ORGANISATIESTRUCTUUR ......................................................................................... 8 
IDENTITEIT & COMMUNICATIE.................................................................................... 10 

TRANSITIE .......................................................................................................... 13 

VASTGOED .......................................................................................................... 15 
 

KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN ZORG ........................................................ 16 
ORGANISATIE EN DOCUMENTATIE ............................................................................... 17 

ONDERSTEUNINGSPLANNEN ...................................................................................... 18 

BEPERKING VAN VRIJHEID ........................................................................................ 19 
SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG .................................................................. 20 

CLIËNTVEILIGHEIDSCOMMISSIE .................................................................................. 22 

BRANDVEILIGHEID EN BEDRIJFSHULPVERLENING .............................................................. 22 
BEHANDELING KLACHTEN ......................................................................................... 22 

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM .............................................................................. 24 

KWALITEITSINDICATOREN ........................................................................................ 25 
 

GOVERNANCE ............................................................................................... 26 

DIRECTIE ........................................................................................................... 26 
RAAD VAN COMMISSARISSEN .................................................................................... 27 

ONDERNEMINGSRAAD ............................................................................................. 28 

CLIËNTENRAAD ..................................................................................................... 29 
 

ONDERSTEUNING ......................................................................................... 32 

ORGANISATIE ...................................................................................................... 32 

FACILITAIRE EN TECHNISCHE DIENST ........................................................................... 32 
BEDRIJFSVOERING ................................................................................................. 33 

INKOOP ............................................................................................................. 33 

PERSONEEL EN ORGANISATIE .................................................................................... 33 
VASTGOED EN TERREINEN ........................................................................................ 34 

ICT .................................................................................................................. 34 

CLIËNTSERVICE EN ZORGREGISTRATIE .......................................................................... 34 
VERKOOP ........................................................................................................... 34 

FINANCIËLE ADMINISTRATIE ..................................................................................... 35 

BEDRIJFSECONOMISCHE ADVISERING ........................................................................... 35 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2012 DeSeizoenen 4 van 48 

FINANCIËN ................................................................................................... 36 

ALGEMEEN .......................................................................................................... 36 
FINANCIEEL BELEID ................................................................................................ 36 

PLANNING & CONTROL CYCLUS .................................................................................. 37 

RISICOBEHEERSING ............................................................................................... 38 
TOELICHTING OP BALANS & RESULTATENREKENING ........................................................... 39 

VLOTTENDE ACTIVA ............................................................................................... 40 

LIQUIDE MIDDELEN ................................................................................................ 40 
KASSTROOM OVERZICHT .......................................................................................... 40 

EIGEN VERMOGEN ................................................................................................. 40 

VOORZIENINGEN ................................................................................................... 41 
KORTLOPENDE SCHULDEN ........................................................................................ 41 

OPBRENGSTEN ..................................................................................................... 43 

PERSONEEL ......................................................................................................... 43 
MATERIËLE KOSTEN ............................................................................................... 44 

AFDRACHT BEDRIJFSVOERING .................................................................................... 45 
 

ADRESGEGEVENS .......................................................................................... 46 
 

 

  
Bijlage: Jaarrekening DeSeizoenen



Jaarverslag 2012 DeSeizoenen 5 van 48 

Voorwoord van de directie 

 

 
 

Beste lezer, 

 
Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2012. Voor onze cliënten en 

hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers en voor ons, een bijzonder jaar in een 

‘nieuwe’ organisatie. Uit het verslag is te lezen dat we in 2012 volop “in beweging” zijn 
geweest – van onze start op 10 januari tot de laatste dag op 31 december. Wij spreken 

onze dank uit aan allen die deze vliegende start mede mogelijk hebben gemaakt. Wij zijn 

trots op de resultaten. 
 

De komende jaren zullen we in verbinding met elkaar en met onze stakeholders verder 

bouwen aan de ontwikkeling en groei van onze cliënten, medewerkers en organisatie.  
 

Wij wensen u veel leesplezier en vragen bijzondere aandacht voor de interviews die in 

het jaarverslag zijn opgenomen. 
 

 

Philipp Jan Flach, algemeen directeur                   Peter Lensselink, financieel directeur 
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Voorwoord van de raad van commissarissen 

 

 
Geachte lezer, 

 

DeSeizoenen is in januari 2012 gestart met de zorg voor volwassen verstandelijk 
gehandicapten – zorg die tot dan toevertrouwd was aan Stichting Zonnehuizen. Stichting 

Zonnehuizen ging in december 2011 failliet en DeSeizoenen heeft met LSG-Rentray, in 

nauwe samenspraak met de curator en de zorgkantoren, de zorg voor zowel de 
volwassenen cliënten (DeSeizoenen) als voor de kinderen en jeugdigen (LSG-Rentray) 

weten te continueren. Een spannende tijd, waarbij mensen en organisaties 

samenkwamen om - ondanks de crisissituatie - de zorg voor onze bewoners / cliënten te 
waarborgen. Onze dank gaat uit naar de cliënten en hun naasten, die vertrouwen bleven 

houden, naar de medewerkers, die in grote onzekerheid toch hun beste beentje voor 

bleven zetten en naar de zorgkantoren, die een spoedige overgang mogelijk maakten. 
 

2012 heeft bij DeSeizoenen in het teken gestaan van enerzijds het opstarten van een 

nieuwe organisatie (met nieuwe structuren, systemen, processen, contracten en een 
aantal nieuwe mensen), en anderzijds het continueren van wat al ‘goed’ was. 

DeSeizoenen levert dan ook zorg die door de antroposofie is geïnspireerd. En behoudens 

enig normaal verloop is DeSeizoenen dan ook dezelfde cliënten blijven ondersteunen, op 
dezelfde locaties, en met voor 90% dezelfde zorgmedewerkers.  

 

Met de nieuwe organisatie ook nieuw toezicht: de raad van commissarissen is het jaar 
2012 gestart met twee leden, en geëindigd met vier. Beoogd wordt om in 2013 nog een 

vijfde lid aan te trekken. 

Het toezicht heeft in 2012 in het teken gestaan van de continuering en kwaliteit van zorg 
en de continuïteit van de organisatie – ‘het rondje moet wel in het vierkantje passen’. Op 

deze gebieden zijn snel goede stappen gezet, en dat heeft onder meer geresulteerd in 

het opheffen van het Verscherpt Toezicht door de Inspectie in de kortst mogelijke tijd. 
Daarnaast is een start gemaakt met het organiseren en vastleggen van de ‘governance’, 

waarbij wij de Zorgbrede Governance-code als leidraad gebruiken.  

 
De raad van commissarissen meent dat er in 2012 een goede start is gemaakt. Dat is 

ook te zien aan de financiën. In 2013 zal verder worden gebouwd aan die onderdelen of 

elementen die tot nu toe nog onvolledig zijn ingevuld of verbeterd kunnen worden. 
Mogelijk en hopelijk samen met u als betrokkene. 

 

Namens de Raad van Commissarissen, 
 

Willem de Boer, voorzitter
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Inleiding 

Het jaarverslag 2012 van DeSeizoenen is als volgt opgebouwd: Na het voorwoord van de 

directie en het voorwoord van de raad van commissarissen, volgt het daadwerkelijke 
verslag, met eerst voornamelijk een kwalitatief gedeelte en daarna de financiën. In het 

kwalitatieve verslag volgen na de inleiding vier hoofdstukken: (1) organisatie & operatie, 

(2) kwaliteit en veiligheid van zorg, (3) governance, en (4) ondersteuning. 
 

De verslaglegging en verantwoording worden gedaan voor DeSeizoenen B.V., een onder 

de WTZi vallende vennootschap, en vindt plaats over het gehele jaar 2012. Ondanks dat 
de organisatie pas op 10 januari 2012 met gehandicaptenzorg startte, zijn met de 

zorgkantoren en het UWV afspraken gemaakt over de opbrengsten en (loon)kosten met 

terugwerkende kracht naar 1 januari 2012. 
 

Met ingang van 2012 is het maatschappelijk verslag komen te vervallen als officieel 

onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het Jaardocument is 
feitelijk een vragenset aan de hand waarvan zorgaanbieders zich verantwoorden over 

hun prestaties in het verslagjaar, die door elke zorgaanbieder voor 1 juni via DigiMV 

wordt aangeleverd bij het CIBG (een agentschap van het Ministerie van VWS). 
 

Dit jaarverslag is vastgesteld door de directie van DeSeizoenen B.V. op 15 mei 2013 en 

goedgekeurd door de raad van commissarissen op 17 mei 2013, in aanwezigheid van de 
accountant. De controleverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. 

 

In het verslag is een aantal korte interviews opgenomen. Deze impressies zijn bedoeld 
om iets te laten zien van de inhoud van ons werk, van de mensen met wie wij dat doen, 

en van de ‘kleur’ (letterlijk) die dat aan DeSeizoenen geeft. 

 

 

Niels Ferwerda, cliënt op locatie Bronlaak te Oploo 

 

“Door de komst van DeSeizoenen 

is het weer wat rustiger” 

 
Ik werk op de pottenbakkerij en ik woon in 

Sint Anthonis op de Zevensprong, dat is een 

groep waar ik met twee andere mensen woon. 
Het bevalt me erg goed om daar te wonen. 

Op de pottenbakkerij maak ik onder andere 

beeldjes en schalen, dat is erg leuk om te doen. Door de komst van DeSeizoenen is 
het weer wat rustiger op Bronlaak. De mensen hier hadden last van de 

veranderingen die hier steeds plaatsvonden. Ik ben blij dat het nu weer rustiger is 

en dat de onrustige periode voorbij is. 
Binnen DeSeizoenen krijg je hele goede zorg, de begeleiding is ook erg goed en 

vriendelijk. De bewoners hebben nu veel meer te zeggen over wat zij willen, we 

mogen nu meer zelf beslissen. Er wordt nu meer gehandeld vanuit de gedachte hoe 
wij iets willen. Dat vind ik echt een goede vooruitgang. 
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Organisatie en operatie 

Organisatiestructuur 

DeSeizoenen is een zorgorganisatie die op verschillende, relatief ver van elkaar gelegen 
locaties, intra- en extramurale verstandelijke gehandicaptenzorg verleent. De organisatie 

laat zich hierin inspireren door de antroposofische mensvisie. 

Doelgroep van DeSeizoenen is (jong-)volwassenen verstandelijk gehandicapten. Dat 
betekent dat de focus van de dagbesteding vooral ook op “werken” ligt. En niet zoals  

bijvoorbeeld bij jongereninstellingen op onderwijs. Dientengevolge zijn de locaties van 

DeSeizoenen dan ook niet alleen gericht op wonen en zorgen, maar ook op werken. Wij 
spreken vaak dan ook van woonwerkgemeenschappen. 

 

DeSeizoenen heeft een specifieke eigen identiteit die de verschillende locaties, cliënten 
en medewerkers bindt. De gemeenschappen op hun beurt hebben ook een eigen 

identiteit, die gevoed wordt door de historie en de voor die locatie specifieke biografie, 

bouw, ligging, activiteiten, cliënten en medewerkers/vrijwilligers. 
De afstand tussen de locaties en de verschillende aard van de locaties maakt dat als 

organisatiemodel ervoor gekozen is om de locaties de voornaamste organisatie-

onderdelen te laten vormen, met erboven een directie en ernaast een faciliterende 
organisatie (bedrijfsvoering, facilitaire en technische diensten). 

 

De locaties die deze organisatieonderdelen vormen, zijn: 
1. Bronlaak te Oploo (regio Zuid) 

2. De Corisberg te Heerlen (regio Zuid) 

3. Elivagar te Roggel (regio Zuid) 
4. Landgoed Gennep te Eindhoven (regio Zuid) 

5. Overkempe te Olst (regio Oost) 

6. Verdandi - De Groote Modderkolk te Loenen, Helios te Zutphen (regio Oost) 
Bij elk van deze zes organisatieonderdelen is één locatiemanager verantwoordelijk, die 

direct aan de directie rapporteert. Management rapportages die betrekking hebben op 

financiën, personeel en kwaliteit worden ook op deze manier geordend.  
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Op organogram ziet het er als volgt uit: 

 
 
De verschillende locaties hebben de ruimte om relatief autonoom een visie te 

ontwikkelen over hoe zij koken, schoonmaken, receptiefuncties en andere facilitaire 

zaken die middels de zgn. verblijfscomponent bekostigd worden, willen inrichten. Dit is 
ook conform het uitdrukkelijke verzoek van de lokale en centrale cliëntenraden. Onze 

ambitie was om de facilitaire en technische diensten uit te besteden aan meer 

gespecialiseerde commerciële aanbieders. Na een half jaar mislukte pogingen om een 
geschikte partner te zoeken hebben we er voor gekozen om de facilitaire en technische 

diensten onderdeel te laten zijn van Care Shared Services. Kracht van deze dienst is de 

naadloze aansluiting op de locatie specifieke wensen op het gebied van facilitaire en 
technische diensten in relatie tot de cliëntenzorg. 

  

Zaken die betrekking hebben op Personeel & Organisatie, ICT & Informatievoorziening, 
Financiën, Cliëntservice & Zorgregistratie, Verkoop & Bedrijfseconomische advisering, PR 

& Communicatie en Kwaliteit & Veiligheid worden wel centraler (qua locatie) en centraler 

(qua processen) georganiseerd. Dit is essentieel om DeSeizoenen effectief te kunnen 
besturen en goede resultaten op de gebieden van financiën en kwaliteit van zorg te 

kunnen blijven neerzetten. Wel zal er jaarlijks getoetst gaan worden of geleverde 

bedrijfsvoeringdiensten (overhead) marktconform zijn wat betreft prijs en kwaliteit, 
waarbij het uitgangspunt is ‘hoge kwaliteit tegen lage kosten’. 

