Geschiedenis van de familievereniging
Geschiedenis van de Familievereniging Bronlaak (voorheen Oudervereniging) en de samenwerking
met de Bronlaakgemeenschap bestaat sinds 1948 en was een initiatief van enkele antroposofische
pioniers. Er is steeds een vruchtbare samenwerking geweest met het Stichtingsbestuur (later Raad
van Toezicht) en de directie van Bronlaak. In tijden van crisis vervulde de oudervereniging een belangrijke rol.
In 1980 stelde de oudervereniging statuten op. Een bestuurslid van de oudervereniging is ook een
tijd lid zonder stemrecht geweest van de Raad van Toezicht. In 1995 werd door de oudervereniging een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Na de invoering van de WMCZ werd het bestuur
van de oudervereniging ook tijdelijk de verwantengeleding van de cliëntenraad samen met de
bewonersgeleding. De oudervereniging bleef naast haar activiteiten in de raad ook haar eigen
werkzaamheden doen. De rol van de oudervereniging werd een andere; in 2010 veranderde zij
haar naam in Familievereniging Bronlaak (juridisch nog oudervereniging geheten) om een grotere
groep van verwanten te bereiken. Met verwanten worden ook andere wettelijke vertegenwoordigers bedoeld. De doelstelling en het werkterrein van de Familievereniging veranderde. De cliëntenraad beschikte over een reglement en de Familievereniging had behoefte aan nieuwe afspraken met het management. De cliëntenraad en Familievereniging hebben afspraken gemaakt voor
een vruchtbare samenwerking, communicatie en de voordrachtfunctie bij verkiezing. In 2011 werd
een convenant door de Familievereniging Bronlaak en het management van Bronlaak gesloten en
werd zo de Familievereniging ook formeel weer als partner erkend.
De cliëntenraad en de Familievereniging hebben het faillissement van de Zonnehuizen niet kunnen
voorkomen. Bij de herstart van Bronlaak als locatie van DeSeizoenen in 2013 is een enorme inspanning aan de dag gelegd om de eigenheid van Bronlaak te behouden. Toen zijn de vijf kernwaarden door de Familievereniging en verwantengeleding opgesteld. Deze zijn overgenomen door
het toenmalige management als uitgangspunt.
In 2013 werd opnieuw -in een nieuwe organisatie- de samenwerking met de Locatiemanager vastgelegd in het document ‘Samen in de zorg: familie en Bronlaak’. Daarin wordt het dragende begrip
van partnerschap in theorie en praktijk op de diverse niveaus van de organisatie omschreven. In
2013 werd op initiatief van de geleding van vertegenwoordigers van de cliëntenraad de notitie
Verwantenparticipatie aangenomen. De Familievereniging heeft daarna een netwerk opgezet van
contactverwanten in de woonhuizen. De bedoeling is dat er een verwantencollectief ontslaat in
een woonhuis, dat hecht samenwerkt met de leiding ten behoeve van de antroposofische zorg. Dit
is een van de uitwerkingen van het partnerschap. In 2016 heeft de Familievereniging gekozen voor
het driehoek-model voor een optimale samenwerking. Daarbij wordt die samenwerking gericht op
wat in de antroposofie Goede zorg genoemd wordt; deze is gebaseerd op de drie grondwaarden.