 

De organisatiestructuur weerspiegelt de duidelijke scheiding tussen de zorgactiviteiten 
van DeSeizoenen enerzijds en de ondersteunende diensten anderzijds. Die eerste vallen 

onder de WTZi-erkenning en hierin laten we de specifieke identiteit van onze zorg en de 

eigenheid van de locaties zien. Ten aanzien van de tweede is de visie dat standaardisatie 
(“keep it simple”) en door ICT ondersteunde gestructureerde processen leiden tot 

toegevoegde waarde voor DeSeizoenen en mogelijk andere klanten. Het idee is dat 
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Care Shared Services niet alleen een gewaardeerde ‘klant-leveranciersrelatie’ opbouwt 

met DeSeizoenen, maar ook met andere partijen. Voor DeSeizoenen is het een voordeel 
dat Care Shared Services dicht tegen de zorg aan ligt: afstanden zijn kort, 

communicatielijnen zijn direct, de directie kent de ‘ins & outs’ van de zorg én de 

ondersteuning, en door de fiscale eenheid is er geen BTW-heffing voor diensten. 
Tegelijkertijd zal de directie er op toe zien dat er voor de diensten marktconforme kosten 

in rekening worden gebracht; een jaarlijkse onafhankelijke benchmark (door Berenschot) 

dient als externe waarborg. Daarnaast willen we door meer volume in Care Shared 
Services de ‘kennis-kosten’ per locatie verlagen. Deze visie is verre van theoretisch, 

aangezien er in 2012 diensten geleverd werden aan Zonnehuizen Kind & Jeugd, LSG-

Rekken en de Stichting Hermes Huis. Het is de bedoeling deze diensten (middels onder 
meer) franchisevorming vanuit Care Shared Services B.V., aan meer kleine en 

middelgrote zorginstellingen te bieden.  

 
De twee entiteiten (DeSeizoenen B.V. en Care Shared Services B.V.) vallen onder één 

holding (WW Zorg Groep B.V.) en zijn daarmee “zusjes” van elkaar. Zoals aangestipt 

vormen de organisaties een fiscale eenheid, waarmee over diensten die aan elkaar 
geleverd worden geen BTW hoeft te worden berekend. 

 

De statuten van de organisaties weerspiegelen het bovenstaande. De zorgactiviteiten van 
DeSeizoenen B.V. vallen onder de WTZi. Verder onderschrijft DeSeizoenen de Zorgbrede 

Governance-code en voldoet DeSeizoenen aan de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. 
 

Identiteit & communicatie 

Tijdens het transitieproces van (de failliete) Stichting Zonnehuizen naar DeSeizoenen 
heeft de Centrale Cliënten Raad van Volwassenenzorg Zonnehuizen een vijftal 

voorwaarden opgesteld, die zij de “5 kernwaarden” hebben genoemd. In het kort: 

1. Het waarborgen van de eigen identiteit per woonwerk locatie (waaronder 
antroposofische achtergrond, realiteit geestelijke wereld, etc.); 

2. Het waarborgen en doorontwikkelen van de sociaal therapeutische principes; 

3. Zelfstandige resultaatverantwoordelijkheid per woonwerk locatie; 
4. Het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg, conform 

wet- en regelgeving (Inspectie) en het zorgplan/ondersteuningsplan; 

5. Geen verandering van de status van een woonwerk locatie binnen het geheel 
zonder vooraf uitdrukkelijke instemming van de wettelijk vertegenwoordigers 

van het geheel en die locatie. 

 
Op verzoek van de directie heeft John Benjamin (zelfstandig adviseur) geholpen met de 

operationalisering van de 5 eerder genoemde kernwaarden en de vormgeving van onze 

(antroposofische) identiteit naar buiten. Terugkijkend heeft de directie en het MT vanaf 
het eerste begin conform deze punten gewerkt – en doen we dat nog steeds. 

Tevens is Boudewijn Wilmar (lid cliëntenraad Overkempe) verzocht kernachtig de 

achtergrond van de antroposofische identiteit van Stichting Zonnehuizen 
Volwassenenzorg (en daarmee de historie van DeSeizoenen) te schetsen. 
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Tanca Boot, coördinator cultuur en identiteit op locatie Bronlaak te Oploo 
 

“Ondanks dat het een grote 

organisatie is, voel ik ook een 
stukje nabijheid” 

 
Bronlaak heeft een lange geschiedenis met 

jaarfeesten, deze werden altijd al gevierd, 

ook met veel zorg. Bronlaak is in de loop 
van de jaren veel groter geworden en ik 

probeer nu om zoveel mogelijk 

betrokkenheid vanuit de medewerkers en 
de bewoners te krijgen. Deze betrokkenheid uit zich vervolgens in bijvoorbeeld de 

jaarfeesten.  

Het bijzondere aan DeSeizoenen vind ik dat het een open organisatie is, met een 
open aanspreekcultuur. Eigen inbreng wordt heel erg gewaardeerd, dat voelt erg 

goed en maakt het voor mij bijzonder. 

De bewoner staat ook centraal. Er wordt alsmaar teruggekoppeld naar de bewoner 
en zijn behoeften, daar zijn we hier ook voor. Je mag een stukje identiteit houden, 

dat vind ik heel bijzonder. Het is een prachtig beginsel om in te werken. 

 

 

Bij DeSeizoenen zien we ‘het antroposofische’ als een aanvulling op en verrijking van de 

reguliere gehandicaptenzorg. Onze antroposofische inspiratie 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 aan de diagnose van de 

ontwikkelingsstoornissen van onze cliënten en aan de uitvoering van het ondersteunings- 

en behandelplan. Onze cliënten ervaren problemen op het gebied van het lichamelijke en 
het psychische leven, maar hun persoonlijkheidskern (geest of IK) is niet ziek. Bij 

DeSeizoenen gaan we dan ook uit van het gezonde in de mens. 

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

talenten van elke mens. Ieder (volwassen) mens maakt immers een ontwikkeling door. 

In deze ontwikkeling kan een stoornis optreden en dan kan zo iemand bij DeSeizoenen 
terecht. Daarom spreken wij ook liever van een ontwikkelingsstoornis dan van een 

verstandelijke handicap. Getracht wordt elke cliënt te helpen 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 daarbij van cruciaal belang. 

 

De realiteit van de geestelijke wereld betekent dat alles wat plaats vindt 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 de culturele evenementen en 

vrijetijdsbesteding. 
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Nog voor de start van de zorg door DeSeizoenen op 10 januari 2012 is de missie van de 
organisatie vastgesteld – onze leidraad voor nu en de toekomst: 

DeSeizoenen is een zorgorganisatie die diensten verleent en 

voorzieningen ter beschikking stelt op het gebied van zorg, leven en 
werken voor cliënten met een verstandelijke beperking, meervoudige 

handicaps en/of gedragsproblematiek. DeSeizoenen doet dit vanuit een 

antroposofische mensvisie, waarbij ontplooiing en welbevinden van 
cliënten centraal staat en de gemeenschap van bewoners-cliënten, familie 

en wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers een 

essentiële rol speelt. Het streven is hierbij om de kwaliteit van zorg, 
wonen, werken, cultuur en vrije tijd voor cliënten en medewerkers op een 

hoog niveau te brengen en te houden en tegelijkertijd de kosten van de 

organisatie structureel binnen de perken te houden, zodanig dat de 
continuïteit van de instelling nimmer in gevaar komt. 

De directie is van mening dat deze woorden nog altijd (dagelijks) zeer actueel zijn. Onze 

cliënten, de antroposofie, ontplooiing, gemeenschap, kwaliteit van zorg en het belang 
van financiële continuïteit komen hierin duidelijk naar voren. 

 

Eerder genoemde kernwaarden, missie en adviezen hebben de directie geholpen bij de 
plaatsbepaling van de identiteit van DeSeizoenen. Om onze identiteit te beschrijven zal 

onderscheid worden gemaakt tussen identiteit ‘in enge zin’ en ‘in brede zin’. Bij de 

laatste zullen ook visies en modellen betrokken worden, waarbij niet als eerste aan 
‘identiteit’ gedacht wordt. Een en ander wordt duidelijker in het volgende model:  

 

• Mission statement

• Gedragscode

• Visie antroposofisch geïnspireerde zorg

• Locatievisie, incl. beschrijving historie

Formulieren en
(K&V) protocollen

Etc.

Identiteit ‘in enge zin’

Identiteit ‘in brede zin’

A

B

C

D

Franchisemodel

Besturingsfilosofie

Visie op werk (ontplooiing)
en werkgebieden

Cliënt-criteria / erkenningen

E

G

F

H

I

J

 
 

Bij ‘identiteit’ gaat het niet alleen om de beschrijving van die identiteit, of ‘hoe het 
gedocumenteerd is’. Documenten, beleidsbeslissingen, dagelijkse activiteiten, en 

strategische intenties rondom identiteit zijn te categoriseren in vier, elkaar opvolgende 

stappen, op de volgende pagina verder uitgewerkt: 
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Identiteit
beschrijven/
codificeren

Identiteit
‘doen’ en

communiceren

Identiteit
bewaken en
evalueren

Identiteit
versterken/
veranderen

• Mission statement

• Gedragscode

• Visie antroposofisch 
geïnspireerde zorg

• Locatievisie, incl. 
beschrijving historie

• Besturingsfilosofie

• Visie op werk 
(ontplooiing) en 
werkgebieden

• Welke cliënten?

• Formulieren en 
(K&V) protocollen

• Franchisemodel

• Duurzame, helende 
omgeving

• Antroposofische 
therapieën en 
medicatie

• Cultuur en vrije tijd

• Rituelen, tradities, 
jaarfeesten

• Biologische (of BD) 
voeding

• Bezoek aan Dornach 
(Zwitserland)

• Locatiejournaal

• Website

• Eisen/voorkeuren bij 
werving & selectie 

• Onderschrijving 
gedragscode en 
eigen-VOG bij in 
dienst treding

• Uniciteit locaties 
binnen organisatie 
borgen (o.a. in het 
ondernemingsplan)

• ‘Toetsingskader’
identiteit voor 
locaties en 
franchisenemers

• NVAZ-lidmaatschap

• Introductiecursus 
antroposofie

• Opleidingen bij EMC

• Interne bijscholing

• Lezingen

• Nieuwe 
franchisenemers

1 2 3 4

 
 
Op alle gebieden zijn in 2012 vorderingen gemaakt: er is veel gedaan aan het codificeren 

van de identiteit, we zijn dagelijks bezig met het ‘doen’ en belijden van wat we hebben 

beschreven en we zijn druk doende de identiteit goed te borgen, te bewaken en te 
versterken. 

Transitie 

Met het faillissement van de Stichting Zonnehuizen stonden alle medewerkers van 

Zonnehuizen juridisch op straat. Feitelijk werkten zij veelal door, om de cliënten niet in 

de steek te laten. Ondanks dat hierover van meet af aan goede afspraken werden 
gemaakt met de curator en het UWV, blijft dit tot op de dag van vandaag zeer 

bewonderenswaardig. Dat de zorg en daarmee de cliënten van het voormalig 

Zonnehuizen relatief weinig hebben geleden onder de faillissementstransitie, is dan ook 
vooral te danken aan onbaatzuchtige medewerkers.  

 

Aan LSG-Rentray en DeSeizoenen de taak om (nieuwe) medewerkers nieuwe 
arbeidscontracten aan te bieden, waar die medewerkers nodig waren voor de continuïteit 

van zorg. Daarbij konden zij als nieuwe werkgevers de meest geschikte kandidaten 

uitkiezen, wanneer er meerdere kandidaten voor een beperkt aantal arbeidsplaatsen in 
aanmerking kwamen. Om aan de oud-medewerkers tegemoet te komen, om invulling te 

geven aan goed werkgeverschap, en om de zorgvuldigheid van dit proces te waarborgen 

– mede gezien de snelheid waarin het moest verlopen – hebben LSG-Rentray en 
DeSeizoenen een convenant gesloten met de werknemersorganisaties, in het bijzijn van 

de oude ondernemingsraad: het document “principes en afspraken in 

faillissementstransitie”. 
 

Het uiteindelijke doel was om na overname op 10 januari, vóór 24 januari alle oud-

medewerkers van de Stichting Zonnehuizen helderheid te geven over een nieuwe 
betrekking, danwel over effectuering van eerder aangezegd ontslag. Daarbij gold dat zij 
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die zouden vernemen dat het ontslag geëffectueerd zou worden (per 11 februari), tot en 

met 11 augustus 2012 als ‘interne kandidaat’ mee konden solliciteren op later mogelijk 
beschikbaar komende functies.  

 

Onderdeel van deze zorgvuldigheidsafspraken met de vakbonden was de instelling van 
een hardheidsclausule en –commissie. Deze Hardheidsclausulecommissie zou mogelijke 

‘schrijnende’ situaties en situaties van mogelijke ‘evidente onbillijkheid’ toetsen en de 

RvB/directies over (on)zorgvuldigheid adviseren.  
 

Begin februari 2012 werd de Hardheidsclausulecommissie Transitie Zonnehuizen 

geïnstalleerd. De commissie bestond uit vier leden en een secretaris. Twee leden hadden 
zitting namens de werknemersorganisaties, één lid namens de oude organisatie (ex-

interim bestuurder Zonnehuizen) en één lid namens de nieuwe organisatie. 

 
Medewerkers die bezwaar wilden maken bij de Hardheidsclausulecommissie (veelal tegen 

het niet aangeboden krijgen van een nieuw arbeidscontract) werden eerst terugverwezen 

naar ‘de lijn’ voor een gesprek over het bezwaar. Dit gaf een extra opdracht aan het 
management om hun keuzes zorgvuldig aan de bezwaarmaker toe te lichten en 

eventueel op zoek te gaan naar oplossingen. Daarnaast werkte dit preventief – om zo 

zorgvuldigheid van het hele proces af te dwingen. Ten derde gaf dit het management de 
mogelijkheid tot heroverweging en tot het herstellen van verkeerde keuzes. En als 

laatste werkte het als een filter voor toegang tot de commissie: in veel gevallen bleek 

een gesprek met het management dusdanig erkenning te geven dat medewerkers 
besloten zich niet tot de commissie te richten. 

 

In totaal werden bij de Hardheidsclausulecommissie twaalf bezwaren ingebracht. Voor elf 
bezwaren was de commissie ontvankelijk. In tien gevallen heeft de commissie de 

bezwaren ongegrond verklaard. In zes gevallen adviseerde de commissie specifieke 

maatregelen in te zetten. In één zaak deed de commissie geen uitspraak over het 
bezwaar. Dit werd ingegeven omdat betrokkene alleen een aantal zaken onder de 

aandacht van de commissie wilde brengen. 

 
Terugkijkend is de directie enerzijds tevreden over het gevolgde proces en zou zij 

organisaties die in de toekomst in eenzelfde situatie komen adviseren dezelfde 

zorgvuldigheidsafspraken te maken. Anderzijds blijft het een hard gelag voor de 
medewerkers die slachtoffer zijn geworden van het faillissement – welke voorzieningen 

er ook getroffen worden. 

 
Uiteindelijk heeft 88% van de 538 fte aan inzet van medewerkers die werkzaam waren 

bij de Stichting Zonnehuizen bij die onderdelen die door DeSeizoenen zijn overgenomen, 

een nieuw arbeidscontract van hetzelfde type gekregen (als eerder onbetaalde tijd, dan 
nu weer) bij DeSeizoenen. Van de 74 fte aan inzet van medewerkers die werkzaam 

waren bij de facilitaire dienst van de Stichting Zonnehuizen, heeft 63% een nieuw 

arbeidscontract van hetzelfde type gekregen.  
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Vastgoed 

Ten tijde van de overname hebben LSG-Rentray en DeSeizoenen tevergeefs geprobeerd 

het vastgoed in eigendom te krijgen. Om cliënten toch in de huizen te kunnen laten 
wonen en de andere panden voor kantoorfuncties of voor het werken van cliënten te 

kunnen gebruiken (en niet onmiddellijk te hoeven liquideren) heeft de curator een zgn. 

gebruiksovereenkomst in het leven geroepen, op basis waarvan LSG-Rentray en 
DeSeizoenen een gebruiksvergoeding betalen en het vastgoed voor hun organisaties 

kunnen gebruiken. Deze gebruiksovereenkomst loopt tot 31 december 2013. 

 
Daarnaast is er met de banken een procedure afgesproken, op basis waarvan informatie 

zal worden gedeeld en onderhandelingen zullen plaatsvinden gedurende twee jaar, met 

het doel tot een duurzame titel voor de zorgorganisaties te komen (huur of koop). 
 

Op 1 juli 2012 hebben LSG-Rentray en DeSeizoenen gezamenlijk een brief naar banken 

gestuurd met gewenste over te nemen panden. Voor DeSeizoenen betrof het: 
- Zorggerelateerd vastgoed op de locatie Bronlaak te Oploo; 

- Zorggerelateerd vastgoed op de locatie Overkempe te Olst; 

- Zorggerelateerd vastgoed op de locatie Corisberg te Heerlen; 
- Een aantal medewerkerswoningen (op Overkempe en Bronlaak). 

Behalve bij de medewerkerswoningen gaat het hierbij voornamelijk om huisvesting voor 

onze intramurale cliënten. Op andere locaties van DeSeizoenen hebben wij voornamelijk 
huurcontracten, waarbij deze problematiek dus niet speelt. 

 

Op 21 december 2012 hebben de banken een brief naar LSG-Rentray en DeSeizoenen 
gestuurd, waarin zij voorstellen doen ten aanzien van de door hen ingeschatte 

acquisitiewaarde van het vastgoed. Inmiddels zijn er gesprekken voor 2013 

georganiseerd met de banken om in meer detail de onderhandelingen te voeren. 
 

Voor de continuïteit van de zorg voor onze cliënten is het essentieel dat er duidelijkheid 

komt ten aanzien van het duurzame gebruik van het betreffende vastgoed – of dat dan 
koop of huur wordt is van secundair belang. Het ontbreken van een titel geeft onrust en 

bemoeilijkt het maken van huisvestingsplannen voor de korte (kleinere investeringen) en 

langere termijn (renovaties, vernieuwbouw, nieuwbouw, etc). Dit thema heeft de hoogste 
prioriteit en de volle aandacht van de directie. 
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Kwaliteit en veiligheid van zorg 

 

Kwaliteit en veiligheid van zorg staan bij DeSeizoenen centraal. Vanaf dag één was dat 
duidelijk voor de gehele organisatie: de Inspectie voor de Gezondheidszorg plaatste de 

organisatie onder Verscherpt Toezicht per 10 januari 2012. In dat kader verzocht de 

Inspectie om maandelijkse risico-inventarisaties, waarin risico’s werden gescoord op de 
12 Quality of Life domeinen en waarin door DeSeizoenen aangegeven werd per locatie 

per domein welke verbeteracties werden ingezet. Tevens heeft de Inspectie bezoeken 

gebracht aan de locaties en ingezoomd op vrijheidsbeperkende maatregelen en (het 
voorkomen van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op 10 juli 2012, precies 6 

maanden na de start, werd het Verscherpt Toezicht opgeheven. Terugkijkend heeft de 

directie veel gehad aan dit intensieve traject: in korte tijd werd duidelijk waar de 
verbeterpunten zaten en met urgentie werden de verbeteringen aangebracht. Achteraf is 

ook duidelijk dat de transitie geen hogere risico’s voor cliënten heeft opgeleverd na de 

‘doorstart’ door DeSeizoenen. Als die hogere risico’s er al geweest zijn, was dat mogelijk 
ten tijde van surseance of het faillissement van de Stichting Zonnehuizen. 

 

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 thema’s worden steeds meer begrippen en grenzen 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 
BOPZ zijn vrij goed uitgeschreven. Echter, rondom andere activiteiten/processen zijn 

minder gestandaardiseerde en minder algemeen geaccepteerde processen, procedures 

en afspraken gecreëerd. Als instelling hebben we zélf de verantwoordelijkheid dit in te 
vullen, ongeacht of een ander daar iets over zegt of niet. 

 

 
Kevin Rademaker, bewoner op locatie Helios te Zutphen 

 

“Ik zit hier goed op mijn plekje en 

ik kan goed mijn eigen ding doen” 
 
Sinds oktober 2011 woon ik op Helios, mijn 
vader heeft mijn kamer helemaal geschilderd. 
Op Verdandi krijg ik dagbesteding, hier werk ik 
nu in de bosploeg. ’s Zomers moeten de paden 
van natuurmonumenten schoon gehouden 
worden en in de winter hebben we voor 
natuurmonumenten een kaalgekapt gebied 

opgeruimd. Van de rechte stammen hebben we planken gemaakt en die liggen nu op 
te drogen, daarvan worden straks meubels gemaakt. 
Met de komst van DeSeizoenen is het nu beter geworden. Ik vind het management 
en de organisatie nu beter sinds kind & jeugd en volwassenen zijn gescheiden.  
Het bijzondere van DeSeizoenen voor mij is dat het nu sterker is dan dat het eerst 
was. En je bent hier ook vrij om te doen wat je wil. 
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Organisatie en documentatie 

Kwaliteit en veiligheid van zorg wordt 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? Echter, om dat ‘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 allen een 

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

Twee van hen, Evert Hoefman in de regio Oost en John Bors in de regio Zuid, zijn senior 
orthopedagoog. Zij hebben behalve een directe taak ook een meer superviserende en 

locatieoverstijgende taak. Zij zijn de gesprekspartner van de directie als het gaat om het 

algehele 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. Daarnaast heeft DeSeizoenen een 

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in dienst, die tevens BOPZ-arts is: Frank 

van Almenkerk. Dr. Van Almenkerk biedt huisartsenzorg aan een aantal cliënten op 
Bronlaak, maar heeft daarnaast een meer superviserende en locatie-overstijgende taak. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden afgestemd met hem, in het kader van de 

BOPZ. Verder is hij de gesprekspartner van de directie als het gaat om het algehele 
medische en medicamenteuze beleid, om de kwaliteit van de medische zorg, om de 

BOPZ, om het inzetten van (antroposofische) therapieën en om het functioneren van de 

andere artsen te beoordelen en waar nodig te verbeteren. 
 

DeSeizoenen heeft een staffunctionaris kwaliteit & veiligheid: Jeanne van Eert. Mevrouw 

Van Eert ondersteunt de directie, de locatiemanagers, de senior orthopedagogen en de 
artsen op het beleidsmatige vlak. In het bijzonder verzorgt zij analyses op het gebied van 

(verbeteringen in) kwaliteit en veiligheid, en is zij functioneel applicatiebeheerder van 

iProva en iTask, resp. het documentbeheersysteem en het incidentenmeldingssysteem.  
 

DeSeizoenen heeft bij de start de bij de Stichting Zonnehuizen geldende documenten 

rondom kwaliteit en veiligheid ‘meegenomen’. Betreffende documenten voldeden 
inhoudelijk aan de eerder aan Stichting Zonnehuizen afgegeven HKZ-certificering en de 

geldende wet- en regelgeving. Vanaf dag één is DeSeizoenen bezig deze documenten te 

verwijderen (wanneer niet meer van nut), te verbeteren (wanneer goed, maar voor 
verbetering vatbaar) of te vervangen (wanneer qua onderwerp nuttig, maar qua inhoud 

of vorm niet passend bij DeSeizoenen).  
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Clement Raatjes, cliënt op locatie Verdandi te Loenen 
 

“Mijn favoriete paard is Maaike, 

dat is een goed en lief paard” 
 
Het liefste werk ik op de boerderij met dieren. 

Daar zijn konijnen, kippen, koeien, paarden, 

schapen en geiten. Mijn lievelingsdieren zijn 
paarden. Dat vind ik leuke en lieve dieren. 

Iedere donderdagochtend ga ik paardrijden op 

Maaike, dan gaan we rondjes rijden. 
Ik vind het erg leuk om hier te wonen en te werken. Dagelijks werk ik in de 

huishouding, dit vind ik het leukste om te doen. Hierbij doe ik wassen, strijken, de 

vloer dweilen en het eten koken. Groente kook ik graag, deze komen van de 
boerderij hier. En appeltaart kan ik ook zelf maken. Maar mijn lievelingseten is 

pizza, die kan ik ook zelf maken.  
 

Ondersteuningsplannen 

In 2012 is een nieuwe vorm/opzet voor het ondersteuningsplan ontwikkeld. Het is 

eenvoudiger van opzet en gestoeld op de domeinen ‘kwaliteit van leven’, in relatie tot 

TripleC-begeleidingsmethodiek. Binnen het ondersteuningsplan worden de risico’s op de 
verschillende domeinen gestructureerd in beeld gebracht. De eenvoud en actiegerichtheid 

van het ondersteuningsplan dragen er aan bij dat de cliënt (met eventueel zijn of haar 

ouder/wettelijke vertegenwoordiger) vooral zelf kan verwoorden wat de toekomstwensen 
zijn en hoe men dat zou willen bereiken met ondersteuning van de begeleiding. De eerste 

ervaringen hebben laten zien dat het voor zowel cliënt en/of wettelijke 

vertegenwoordiger als de begeleider eenvoudiger én zinvoller is om samen te werken aan 
de ontwikkeldoelen. Het nieuwe ondersteuningsplan is inmiddels geïmplementeerd en na 

een jaar – in het najaar van 2013 – zal geëvalueerd worden of het voldoet en of er nog 

verdere verbeteringen in aangebracht kunnen worden. 
Het nieuwe ondersteuningsplan zal ook de basis vormen voor de toekomstig in te zetten 

digitalisering van het cliëntendossier. 

 
Verder zijn ten aanzien van de ondersteuningsplannen de volgende verbeteringen 

gerealiseerd of in gang gezet: 

- Er wordt regelmatig gedurende het jaar gemonitord of de jaarlijkse 
ondersteuningsplangesprekken en de evaluaties worden uitgevoerd (OP-cyclus); 

- Op basis van informatie uit de systemen van VGN wordt regelmatig terugkoppeld 

of ook het Kwaliteitskader Pijler 2A is ingevuld; betreffende informatie wordt als 
sturingsinformatie aan de locatiemanagers aangereikt; 

- Orthopedagogen en ondersteuningsplanverantwoordelijke begeleiders zijn 

geschoold in het gebruik van het nieuwe ondersteuningsplan; 
- Er is een handleiding geschreven voor begeleiders om het ondersteuningsplan 

goed in te vullen en een goed gesprek hierover te kunnen voeren met cliënten en 

wettelijk vertegenwoordigers; deze handleiding wordt nog aangepast voor gebruik 
door cliënten en wettelijk vertegenwoordigers (eerste helft 2013). 
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Bart van de Laar, bewoner op locatie Elivagar te Roggel 
 

“Iedereen wordt in zijn waarde 

gelaten” 
 
Ik woon op Elivagar en sinds anderhalf jaar heb 

ik mijn dagbesteding op Hoeve Twente. Ik voel 

me hier begrepen en serieus genomen. Ik heb 
heel sterk het idee dat ze hier aan mijn 

zorgvraag kunnen voldoen. 

Mijn werkzaamheden op de Hoeve hebben een 
agrarische en bosbouw achtergrond, het is heel gevarieerd en ook erg leuk om te 

doen. Het liefste werk ik in het bos, dat is lekker grof werk en kan ik me lekker op 

uitleven. Hoe grover en zwaarder het werk, hoe liever ik het doe. 
Ik word hier goed opgevangen en er wordt goed ingespeeld op mijn zorgvraag. De 

begeleiding vind ik heel erg deskundig en doordacht, zij zien aan mij hoe ik in mijn 

vel zit. Binnen DeSeizoenen is men echt gericht op de cliënt, er wordt rekening 
gehouden met de interesses en mogelijkheden van de cliënt. Ze spelen erop in hoe 

de cliënt in elkaar zit. En wat ik heel belangrijk vind, is dat iedereen in zijn waarde 

wordt gelaten. Ze geven iemand een kans en ze blijven nieuwe kansen geven, daar 
kunnen andere instellingen een voorbeeld aan nemen. 

 

Beperking van vrijheid 

DeSeizoenen streeft er naar dat iedere cliënt in vrijheid kan leven en zich kan 

ontwikkelen. De gemeenschap vormt de sociale context waarbinnen omgangsregels 

gelden welke opgevat kunnen 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. ‘Structurele’ vrijheidsbeperkende 

maatregelen zullen worden teruggedrongen.  

 
In 2012 is hard gewerkt om alle vormen van vrijheidsbeperking per cliënt beter in beeld 

te brengen – zie ook het verslag over het Verscherpt Toezicht op pagina 13. Daarnaast is 

er ingezet op (bij)scholing en bewustwording om vrijheidsbeperking te herkennen in het 
dagelijkse werk. Dit heeft geleid tot meer inzicht bij medewerkers. Het gesprek rondom 

het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen is goed op gang gekomen waarbij per 

drie maanden per cliënt de ingezette maatregelen geëvalueerd worden en afspraken 
worden gemaakt op weg naar (verdere) afbouw. 

Per 1 juli 2012 worden bij DeSeizoenen bij meldingen van agressie incidenten ook de 

ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen tijdens het incident genoteerd. Dit leidt tot 
meer inzicht als het gaat om de toepassing van de vrijheidsbeperkende maatregelen in 

relatie tot de (beleving van) ernst van het incident. Dergelijke informatie geeft ook extra 

aanknopingspunten voor het afbouwperspectief en de alternatieven in relatie tot 
cliëntveiligheid en veiligheid van medewerkers. 
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Verder ten aanzien van (het voorkomen en verminderen van het gebruik van) 

vrijheidsbeperkende maatregelen zijn de volgende verbeteringen gerealiseerd of in gang 
gezet: 

- Het beleid rondom dwang en vrijheidsbeperking is herzien zodat het beter aansluit 

bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de visie van DeSeizoenen; 
- De procedure bij nood-maatregelen is herzien, met daarbij een multidisciplinaire 

aanpak; 

- Scholing over (het voorkomen en verminderen van) vrijheidsbeperking aan 
orthopedagogen en medewerkers is georganiseerd; 

- Driemaandelijkse evaluatie van de ingezette vrijheidsbeperking per cliënt; 

- Gestart met het maken en bespreken van periodieke analyses van het inzetten 
van middelen en maatregelen. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

De directie heeft eind mei 2012 aan John Bors (senior orthopedagoog) en Aafke Scharloo 

(landelijk bekende expert op dit gebied) de opdracht gegeven om onderzoek te doen 
onder de bewoners van een van de locaties van DeSeizoenen naar het vóórkomen en 

voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik - vroeger en 

nu. De aanleiding daarvoor was drieledig. Ten eerste sprak de directie in het kader van 
het Verscherpt Toezicht met de Inspectie over seksueel grensoverschrijdend gedrag op 

die betreffende locatie. Ten tweede was al eerder, in 2011, meer bekend geworden over 

de kans dat kwetsbare mensen slachtoffer worden van seksueel geweld in Nederland 
(rapport november 2011: “Beperkt Weerbaar”). Deze uitkomsten waren en zijn 

verontrustend en DeSeizoenen wilde (en zal ook in de toekomst) hiervoor de ogen niet 

voor sluiten. Tenslotte zou op 8 oktober 2012 de commissie-Samson met haar 
eindrapport komen. Ook al zou dit rapport gaan om minderjarigen – cliënten van 

DeSeizoenen zijn volwassenen – de directie van DeSeizoenen vond en vindt dat zij moet 

weten hoe de situatie er bij hen voor staat en wat de organisatie kon en kan doen om 
seksueel misbruik te voorkómen. 

 

Het onderzoek richtte zich op de mogelijke risicofactoren en op welke manier het 
grensoverschrijdend gedrag in een organisatie als de onze te voorkómen is. 

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat het onderwerp sterk leeft: de respons-

rate van ouders/verwanten, cliënten en medewerkers was hoog. Verder kwam uit het 
onderzoek duidelijk naar voren dat de problematiek van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en seksueel misbruik een realiteit is, hoe ver in het verleden het incident of de 

incidenten zich ook hebben voorgedaan. Het onderzoek gaf inzicht en aanknopingspunten 
voor specifieke ondersteuningsvragen van individuele cliënten en voor fundamentele 

beleids- en organisatieverbeteringen. De resultaten gaven – gelukkig – geen aanleiding 

tot vermoedens van grensoverschrijdend gedrag in de huidige tijd. Desalniettemin waren 
de verhalen over eerder ervaren incidenten en het onvermogen daar goed mee om te 

gaan (van de instelling, de medewerkers, de familie, etc.) van dien aard, dat de directie 

en het management van de betreffende locatie het noodzakelijk vonden een 
organisatiebreed verbeterprogramma in te stellen, gericht op preventieve maatregelen, 

op structurele verbeteringen in opsporing, herkenning en ingrijpen, en op educatie. Wij 

verwachten dat dit plan van aanpak op de korte termijn de veiligheid van cliënten 
blijvend heeft verhoogd, maar ook op de (middel)lange termijn meer garanties voor 

veiligheid en kwaliteit zal bieden voor onze kwetsbare doelgroepen. 
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Er wordt gewerkt aan een cultuur van aanspreken, van communicatie en transparantie. 

Er zijn nieuwe zorginhoudelijke protocollen gecreëerd. Daarnaast is er het meldingstype 
“zorgelijke signalen en/ of vermoeden seksueel misbruik”, ontwikkeld in iTask. Om 

signalen beter te herkennen is een scholingstraject ingezet voor alle gedragskundigen, 

aandachtsfunctionarissen seksualiteit en alle begeleiders. Deze deskundigheids-
bevordering vindt plaats op alle niveaus en disciplines en zal aangeboden worden aan alle 

(toekomstige) medewerkers. 

In het kader van preventie is door de afdeling P&O de Gedragscode aangescherpt (deze 
ligt nog ter goedkeuring bij OR en CR). Nieuwe medewerkers wordt verzocht de 

Gedragscode en het protocol Vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag te 

lezen en te onderschrijven. Daarnaast wordt hen verzocht behalve het meebrengen van  
de officiële VOG, een eigen verklaring omtrent gedrag te ondertekenen. Voor aanstelling 

worden vaker referenties nagetrokken.  

 
Aan het eind van 2013 of mogelijk in de eerste helft van 2014 zullen we (een dergelijk) 

onderzoek herhalen, op (een) andere locatie(s) van DeSeizoenen, om zo een nieuw en 

hopelijk verbeterd beeld te krijgen.  
 

 

Rudy Poetsma,werkbegeleider op de houtwerkplaats van locatie Overkempe te Olst 
 

“Het werk hier houdt nooit op. We 

werken met hout en er valt altijd 
nog wel iets te leren” 

 
Ik ben werkbegeleider op de houtwerkplaats, 

hierbij begeleid ik dagelijks de bewoners in hun 

arbeidsmatige proces, dit werk bevalt me 
ontzettend goed. 

Bewoners komen hier op de houtwerkplaats 

voor hun werk en zo zien zij het ook. Ze halen er zelfvoldoening uit en zijn trots op 
wat ze maken. Het werk houdt hier nooit op. We werken met hout en er valt altijd 

nog wel iets te leren. 

De antroposofische benadering van DeSeizoenen trekt mij wel aan, omdat op die 
manier vanuit de menselijke visie gewerkt wordt. De mens wordt als compleet en als 

lerende beschouwd, dat vind ik interessant.  

De bewoners gaan hier gewoon naar hun werk, daardoor krijgen ze een duidelijk 
ritme in hun leven. Er heerst hier altijd een gezellige sfeer en iedereen is heel open 

en direct. Het is hier één club mensen die er samen een mooi geheel van proberen te 

maken. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes waarin DeSeizoenen zich 
onderscheidt. 
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Cliëntveiligheidscommissie 

Belangrijker dan dat er op organisatieniveau de gemelde incidenten nader worden 

geanalyseerd, is het dat er op locatieniveau – dicht bij de werkvloer – wordt 
gereflecteerd op de incidentmeldingen en op alle andere signalen van non-kwaliteit en 

non-veiligheid. Dicht op de realiteit deze informatie bespreken, verkort de 

verbetercyclus, verhoogt de effectiviteit van de interventie en vergroot de ‘buy-in’ in de 
veranderingen.  

Hiertoe is er eind 2012 op iedere locatie een kwaliteit-en-veiligheid-van-zorg-commissie 

geïnstalleerd, kortweg de cliëntveiligheidscommissie. Door het bij elkaar trekken van de 
verschillende signalen is de commissie in staat om de samenhang te overzien en 

patronen te herkennen. In de vergaderingen worden proactief signalen rondom kwaliteit 

van zorg en veiligheid van cliënten besproken, geanalyseerd en in acties omgezet. 
In deze commissie hebben in ieder geval de locatiemanager, een orthopedagoog, een 

arts, een aandachtsfunctionaris iTask-meldingen en een aandachtsfunctionaris 

seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag zitting. De commissie vergadert ten 
minste elke 2 maanden en brengt standaard verslag uit aan de directie. 

Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening 

In 2012 is het beleid Brandveiligheid opgesteld met als doel om de brandveiligheid aan 
de hand van een vaste methode van alle locaties en panden in kaart te brengen en daar 

waar nodig passende maatregelen/voorzieningen te treffen. 

 
Daarnaast zijn middels het beleidsplan Bedrijfshulpverlening kaders beschreven op welke 

wijze bedrijfshulpverlening georganiseerd moet worden. Dit heeft geleid tot een uniform 

sjabloon waarbij de afspraken rondom de bedrijfshulpverlening per locatie en per pand 
waar cliënten of medewerkers verblijven, worden vastgelegd. Er worden hierbij afspraken 

gemaakt over de manier en frequentie van de ontruimingsoefeningen. Cliënten worden 

nadrukkelijk in deze oefeningen betrokken. Daarnaast zijn per locatie 
bedrijfshulpverleners aanwezig die hiervoor specifieke scholing volgen. De vastgelegde 

afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De implementatie van 

deze plannen op de locaties wordt begin 2013 ingezet en loopt door tot medio 2013. 
Bevindingen voortkomend uit de ontruimingsoefeningen worden aan de locatiemanager 

gerapporteerd en besproken in de cliëntveiligheidscommissie. Daarnaast rapporteert de 

locatiemanager aan de directie.  
 

Onder verantwoordelijkheid van de afdeling Huisvesting en Vastgoed vinden op basis van 

geldende wetgeving periodieke controles plaats op de systemen in de panden en zijn er 
afspraken gemaakt met de brandweer. 

Behandeling klachten  

De organisatie staat nadrukkelijk open voor klachten van cliënten, hun verwanten en 

(wettelijk) vertegenwoordigers. Wij zien elke vraag en iedere klacht als een mogelijkheid 
om de ondersteuning van onze cliënten te verbeteren. We hebben dan ook de volgende 

doelen geformuleerd voor de behandeling en afhandeling van klachten: 

- Vanuit tegenwoordigheid van geest relevante signalen ter verbetering oppakken – 
zo mogelijk onmiddellijk, en zo nodig door hier ook op de langere termijn 

(structureel) meer aandacht aan te geven; 

- Vanuit een goed hulpverlenerschap streven naar herstel van de vertrouwensrelatie 
op basis van gelijkwaardigheid; 
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- Vanuit een respectvolle houding voor de cliënt en/of de vertegenwoordiger 

streven naar oplossing en/of genoegdoening. 
 

Het klachtenbeleid, de klachtenprocedures en de klachtenbrochures zijn in de loop van 

2012 heringericht en beschreven. In 2013 zal de centrale cliëntenraad hierover adviseren 
en zal na verwerking van hun feedback de stukken definitief worden vastgesteld.  

 

In de meest ideale situatie bespreken cliënten of wettelijk vertegenwoordigers hun 
klachten ‘op de plek waar zij ontstaan zijn’ en rechtstreeks met de betrokken 

hulpverlener. Op die wijze is de oplossing of verbetering ook het snelst. Er kunnen allerlei 

redenen zijn waarom dit niet kan en dan is er altijd de mogelijkheid om via de 
klachtenfunctionaris de onvrede kenbaar te maken. Daarnaast is DeSeizoenen 

aangesloten bij een onafhankelijke (externe) Klachtencommissie in Antroposofisch 

Verband, die volgens de vereisten van de WKCZ en de in het Klachtenreglement 
vastgelegde procedure een klacht onderzoekt en tot een oordeel over de klacht komt. 

Desgewenst kunnen cliënten of wettelijk vertegenwoordigers hier een beroep op doen – 

hetzij nadat men er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris die bemiddelt bij klachten, 
hetzij direct zonder tussenkomst van wie dan ook. 

  

In 2012 is er één klacht door de klachtencommissie in behandeling genomen. Bij de 
overige geadministreerde klachten, in totaal 34, heeft de klachtenfunctionaris begeleid. 

Daarvan heeft de klachtenfunctionaris verslag gedaan in haar interne jaarverslag. Onder 

meer een goede en precieze communicatie vanuit (medewerkers van) DeSeizoenen naar 
cliënten en wettelijk vertegenwoordigers kwam hieruit als aandachtspunt naar voren. 

Daarnaast komen klachten over bejegening regelmatig voor. Beide thema’s zijn 

teruggekoppeld naar de betrokkenen en worden gebruikt bij het verbeteren van het 
beleid bij DeSeizoenen. 

Voor afhandeling van de 34 klachten zijn er meerdere gesprekken geweest tussen 

klachtenfunctionaris en betrokkenen. De functionaris beschouwt de klacht pas als 
afgehandeld wanneer na 4 maanden blijkt dat de klager tevreden is over de ingezette 

verbeteracties. De tevredenheid van wettelijk vertegenwoordigers maakt duidelijk dat 

verbeteracties adequaat worden doorgevoerd. 
Onder andere om deze kwaliteitsverbetering vast te houden heeft de klachtenfunctionaris 

regelmatig gesprekken met de locatiemanagers. Tijdens dit overleg worden de lopende 

“klachten” en verbeteracties besproken. Dit gesprek kan aanleiding zijn tot het preventief 
inschakelen van de functionaris voordat een situatie kan verergeren. 



Jaarverslag 2012 DeSeizoenen 24 van 48 

  

Roger Jetten, bewoner en lid van de Cliënten Raad van locatie De Corisberg te 
Heerlen 

  

“Ik voel me hier happy” 

 

Ik woon op De Corisberg en ik werk hier op de 

boerderij. Iedere ochtend verzorg ik de dieren. 
Verder doe ik ook buitenklusjes, werk in de 

tuin, ga hout kloven en ik bied andere mensen 

hulp bij hun werk aan. Ook zing ik in een koor, 
dit is nog een klein clubje, maar we oefenen 

veel om binnenkort ook op te kunnen optreden. Verder zit ik nog in de Cliënten 

Raad, daar kijken we wat er voor de cliënten allemaal mogelijk is. 
Het bevalt me erg goed om hier te wonen en te werken. Ik vind het ook fijn dat ik 

dicht bij mijn werk woon en dat ik niet eerst moet reizen om op het werk te komen. 

Ik kan nu gewoon van thuis uit naar de boerderij lopen. 
Het is heel gezellig hier en we maken vaak grapjes met elkaar. Ik voel me hier thuis!  

 

Kwaliteitsmanagementsysteem  

DeSeizoenen maakt voor haar kwaliteitsmanagementsysteem gebruik van iProva, een 
ICT-applicatie die instrumenteel ondersteunend ten behoeve van de Planning- en Control 

cyclus (PCDA). Binnen iProva worden de vastgestelde beleidsdocumenten, instructies, 

formulieren, die van belang zijn voor het borgen van kwaliteit en uniformiteit van 
handelen vragen, vastgelegd. Deze documenten zijn toegankelijk voor alle medewerkers. 

De documenten voldoen aan de wet- en regelgeving aangevuld met de normen die 

gebruikelijk zijn binnen de gehandicaptenzorg, en onze eigen normen die voortkomen uit 
onze identiteit en visie op zorg.  

 

Binnen iProva is de module iTask ingericht ten behoeve van het melden van incidenten. 
Dit meldingssysteem is per 1 juli 2012 in werking. Tot die tijd heeft DeSeizoenen gebruik 

gemaakt van ReAct. Deze verandering heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van de 

kwaliteitsmonitoring. De meldingstypen zijn uitgebreid en sluiten beter 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. Betreffende meldingstypen geven informatie over de veiligheid van cliënt en 
medewerkers. De incidenten worden retrospectief geanalyseerd en leveren 

stuurinformatie op ten behoeve van het verbeteren van cliënt- en medewerkerveiligheid 

en terugdringen van (toekomstige) risico’s. De incidenten worden op organisatie- en op 
locatieniveau retrospectief geanalyseerd. Trends en risico’s worden in beeld gebracht en 

leiden tot beleidsaanbevelingen en verbeteracties.  
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Onderdeel Meld/cliënt
verblijf dagbest. totaal

Bronlaak 2.327   50% 182      24        206      11        
Elivagar 233      5% 28        4          32        7          
Corisberg 288      6% 30        37        67        4          
Landgoed Gennep 38        1% 17        14        31        1          
Overkempe 1.581   34% 137      2          139      11        
Helios 49        1% 15        -       15        3          
Verdandi 43        1% 20        17        37        1          

Subtotaal locaties 4.559   429      98       527      9         
Overige / niet in te delen 108      2%

Totaal DeSeizoenen 4.667   

* aan het begin van het jaar werd nog gebruik gemaakt van ReAct; vanaf 1 juli 2012 is gestart met iTask
  de meldingen in dit overzicht zijn totalen van beide systemen/applicaties

Onderdeel Seksualiteit**
ReAct iTask totaal ReAct iTask totaal iTask ReAct iTask totaal

Bronlaak 1.044   866      1.910   113      116      229      31        85        72        157      
Elivagar 122      44        166      23        23        46        -       18        3          21        
Corisberg 139      103      242      19        13        32        2          7          5          12        
Landgoed Gennep -       23        23        1          3          4          -       2          9          11        
Overkempe 551      525      1.076   136      80        216      11        184      94        278      
Helios 5          18        23        2          5          7          1          9          9          18        
Verdandi 21        15        36        1          1          2          -       1          4          5          

Subtotaal locaties 1.882   1.594   3.476   295      241      536      45       306      196      502      
Overige / niet in te delen 30        58        8          12        

Totaal DeSeizoenen 3.506   594      53       514      

** het betreft hier zorgelijke signalen over of vermoedens van mogelijk grensoverschrijdend gedrag op het seksuele vlak
   dit meldingstype is ingesteld per 1 juli; eerder zijn dergelijke signalen en vermoedens niet apart benoemd en/of niet gemeld

Overige

Totaal overzicht meldingen van incidenten bij DeSeizoenen in 2012*

Aantal cliëntenAantal meldingen

Agressie Medicatie

 

Kwaliteitsindicatoren 

Middels 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 van 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 (bovengemiddeld) goed op de 
indicatoren Zorgafspraken/ondersteuningsplan en Veiligheid. 

Op het gebied vrijheidsbeperking scoort DeSeizoenen lager dan andere instellingen. Het 

beleid van DeSeizoenen is gericht op het afbouwen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen; afbouw van afzondering en fixatie zijn hierbij speerpunten geweest in 

2012, en zullen dat blijven in de komende jaren. 

Er is in 2012 ingezet op het verbeteren van de medicatieveiligheid en in vergelijking met 
andere instellingen scoren we hier bovengemiddeld. 

In 2012 is door VGN specifiek aandacht gevraagd voor controles en screening die 

betrekking heeft op de lichamelijke gezondheid. Hierop is gedifferentieerd gescoord, van 
goed tot minder goed. Meer onderzoek is nodig om te weten wat we hieruit kunnen leren 

en verbeteren. 
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Governance 

 

Andreas Reigersman, lid van de Raad van Commissarissen 

 

“Wat voor mij belangrijk is binnen 

DeSeizoenen en de 

antroposofische benadering is dat 

ieder mens centraal staat” 

 
Of een persoon een beperking heeft of niet, 

iedereen heeft binnen DeSeizoenen de 

mogelijkheid om een bepaalde ontwikkeling 
door te maken. Dit vorm te geven is iets wat 

bij DeSeizoenen natuurlijk uitermate centraal staat. Het is ontzettend belangrijk 

om mensen de mogelijkheid te geven om hier stappen in te zetten. 
DeSeizoenen is een club mensen die sterk de bedrijfsvoering en de financiële kant 

in hun vingers hebben en die zich toch uitgesproken verbonden voelen met de 

identiteit van DeSeizoenen. Die twee dingen bij elkaar kunnen ertoe leiden dat we 
op een goede en professionele manier inhoud kunnen geven aan de zorg die 

verleend wordt. 

 

 

In 2012 is veel aandacht besteed aan het organiseren van het bestuur, de 

medezeggenschap, het toezicht en verantwoording – de zogeheten ‘governance’. 
DeSeizoenen is een nieuwe onderneming, met als rechtsvorm de besloten vennootschap. 

Behalve bestuur en toezicht – bij DeSeizoenen directie en raad van commissarissen – 

kent DeSeizoenen dus een aandeelhouder, een holding-BV. Onder de holding valt naast 
DeSeizoenen ook Care Shared Services, de ondersteunende en faciliterende organisatie. 

In de statuten staat aangegeven waarover de aandeelhouder kan besluiten en waarover 

de aandeelhouder de directie adviseert. 
 

De directie, raad van commissarissen en aandeelhouder van DeSeizoenen vinden goed 

bestuur, goed toezicht en een transparante verantwoording naar interne en externe 
betrokkenen van het grootste belang. 2013 Wordt ook gebruikt om dit zorgvuldig en 

volledig in te richten. De governance van DeSeizoenen is wat dit betreft nog ‘werk in 

uitvoering’.   

Directie 

DeSeizoenen B.V. wordt bestuurd door een tweehoofdige directie. De directieleden zijn 
zelfstandig, zowel alleen als gezamenlijk, bevoegd om binnen de wettelijke en statutaire 

bestuurlijke verantwoordelijkheden directie te voeren over de vennootschap. 

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 in 
2012 vastgestelde directiereglement.  

De directie wordt gevormd door Philipp Jan Flach en Peter Lensselink. De heer Flach is 

algemeen directeur en heeft onder meer als aandachtsgebieden de aansturing van de 
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lijnorganisatie, governance en medezeggenschap en kwaliteit en veiligheid van zorg. 

De heer Lensselink is financieel directeur en heeft onder meer als aandachtsgebieden de 
financiën van de organisatie, de bedrijfsvoering en facilitaire en ondersteunende 

diensten. 

De directie vergadert wekelijks in het door een het directiesecretariaat genotuleerde 
vergadering van het managementteam (“MT”). Het MT bestaat uit de directeuren plus 

twee locatiemanagers, van de twee grootste locaties (Bronlaak, resp. Overkempe). De 

vergadering duurt twee uur en vindt plaats op woensdag. 
De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld in de algemene vergadering van 

aandeelhouders, op voordracht van de raad van commissarissen. Bij het 

bezoldigingsbeleid wordt aansluiting gezocht bij de Beloningscode Bestuurders in de Zorg 
van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg. 

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. 

Begin 2012 is de raad gestart met een voorzitter en een lid, resp. Willem de Boer en 

Loek Winter. De heren De Boer en Winter hebben in 2012, met hulp van een externe 
adviseur, de gewenste samenstelling van de raad bekeken en het profiel van de raad en 

van de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen opgesteld. Deze zijn door de 

algemene vergadering van aandeelhouders overgenomen. Per december 2012 zijn twee 
nieuwe raadsleden benoemd, te weten de heren Andreas Reigersman en Hans de Goeij. 

Het is de bedoeling dat in 2013 nog een vijfde commissaris zal worden benoemd. 

De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen 
zullen worden beschreven en toegelicht in een reglement raad van commissarissen, dat 

in 2013 zal worden vastgesteld. Ook is inmiddels een concept-informatieprotocol 

opgesteld, dat in 2013 zal worden besproken en vastgesteld en zullen er in het komende 
jaar afspraken worden gemaakt over zittingstermijnen en herbenoeming.  

 

In 2012 zijn er 9 vergaderingen van de RvC geweest, waarbij alle op dat moment 
zittende commissarissen aanwezig zijn geweest. Bij de start van de transitie aan het 

begin van 2012 is de RvC actief betrokken geweest bij de organisatie en inrichting van 

DeSeizoenen en zijn er naast de reguliere vergaderingen ook een zestal telefonische 
overleggen geweest. Belangrijke onderwerpen in 2012 waren: 

- de turbulente opstartfase van DeSeizoenen; 

- het borgen van de antroposofische achtergrond en inspiratie in de nieuwe 
organisatie; 

- de finale stappen in de oplevering en start van zorg bij de woonwerk-

gemeenschappen Corisberg (Heerlen) en Gennep (Eindhoven);  
- het inrichten van de governance; 

- het verbeteren van kwaliteit en veiligheid in relatie tot het Verscherpt Toezicht; 

- het onderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag; 
- het ondernemingsplan 2012 en het ondernemingsplan 2013; 

- de management rapportage en financiële resultaten in 2012. 
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Ondernemingsraad 

 

Sascha Dolleman, voorzitter van de Ondernemingsraad DeSeizoenen; werkzaam op de 

locatie Verdandi, te Loenen 

 

“We hebben nu echt het idee dat we 

met de ondernemingsraad en de 

directie aan het bouwen zijn” 

 

Binnen DeSeizoenen ben ik voorzitter van de 
Ondernemingsraad, wij houden de belangen van 

de medewerkers in de gaten. Wij kijken naar alle 

regelingen die met de medewerkers te maken 
hebben en die invloed hebben op hun werk. De 

Ondernemingsraad is de gesprekspartner van de directie, zonder ons kan de directie 

niet verder. Het is dus een belangrijke taak. 
DeSeizoenen is een antroposofische organisatie die zo goed mogelijk zorg wil leveren, 

waarbij gekeken wordt naar de mens en de mogelijkheden van mensen die er wonen. 

DeSeizoenen is bijzonder omdat ze dit combineren met het ´ondernemer-zijn´. De 
organisatie bestaat uit korte lijnen en met weinig overhead. Het is ontzettend leuk om 

mee te maken hoe een organisatie zo werkt. 

 

 

Terugkijkend kunnen over 2012 twee periodes worden onderscheiden. De periode van 

februari tot september waarin de bijzondere ondernemingsraad (BOR) actief is geweest 
en de periode vanaf 20 september 2012, de datum waarop een nieuwe 

ondernemingsraad (OR) is geïnstalleerd. De BOR was tijdelijk en bestond uit zes leden. 

De leden waren niet gekozen, maar werden gevraagd zitting te nemen na de overname. 
Zitting hadden: 

- Piet Driessen – voorzitter - werkzaam op locatie Bronlaak 

- Sascha Dolleman - werkzaam op locatie Verdandi 
- Niek Olszanowski - werkzaam op locatie Overkempe 

- Jacqueline Driessen - werkzaam op locatie Bronlaak 

- Anja Lodder - werkzaam op locatie Bronlaak  
- Pim Strijbosch - werkzaam op locatie Heimdal van Zonnehuizen Kind & Jeugd (aan 

deze locatie is tijdelijk leiding gegeven door DeSeizoenen aan het begin van 2012) 

 
Naast de behandeling van advies- en instemmingaanvragen voor de nieuw in te richten 

organisatie had de BOR als voornaamste taak het organiseren van verkiezingen voor de 

nieuwe ondernemingsraad. Deze verkiezingen zijn niet doorgegaan omdat zich slechts 
zes kandidaten beschikbaar hadden gesteld voor de elf zetels. Voor de overige vrije 

zetels zijn vacatures opengesteld en deze zullen zo spoedig mogelijk worden ingevuld. 

Met ingang van 20 september 2012 namen vier voormalige BOR-leden, Sascha Dolleman, 
Jacqueline Driessen, Anja Lodder en Niek Olszanowski zitting in de OR. Nieuw in de OR 

kwamen Carmen van der Linden, werkzaam op locatie Bronlaak en Jan Paul de Bruijn, 

werkzaam op de locatie De Corisberg. Sascha Dolleman werd gekozen tot voorzitter. Van 
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15 november 2012 tot 20 december 2012 is Ilone van der Helm, werkzaam op locatie 

Bronlaak lid geweest van de OR.  
De BOR kwam wekelijks in vergadering bijeen. Aan deze vergaderingen nam de directie 

regelmatig deel voor uitwisseling van informatie. De vergaderstructuur van de OR 

voorzag in een tweewekelijks overleg, waarin een keer per vier weken een 
overlegvergadering met de directie werd ingepland. Beide raden vergaderden frequent op 

de verschillende locaties van DeSeizoenen. De communicatie met de directie was open 

en transparant. In juni 2012 werd Betty Kuipers benoemd als ambtelijk secretaris, die de 
BOR en de OR secretarieel ondersteunt.  

 

In het verslagjaar zijn door de BOR en OR de volgende advies- en instemmings-
aanvragen behandeld:  

- Opleidingsbeleid en studiekostenregeling 

- ARBO managementsysteem DeSeizoenen  
- Juridische structuur DeSeizoenen B.V. en Care Shared Services B.V. en de 

overgang van medewerkers bedrijfsvoering naar Care Shared Services 

- Inrichting functiegebouw DeSeizoenen 
- Procedure Jaargesprekken 

- Plan van aanpak “Onbestaanbaar Waar”, inzake het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag 
- Klachtenbeleid en –protocol cliënten 

- Functiebeschrijvingen  

- Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden 
 

Verdere thema’s die zijn besproken, waren: 

- Inrichting van de governance structuur 
- Managementinformatie en financiële resultaten over de 1e helft van 2012 

- Het directiebesluit ten aanzien van het therapeutisch mee-eten 

- De kaderbrief 2013 
- Algemeen beleid ten aanzien van het instellen van veiligheidscommissies 

- Protocol niet inzetbaar op basis van klachten of beperkingen 

- Afspraken over werk-, meer-, over- en vakantie-uren 
- Communicatieregels 

- Het project “Kleur Bekennen” van de locatie Bronlaak 

- De positie van de medewerkers op Heimdal / Roskam in relatie tot de transitie 
naar Zonnehuizen Kind & Jeugd / LSG-Rentray 

Cliëntenraad 

De medezeggenschap van cliënten bij DeSeizoenen is op twee niveaus ingericht, op 

lokaal en op centraal niveau, waarbij de verantwoordelijkheden van ‘onder op’ vanuit de 
locaties naar ‘boven’ zijn gedelegeerd. De lokale cliëntenraden zijn verbonden aan 

locaties van DeSeizoenen en bestaan uit commissies van cliënten en wettelijk 

vertegenwoordigers. De cliënten c.q. bewoners worden waar nodig bij hun 
medezeggenschapswerk ondersteund door een coach.  

De centrale cliëntenraad (CCR) is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale 

cliëntenraden. Advisering vindt eerst dan plaats, nadat de lokale cliëntenraden zijn 
geraadpleegd en advies hebben uitgebracht.  
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Naast de kwaliteit van de reguliere zorg, hecht de cliëntenmedezeggenschap groot 

belang aan de uitoefening van de door de antroposofie geïnspireerde zorg, zoals in de 
samenstelling van de woongroepen, het werken, cultuur, de medische 

ontwikkelingsgeoriënteerde behandelingen en de kunstzinnige therapieën tot uitdrukking 

komen. Bij de overname van de failliete Stichting Zonnehuizen zijn tussen de 
cliëntenraden en de nieuwe onderneming vijf kernwaarden overeengekomen. De 

continuering van de antroposofische zorg is hierin elementair. De kernwaarden zijn: het 

waarborgen en handhaven van de identiteit per locatie, de sociaaltherapie, het 
ontwikkelen van resultaat verantwoordelijke eenheden, het behoud en verbeteren van 

kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg, overeenkomstig de door de Inspectie 

gehanteerde criteria en geen fusie of opheffing van een woonwerkgemeenschap zonder 
instemming van de centrale cliëntenraad. 

 

Op locatie hebben de medezeggenschapsraden regelmatig overleg met de 
locatiemanager over zaken die de zorg op de locatie betreffen. In het jaar 2012 heeft de 

directie elke lokale cliëntenraad bezocht om de begroting 2012 en ondernemingsplan van 

de locatie nader toe te lichten.  
 

De centrale cliëntenraad komt vier keer per jaar bijeen voor overleg met de directie. Het 

overleg kenmerkt zich door een open en transparante communicatie tussen raad en  
directie. Er is veel energie gestoken in de opstart van de nieuwe organisatie, waarbij de 

overname door een particuliere investeerder voor nieuwe vraagstukken zorgde. Thema’s 

die in 2012 onder meer aan de orde zijn geweest: 
- de vijf kernwaarden  

- de benoeming van de door de CCR voorgedragen kandidaat in de RvC  

- de corporate governance  
- de juridische en organisatorische structuur 

- de begroting en de jaarcyclus 

- de inzet van therapeuten 
- de overeenkomst zorg in natura 

- het ondersteuningsplan 

- de klachtenregeling en het klachtenprotocol 
- het plan van aanpak ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

- de faciliteitenregeling cliëntenraden

 
De centrale cliëntenraad, onder voorzitterschap van mevrouw Marijke Tonnaer, tevens lid 

van de lokale cliëntenraad Bronlaak, had in 2012 negen leden. De raad werd secretarieel 

ondersteund door een ambtelijk secretaris. Vanuit de locaties werden afgevaardigd: 
- Locatie Bronlaak: mevrouw Marijke Tonnaer en de heer Eddy Oude Vrielink 

- Locatie Overkempe: de heren Frans Timmer en Martin Westerik 

- Locatie Verdandi/Helios: de heren Peter de Sonnaville en de heer Rob de Valk 
- Locatie Elivagar: de heer Eric van Oostveen 

- Locatie de Corisberg: de heren Henk Munstermann en Jan Peters. 

- Locatie Landgoed Gennep: nog niet vertegenwoordigd; cliëntenraad in oprichting 
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Marijke Tonnaer, voorzitter van de centrale cliëntenraad 
 

“De totstandkoming van de naam 

‘DeSeizoenen’ vind ik heel 
bijzonder” 

 
De centrale cliëntenraad behartigt de belangen 

van alle cliënten van DeSeizoenen en houdt 

zich bezig met locatie overstijgende zaken. 
Na de overname van de volwassenenzorg van 

het failliete Zonnehuizen mocht de centrale cliëntenraad een andere naam voor de 

nieuwe organisatie verzinnen. In een korte brainstorm voorafgaand aan het 
allereerste overleg met de nieuwe bestuurders werd vervolgens de naam 

‘DeSeizoenen’ geboren; het cyclische ritme en de rol die de natuur speelt bij de 

mens zijn nauw verwant aan het antroposofische gedachtegoed. Het feit dat de door 
ons gekozen naam meteen werd aangenomen en dat we die ’s avonds al op de 

website van de Kamer van Koophandel zagen staan gaf de cliëntenraad na lange tijd 

weer het gevoel gehoord te worden. Zo werden bijvoorbeeld ook onze vijf 
kernwaarden meteen door het bestuur aangenomen. Dit geeft ons vertrouwen en 

een hoopvol gevoel. 
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Ondersteuning 

Organisatie 

Voor Care Shared Services is het jaar 2012 een opbouwjaar geweest, waarbij er vanuit de 
voormalige Stichting Zonnehuizen geen (ICT) systemen overgenomen zijn en een volledig 

nieuwe organisatie en processen zijn neergezet. 

 
Het organogram van Care Shared Services ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Facilitaire en technische dienst 

De facilitaire en technische dienst wordt op interim basis aangestuurd door de heer Friso 

Wittebol. In 2013 wordt een facilitair manager geworven die verantwoordelijk wordt voor 

het verder verbeteren van de dienstverlening aan klanten van Care Shared Services.  
 

Tussen de locaties van DeSeizoenen en de Facilitaire en Technische dienst worden 

dienstverleningsovereenkomsten 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.  
 

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.  
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Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering is begin 2012 volledig opnieuw opgebouwd waarbij medewerkers van 

het voormalige Zonnehuizen hun belangstelling konden uitspreken voor beschikbare 
functies binnen de bedrijfsvoering. Het aantal beschikbare functies is ten opzichte van de 

Zonnehuizen organisatie aanzienlijk verkleind waardoor we veel oud-medewerkers hebben 

moeten teleurstellen. Veel kennis van voormalig Zonnehuizen is met het aannemen van 
oud-medewerkers voor DeSeizoenen bewaard gebleven. Wel zijn we vanaf 10 januari gaan 

werken met een veel kleiner bedrijfsvoeringsteam en zijn in de loop van 2012 nieuwe ICT 

systemen ingevoerd ter ondersteuning van de bedrijfsvoeringsprocessen. 

Inkoop 

De afdeling inkoop heeft in 2012 veel werk verzet met het sluiten van nieuwe 

overeenkomsten met de leveranciers van DeSeizoenen. Hierbij hadden de voormalige 
leveranciers van Zonnehuizen die een bijdrage hebben geleverd aan de continuïteit van 

zorg een streepje voor ten opzichte van nieuwe aanbieders. Belangrijke inkoopcontracten 

die in 2012 zijn gesloten betreffen energie, telefonie, medicijnen, vervoer (taxi en lease). 
In de 2e helft van 2012 is aandacht besteed aan het beter organiseren van de 

inkoopprocessen. Onder meer is de inkoopapplicatie en contractbeheermodule van Pro-

active aangeschaft. Deze geautomatiseerde manier van inkopen wordt in 2013 
geïmplementeerd en zal ook het bestelproces op de verschillende locaties verbeteren. 

Personeel en organisatie 

De afdeling personeel en organisatie heeft in het begin van het jaar veel energie gestoken 

in het goed georganiseerd krijgen van de salarisbetalingen aan de medewerkers. In de 
tweede helft van 2012 is het ARBO managementsysteem ingericht en hebben alle 

leidinggevenden een verzuimtraining gevolgd. De basis voor het functiegebouw van 

DeSeizoenen met een beschrijving van de belangrijkste functieprofielen is opgeleverd en 
ligt nu voor bij de OR. De personeels- en salarisadministratie is begin 2012 uitbesteed aan 

LSG-Rentray, maar zal op termijn ondergebracht worden bij Care Shared Services. 

 

 

Jose Özdemir, meewerkend voorvrouw op locatie Helios te Zutphen 

 

“De platte structuur, qua organisatie, 
vind ik onderscheidend aan 
DeSeizoenen” 
 
Binnen DeSeizoenen ben ik meewerkend 
voorvrouw. Dat is een soort teamleider, maar ook 

weer niet. Ik werk bijvoorbeeld ook nog mee op 

de groep. De mensen waarmee ik werk zijn de 
meervoudig complexe gehandicapten. 

DeSeizoenen heeft een platte structuur, daarmee bedoel ik dat er een makkelijke 

toegang is tot mensen die in de andere sectoren werken. Bij sommige organisaties zijn 
er veel meer lagen tussen de mensen, dat is hier niet het geval. Er is een directe en 

persoonlijke benadering. Het bijzondere aan DeSeizoenen vind ik dat mensen kansen 

krijgen om door te kunnen gaan. 
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Vastgoed en terreinen 

Het team vastgoed en terreinen heeft zich na de overname begin 2012 bezig gehouden 

met het opnieuw onderhandelen van de huurcontracten tussen DeSeizoenen en haar 
verhuurders. Door het faillissement van Zonnehuizen zijn alle bestaande huurcontracten 

vervallen en moesten er nieuwe contracten worden gesloten. Belangrijk uitgangspunt 

hierbij voor DeSeizoenen is dat de huurovereenkomsten moeten passen binnen de 
vergoeding die wij voor het betreffende vastgoed ontvangen (NHC financiering) van de 

zorgkantoren. Op een paar contracten na zijn alle huurovereenkomsten inmiddels weer 

gesloten. Het voorbereiden van de onderhandelingen met de banken en curator 
betreffende het verkrijgen van een langdurige titel (koop/huur) is een 2e belangrijke 

activiteit. Het samen met de locatiemanagers opstellen van een vastgoedvisie (inclusief 

terreinen) en meerjaren onderhoudsplan staat voor 2013 op de agenda. 

ICT 

Een belangrijke service die door Care Shared Services wordt geleverd aan DeSeizoenen 

betreft de ICT inrichting. Naast het vastgoed is de ICT inrichting het laatste onderdeel van 
Zonnehuizen dat nog niet ontvlochten is. Alle ICT ondersteuning van DeSeizoenen draait 

nog op de ICT infrastructuur van Zonnehuizen. Deze ICT infrastructuur laat helaas nog wat 

te wensen over. Het systeem is instabiel, waardoor belangrijke zorgsystemen onvoldoende 
functioneren. In 2012 is daarom gestart met een groot ICT infrastructuur project om de 

basis te leggen voor een stabiele en beveiligde ICT infrastructuur waarop zowel de 

zorgbewakingssystemen, bewonersnetwerk, internet en intranet, kantoorautomatisering 
en het elektronisch cliëntendossier kunnen draaien. Deze investering van € 0,6 miljoen is 

deels in 2012 en wordt deels in 2013 uitgevoerd. Onderdeel van dit project is ook het 

inrichten van de ICT beheer organisatie. In 2012 was de ICT afdeling nog volledig 
uitbesteed aan Deltaisis. 

Cliëntservice en zorgregistratie 

De afdelingen cliëntservice en zorgregistratie zijn in afgeslankte vorm voor een belangrijk 

deel in tact gebleven na de overname. Ook is ervoor gekozen om met hetzelfde 
Elektronisch Cliënten Dossier te blijven werken. Het inrichten van de nieuwe organisatie 

met nieuwe toelatingen en nieuwe AGB-codes heeft uiteraard druk op het proces gelegd. 

Desondanks is het gelukt om aan de kwaliteitsvereisten van de zorgkantoren te blijven 
voldoen. Veel tijd is besteed aan het opstellen van nieuwe zorgovereenkomsten en de het 

beleid van “Niet-awbz Diensten”. Voor 2013 zijn het optimaliseren van de administratieve 

processen, het verder professionaliseren van cliëntenservice en het uitbouwen van 
PlanCare belangrijke doelstellingen voor dit team. 

Verkoop 

In de eerste dagen na de overname was het verkrijgen van toelatingen, overeenkomsten 

met de zorgkantoren en daarmee het verkrijgen van bevoorschotting de belangrijkste 

activiteit van verkoop. Daarnaast is met de zorgkantoren een goede relatie opgebouwd in 
2012, waarbij het belangrijk is dat de locatiemanager het gezicht naar het zorgkantoor is. 

2013 staat in het teken van voorbereiding op de effecten van “scheiden wonen en zorg” en 

de overgang van dagbesteding en begeleiding naar de WMO. 
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Financiële administratie 

We zijn het jaar 2012 begonnen met een financiële administratie die de bankrekening van 

DeSeizoenen beheerde, maar moest werken zonder een goed financieel pakket. De eerste 
maanden van 2012 hebben we besteed aan het goed begrijpen hoe de financiële stromen 

binnen DeSeizoenen lopen. Complexiteit daarbij is de grote afstand tussen de 

verschillende locaties, de hoeveelheid verkoopprocessen (werkgebieden), veel kleine 
aankopen en veel kasprocessen binnen DeSeizoenen. Na een zorgvuldig selectieproces is 

gekozen om met Pro-active en Afas (profit) software te gaan werken. Het combineren van 

de implementatie van een tweetal nieuwe systemen, gelijktijdig met het opleveren van de 
jaarrekening heeft tot een intensief proces voor de mensen op de financiële afdeling 

geleid. We zijn daarom trots dat het dit team is gelukt om deze jaarrekening op tijd op te 

leveren. 

Bedrijfseconomische advisering 

Het team bedrijfseconomische adviseurs is in de loop van 2012 ingericht en 

verantwoordelijk voor het ondersteunen van de planning & control cyclus van 
DeSeizoenen. In 2012 is door het ontbreken van een goed financieel systeem het nog niet 

gelukt om periodieke management informatie op te leveren. Met het opstellen van een 

kaderbrief en het opleveren van het ondernemingsplan 2013 is de basis gelegd voor een 
betere ondersteuning aan het locatiemanagement. Belangrijkste doel voor 2013 is het 

goed inrichten van de planning & control cyclus. 

 
 

 
Elske Nagtegaal, bewoonster op de landgoed Gennep, te Eindhoven  

 

“Ik vind het                                                                                                                              
fijn om buiten te werken, omdat ik 

me dan vrij voel en ik voel de ruimte 

die ik dan heb” 
 
Sinds anderhalf jaar woon ik op landgoed 
Gennep. Daarvoor heb ik op Bronlaak, in Oploo, 
gewoond. 
Ik werk in de tuinen en de parken. We halen 
bijvoorbeeld gras op met de tractor, houden de 

tuinen bij, schoffelen en we zetten plantjes bij. We doen ook grover werk, zoals 
takken zagen en wegbrengen. Dat grove werk doe ik graag, want daar kan ik mijn 
energie bij kwijt.  
Een dag in de week werk ik op de binnenwerkplaats. Ik vind het leuk om dat één dag 
in de week te doen en om creatief te zijn, maar ik zou het niet vijf dagen in de week 
willen doen. Ik ben het liefste lekker buiten. 
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Financiën                                                                                                                   

Algemeen 

Het jaar 2012 was ook financieel een spannend jaar. Bij de start op 10 januari hebben we 
de verantwoordelijkheid op ons genomen voor de ondersteuning van 433 intramurale 

bewoners en ruim 21.000 dagdelen aan extramurale cliënten. In 2012 hebben we deze 

zorg geleverd met 490 fte en gemiddeld 760 medewerkers.  
 

Het ontbreken van financiële systemen heeft ervoor gezorgd dat we gedurende het jaar 

2012 gestuurd hebben op liquiditeit en op de beschikbare kennis over zorgzwaarte pakket 
normen. Op 1 juni 2012 is het (concept) ondernemingsplan 2012 voor DeSeizoenen 

vastgesteld door de directie. Dit ondernemingsplan is de basis geweest voor de 

(financiële) sturing in 2012.  
 

Met trots kunnen wij rapporteren dat ondanks de toch aanzienlijke transitiekosten het jaar 

2012 voor DeSeizoenen sluit met een positief resultaat van € 0,6 miljoen, hiermee is de 
eerste stap gezet in een beoogde opbouw van het eigen vermogen van DeSeizoenen naar 

25% van de jaarlijkse omzet. Met deze buffer wordt beoogd de continuïteit van de 

onderneming te borgen.  
 

 

Johanna Noordman, bewoner op locatie Overkempe te Olst 
 

“Het leukste om te doen vind ik 

papierpulp maken, want hiermee 

krijg je mooie kleuren” 
 

Ik woon op Overkempe met twee andere 

huisgenootjes en ik werk in het Holstohus, dat is 
buiten Overkempe. Daar werk ik met papier. Er 

worden daar vlaggetjes gemaakt, lampjes, kralen 

en nog veel meer andere dingen. 
Ik maak graag papierpulp, dan ga ik eerst papier scheppen, daarna doe ik er water bij 

en dan ga ik het mixen met de staafmixer. Dan gooi ik er later weer water bij en dan 

laat ik het een dagje staan en dan ga ik het scheppen. 
Het wonen op het terrein van Overkempe bevalt erg goed. De omgeving is erg mooi en 

we hebben een boerderij met schapen en lammetjes. Ik heb ook leuke buren en 

vrienden hier waar ik veel contact mee heb. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

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. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- De door een locatie gerealiseerde opbrengst wordt aan de betreffende locatie 
toegekend; 
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- De opbrengsten voor zorg worden besteed aan zorg; 

- De uitgangspunten van de huidige zorgzwaarte bekostiging worden gebruikt als 
basis voor de begroting van de locaties (HHM normen); 

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

schoonmaak en facilitaire en technische diensten; 
- De opbrengsten voor kapitaalslasten (vastgoed en inventaris) vormen de grens 

voor de begrote uitgaven; 

- De 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 het zelfde. 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 moet nog gemaakt worden en 

zal in het najaar 2013 opgeleverd worden. 

 
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 

locatieondernemingsplannen 

 
Het begrotingsproces heeft een beperkte doorlooptijd. De locatiemanagers worden zoveel 

mogelijk gefaciliteerd in het opleveren van de ondernemingsplannen per locatie.  

Ten behoeve van het maken van een ondernemingsplan wordt een vragenlijst 
samengesteld door de afdeling bedrijfsvoering. Het team financiën & control zal door 

middel van interviews de benodigde data verzamelen en verwerken in de 

ondernemingsplannen. De afdeling bedrijfsvoering heeft naast een adviserende rol ook 
een bewakingsrol met betrekking tot de vastgestelde kaders. Afstemming van de 

ondernemingsplannen vindt plaats in de begrotingsgesprekken met de directie.  

De locale cliëntenraden van DeSeizoenen hebben een belangrijke rol in de samenstelling 
van ondernemingsplannen op de locaties, middels hun adviesrol hebben zij belangrijke 

invloed op de samenstelling van de plannen.  

 
Deze plannen, omgezet in zogenaamde “managementcontracten” afgezet tegen de 

gerealiseerde resultaten in 2013, vormen de basis voor de kwartaalgesprekken tussen 

directie en locatiemanagers.  
De dienstverlening van Care Shared Services (bedrijfsvoering en facilitaire diensten) zullen 

in 2013 worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Per kwartaal zal 
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gesproken worden door de directie van Care Shared Services met de locatiemanagers over 

de uitvoering van de overeengekomen DVO. 
 

Per kwartaal zal de directie de ondernemingsraad en Centrale Cliënten Raad 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 2012 is DeSeizoenen aan de slag gegaan om een succesvolle doorstart te realiseren van 
de gehandicaptenzorg volwassenen van voormalig Zonnehuizen. Daarbij is er dagelijks 

gestuurd op risico’s die de succesvolle doorstart zouden kunnen  belemmeren. De 

belangrijkste risico’s die we onderscheiden zijn: 
- Veiligheidsrisico’s voor bewoners, cliënten en medewerkers 

- Kwaliteitsrisico’s in de operationele processen 

- Financiële risico’s 
- Reputatie en imago risico’s 

In het jaarverslag is te lezen dat DeSeizoenen in 2012 met name geïnvesteerd heeft in het 

beperken van de risico’s op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Daarnaast zijn we aan 
de slag gegaan om de financiële risico’s te beperken door het invoeren van een nieuwe 

planning & control cyclus.  

Door het op een open en transparante manier afleggen van verantwoording aan 
stakeholders, het inrichten van een goede governancestructuur willen we reputatie en 

imago risico’s beperken. In 2013 zal er goede basis gelegd worden voor een risico 

beheersysteem, waarbij we systematisch risico’s in kaart brengen en beheers maatregelen 
zullen inrichten.  

 

 
Theo van Welie, leverancier van groente en fruit voor locatie Bronlaak te Oploo 
 

“De waarden en levenskwaliteiten 

van de mensen gaan niet verloren” 
 
Samen met mijn vrouw heb ik een fruitbedrijf, 
een koelbedrijf en een boerderijwinkel. Sinds tien 
jaar werken wij samen met Bronlaak. Daar 
leveren wij een groot gedeelte van de groente en 
fruit, voor hun winkel en keuken. 
Ik vind het altijd leuk om naar DeSeizoenen te 
gaan. Je bent als leverancier een gezicht voor de 

cliënten binnen DeSeizoenen, je kan iets voor hun betekenen. Ik zie iedere keer 
dezelfde gezichten, dat zorgt voor een stukje betrokkenheid. Dat hoort ook bij mijn 
taak van het leveren van groente en fruit. 
De antroposofische instelling is dat de dingen milieuvriendelijk gebeuren, dat vind ik 
zelf ook belangrijk en hier wil ik zelf ook meer voor doen. 
Bijzonder aan DeSeizoenen vind ik, hoe de mensen daar leven en hoe ze in een stukje 
maatschappij worden meegenomen. De waarden en levenskwaliteiten van de mensen 
gaan niet verloren. 
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Toelichting op balans & resultatenrekening 

Op de volgende pagina’s van dit jaarverslag worden de balans ultimo 2012 en de verlies & 

winstrekening 2012 van DeSeizoenen weergegeven en toegelicht. Voor een uitgebreidere 
toelichting op de jaarrekening verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2012 die als bijlage 

aan dit jaarverslag is toegevoegd. 
 
 
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)

31-dec-12
€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.183.998

Vlottende activa

Voorraden 130.159
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3.086.043
Overige vorderingen 2.684.945
Liquide middelen 3.056.416
Totaal vlottende activa 8.957.563

Totaal activa 10.141.561

31-dec-12
PASSIVA €

Eigen vermogen
Kapitaal 18.000
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 612.551
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 0
Totaal eigen vermogen 630.551

Voorzieningen 71.657

Langlopende schulden (nog voor meer 0
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 9.439.353

Totaal passiva 10.141.561
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 Activa 
In 2012 is door DeSeizoenen voor € 1,55 miljoen geïnvesteerd. Deze investering betreft  
€ 1,2 miljoen aan overgenomen activa van voormalig Zonnehuizen en € 0,35 miljoen aan 
nieuwe investeringen in 2012. Op deze investeringen is in 2012 € 0,37 miljoen 
afgeschreven, waardoor aan activa op balansdatum € 1,18 miljoen resteert. 
 

Naast de € 1,2 miljoen aan inventarissen is aan de curator ook een bedrag betaald van  

€ 1,5 miljoen. Dit bedrag is bedoeld om de schuldeisers van het failliete Zonnehuizen 
enigszins te kunnen compenseren voor hun verliezen. Mede naar aanleiding van adviezen 

van de Cliëntenraad en Raad van Commissarissen van DeSeizoenen is besloten om deze 

betaling ten laste van Care Shared Services te brengen en DeSeizoenen niet met deze 
uitgave te belasten.  

Vlottende Activa 

Aan vorderingen staat € 5,8 op de balans. De belangrijkste vordering hiervan betreft € 3,1 

miljoen aan financieringstekort. Dit betreft een vordering op de zorgkantoren die betaald 

zal worden na afwikkeling van de nacalculaties over 2012. 
 

De overige vorderingen betreffen een bedrag van € 2,7 miljoen, waarvan de vordering van 

€ 2,2 miljoen op de Stichting Continuering de belangrijkste is. Deze vordering is ontstaan 
doordat DeSeizoenen de betalingen aan de banken betreffende de gebruiksovereenkomst 

heeft uitgevoerd (inclusief het deel voor LSG-Rentray). Tegenover deze vordering staat 

een schuld positie naar LSG-Rentray aan de passiva kant van de balans van € 3,0 miljoen. 

Liquide middelen 

De laatste grote post aan de activakant van de balans betreft € 3,0 miljoen aan liquide 
middelen. Deze middelen staan op diverse bankrekeningen van DeSeizoenen. Naast de 

hoofdbankrekening van DeSeizoenen betreffen dit de bankrekeningen die vanuit het 

faillissement zijn overgenomen van de Stichting Zonnehuizen en gebruikt worden voor de 
kasstromen in werkgebieden en woonhuizen. 

Kasstroom overzicht 

Het kasstromen overzicht laat een positief resultaat zien van € 3,0 miljoen in 2012. Dit 

resultaat wordt verklaard door: 

- Een positief resultaat € 0,6 miljoen 
- Afschrijvingskosten € 0,3 miljoen 

- Opbouw voorziening jubilea € 0,1 miljoen 

- Een positief werkkapitaal van € 3,5 miljoen (saldo overlopende activa minus 
overlopende passiva) 

- Een uitgaande geldstroom betreffende investeringen -/- € 1,5 miljoen 

Eigen vermogen 

Door het positieve resultaat van € 0,6 miljoen heeft de eerste dotatie aan het eigen 
vermogen plaats gevonden. Dit resulteert in een solvabiliteitspercentage van 6,0% van 

het totaal vermogen van DeSeizoenen. Ten opzichte van de zorgomzet geeft dit een buffer 

van 1,5%.  
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Voorzieningen 

In 2012 is een voorziening getroffen voor in de toekomst uit te betalen jubilea 

vergoedingen. Dit betreft een berekening conform jaarverslaggeving vereisten en heeft 
een omvang van € 0,1 miljoen. 

Kortlopende schulden 

DeSeizoenen heeft geen langlopende leningen en daarom alleen kortlopende schulden. 
Deze kortlopende schulden (€ 9,4 miljoen) bestaan uit een aantal posten: 

 

- Rekening Courant LSG Rentray (€ 3,0 miljoen) 
LSG Rentray heeft de gezamenlijke kosten in 2012 die tussen DeSeizoenen en LSG 

Rentray verdeeld moesten worden op zich genomen. Deze schuldpositie moet in relatie 

worden gezien met de vordering op de Stichting Continuering van € 2,2 miljoen. Per saldo 
moet er nog € 0,8 miljoen afgerekend worden met LSG Rentray. 

 

- Crediteuren en nog te betalen kosten (€ 2,2 miljoen) 
 

- Nog te betalen aan personeel (€ 2,0 miljoen) 

Aan openstaande uren, belastingen en vakantiegeld staat op balansdatum € 2,0 miljoen 
uit aan schulden aan het personeel en belastingen 

 

- Rekening Courant Care Shared Services (€ 1,1 miljoen) 
De kosten voor bedrijfsvoering 2012 zijn door Care Shared Services betaald en moeten 

nog door DeSeizoenen betaald worden. Wanneer de vordering op de zorgkantoren 

verrekend wordt, zal deze schuld voldaan worden.  
 

- Aflossingsverplichting curator Zonnehuizen (€ 1,1 miljoen) 

Met betrekking tot de aankoop van de activa is met de curator een terugbetalingsregeling 
overeengekomen. Ultimo 2012 moet nog € 1,1 miljoen afbetaald worden. 
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012

2012
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 40.337.227
 (exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 849.206

Subsidies 192.025

Overige bedrijfsopbrengsten 450.784

Som der bedrijfsopbrengsten 41.829.242

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 22.759.074

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 281.921

Overige bedrijfskosten 18.138.716

Som der bedrijfslasten 41.179.711

BEDRIJFSRESULTAAT 649.531

Financiële baten en lasten 36.980

RESULTAAT BOEKJAAR 612.551  
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Het financieel resultaat over het jaar 2012 is uitgekomen op € 613.000. Dit resultaat 

bedraagt meer dan het begrote resultaat van € 357.000 conform ondernemingsplan 2012. 

Opbrengsten 

Een belangrijke oorzaak voor het hogere financieel resultaat is een hogere productie dan 

begroot. Het totaal aan meer opbrengsten ten opzichte van het ondernemingsplan 2012 

bedraagt € 5,3 en bestaat uit een aantal elementen: 
- Hogere kapitaalslasten (€ 1,2 miljoen) 

- Opbrengsten Heimdal /Roskam/Hermeshuis (niet meegenomen in de begroting) 

(€ 1,6 miljoen) 
- Vergoede overproductie (€ 2,0 miljoen) 

- Subsidies (€ 0,2 miljoen) 

- Hogere nacalculatie vervoer (€ 0,3 miljoen) 
 

Begin januari 2012 werden, om de continuïteit van zorg voor de cliënten van de failliete 

Stichting Zonnehuizen te garanderen, na overleg met zorgkantoren en Nederlandse 
Zorgautoriteit, de toelatingen en productieafspraken 2012 voor de volwassenenzorg van 

Zonnehuizen integraal overgenomen door DeSeizoenen. De toelating voor Noord en 

Midden Limburg werd uitgebreid met 3 plaatsen. 
 

Begin januari verbleven 433 cliënten met een zorgzwaartepakket in de locaties van 

DeSeizoenen. Dit aantal was ultimo 2012 opgelopen tot 444.  
In de initiële productieafspraken waren 152.068 verpleegdagen afgesproken. Uiteindelijk 

werden er 161.181 gerealiseerd. Daarnaast is ook de zorgzwaarte in 2012 toegenomen 

met name door een daling va ZZP 3 en een groei aan ZZP 6 en ZZP 7 in zorgzwaarte. 
Daarnaast zijn in 2012 ook de toeslagen voor extreme zorgzwaarte gestegen van 

€ 524.702 in de initiële productieafspraken naar € 1.187.608 in de uiteindelijke realisatie. 

 
In de extramurale dagbesteding was een lichte toename te constateren van 21.429 

dagdelen in de initiële productieafspraken naar 21.721 dagdelen in de uiteindelijke 

realisatie. De ambulante extramurale zorg nam daarentegen af van 2.669 uren in de 
initiële productieafspraken naar 2.427 in de uiteindelijke realisatie. 

 

In de begroting 2012 werd een bedrag van € 426,851 opgenomen voor door middel van 
Persoonsgebonden Budgetten gefinancierde zorg en € 110.203 voor zorg aan cliënten van 

andere zorgaanbieders middels onderaanneming. De uiteindelijke realisatie bedroeg resp. 

€ 677.790 en € 171.416. 

Personeel 

De personeelskosten in 2012 zijn uitgekomen op € 22,8 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd 

uit € 20,4 miljoen aan personeel in loondienst, € 1,2 miljoen aan personeel niet in 
loondienst en € 1,0 miljoen aan overige personeelskosten.  

Afgezet tegen het ondernemingsplan is € 1,8 miljoen meer aan personeel uitgegeven dan 

opgenomen was in het ondernemingsplan. Deze overschrijding betreft voor een belangrijk 
deel personeel voor Heimdal-Roskam (niet begroot) € 0,9 miljoen. Het restant betreft een 

hogere inzet van personeel gerelateerd aan de hogere productie. 

Er is in 2012 relatief veel aan extern inhuur (zorg)personeel ingezet. In 2013 willen we dat 
bedrag verminderen door meer medewerkers in loondienst te hebben. 
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Bij de start van het jaar 2012 hebben we vanuit het personeelsbestand van het voormalig 

Zonnehuizen 636 medewerkers aangenomen, die gezamenlijk 436 fte vormden. Aan het 
einde van 2012 hebben we 776 medewerkers in dienst, die gezamenlijk 500 aan fte 

vormen. Gemiddeld hebben we in 2012 490 fte ingezet, bestaande uit 471 fte vaste 

medewerkers en 19 fte aan variabele uren. 
 

Het instroom percentage in 2012 heeft 28,5% bedragen en het uitstroom percentage 

10,5%. Het ziekteverzuim percentage bedroeg gemiddeld 3,0%. 
 

In 2012 is er geïnvesteerd in opleiding van medewerkers met een omvang van € 429.000 

(exclusief verletkosten). Een deel van deze opleidingen worden uitgevoerd in 2013 in 
verband met het doorschuiven van de intensiveringsmiddelen. 

Materiële kosten 

De bedrijfskosten hebben een omvang van € 18,2 miljoen en bestaat uit de volgende 

posten: 
- Voeding     € 0,9 miljoen 

- Hotelmatige kosten    € 2,5 miljoen 

- Algemene kosten    € 0,7 miljoen 
- Afdracht bedrijfsvoering   € 3,8 miljoen (9% van de opbrengsten) 

- Cliënt gebonden kosten   € 1,7 miljoen 

- Onderhoud en energie   € 1,4 miljoen 
- Eenmalige transitiekosten   € 2,0 miljoen 

- Afdracht stichting continuering  € 5,1 miljoen 

 
Ten opzichte van de begroting is (€ 14,8 miljoen) is er € 3,4 miljoen meer uitgegeven dan 

begroot. Deze meer uitgaven betreft de volgende posten: 

- Niet begrote kosten Heimdal / Roskam  € 0,4 miljoen 
- Hogere afdracht stichting continuering € 1,6 miljoen 

- Hogere uitgaven cliëntgebonden kosten € 0,7 miljoen 

- Hogere voedingsuitgaven   € 0,1 miljoen 
- Hogere transitiekosten   € 0,6 miljoen 

 

De hogere afdracht aan de Stichting Continuering wordt veroorzaakt door hogere 
opbrengsten kapitaalslasten, die conform afspraken worden afgedragen aan de stichting 

continuering.  

 
De hogere transitiekosten hebben te maken met tegenvallende kosten op het gebied van 

ICT (latere ontvlechting dan gepland), extra kosten in januari/februari betreffende 

personeel wat niet is meegegaan in de overname en wat langer dan gepland inzetten van 
een transitieteam (inkoop, crediteuren, financiële administratie) en met betrekking tot de 

afwikkeling van de personele overgang (HR kosten, interim manager). De transitiekosten 

zijn eenmalig en zullen in de jaarrekening van 2013 niet meer voorkomen. 
De hogere cliëntgebonden kosten hebben te maken met de hogere productie en het 

invulling geven aan de antroposofische identiteit van onze organisatie.  
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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 bedrijfsvoeringskosten marktconform zijn is een 

benchmark onderzoek uitgevoerd door Berenschot, waarbij het kostenniveau van 

DeSeizoenen is afgezet tegen een benchmark van vergelijkbare gehandicaptenzorg 
organisaties. Uit de benchmark blijkt dat DeSeizoenen 6% meer fte inzet in het primaire 

proces dan vergelijkbare gehandicaptenzorginstellingen en 33% minder fte inzet in de 

overhead. Wanneer naar totaal kosten niveau wordt gekeken dan laat de benchmark zien 
dat bij vergelijkbare instellingen 17,3% van de kosten naar overhead gaat. Voor 

DeSeizoenen bedraagt dat 16,8% van de omzet, wanneer we de transitiekosten buiten 

beschouwing laten. 
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Adresgegevens 
 
Hoofdkantoor DeSeizoenen 

 

Bezoekadres: 
Bronlaak 

Gemertseweg 36 

5841 CE Oploo 
Postadres: 

Postbus 28 

5845 ZG  ST. ANTHONIS 
Telefoon: (0485) 388 911 

 

 
 

 

 
 

 

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 
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Landgoed Gennep 
Genneperweg 169 

5644 RS  EINDHOVEN 

Telefoon (0485) 388 911 
 

 

 
 

 

 
 

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 

Telefoont (045) 5412451 
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