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Voorwoord van de Directie 
 

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2017. Met dit jaarverslag 

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

organisatie hiervan in 2017. Hierbij zijn de richtlijnen voor verslaglegging van het 

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

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

Aandeelhouder. Er wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, 

over het volledige boekjaar en betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering.   

 

Over het jaar 2017 is vanwege de invoering van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

voor het eerst een apart Kwaliteitsrapport opgesteld, dat onder andere voorgelegd is aan 

een Externe Visitatiecommissie. Dit Kwaliteitsrapport is als apart document gedeponeerd 

bij het Zorginstituut. Een samenvatting is opgenomen in dit jaarverslag.  

 

Het eerste gedeelte van het jaarverslag beschrijft de algemene bedrijfsvoering over het 

afgelopen jaar, inclusief de verslagen van de verschillende medezeggenschapsorganen en 

toezichthoudende organen. Nieuw hierbij is een verslag van Aandeelhouder WW 

Zorggroep, de holding waar DeSeizoenen deel van uitmaakt. In 2017 zijn er door de 

Centrale Cliëntenraad vragen gesteld over de juridische structuur en de relaties van 

DeSeizoenen met zustervennootschappen. Dit heeft aan het einde van het jaar geleid tot 

een enquêteverzoek van de Centrale Cliëntenraad bij de Ondernemingskamer, dat in 

2018 beperkt is toegewezen.  

 

Om meer inzicht te geven in haar betrokkenheid bij en inzet voor DeSeizoenen, zal de 

Aandeelhouder jaarlijks ook verslag doen en verantwoording afleggen over haar 

activiteiten. Dit past ook bij de maatregelen die DeSeizoenen in de afgelopen periode 

heeft getroffen om te voldoen aan alle principes van de nieuwe Governancecode Zorg 

2017. 

 

Ook nieuw is een apart overzicht dat weergeeft in hoeverre de ambities en doelstellingen 

uit het Ondernemingsplan 2017 en het Meerjarenbeleidsplan ‘Samen Leven – Individueel 

bloeien. Op weg naar 2020’ zijn behaald.  

 

Financieel staat DeSeizoenen er goed voor. In het eerste lustrumjaar werd een financieel 

resultaat van ruim € 1,5 miljoen geboekt. De zorginkomsten stegen en met name de 

kapitaalslasten en kosten voor verblijf bleven achter bij de begroting. Door dit financiële 

resultaat kon het eigen vermogen aanzienlijk versterkt worden.  

 

Een belangrijk aandachtspunt in 2017 was de personele bezetting, mede door een 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Diverse maatregelen zijn genomen om hier in 

2018 verandering in te brengen, onder andere door het structureel terugdringen van het 

ziekteverzuim, het behouden van (vaste) medewerkers door het vergroten van 

(door)groeimogelijkheden en het beter profileren als een zorgorganisatie waarin 

medewerkers zich professioneel en persoonlijk verder kunnen ontwikkelen.  

 

Het nieuwe kabinetsbeleid zorgt voor een bestendiging van het beleid voor de langdurige 

zorg (Wlz). Dat is een goede zaak voor cliënten, medewerkers en zorgorganisaties. 

DeSeizoenen hoopt dat ook gemeenten voldoende continuïteit in de Wmo-zorg weten te 

garanderen en dat sommige doelgroepen die tussen wal en schip lijken te (gaan) vallen 

(zoals cliënten met een GGZ-C indicatie) ook zekerheid krijgen t.a.v. hun zorg- en 

ondersteuningsvraag. 
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Ook de komende jaren willen wij in verbinding met alle betrokkenen verder bouwen aan 

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

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

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

 

De Raad van Commissarissen heeft in 2017, naast de klassieke taak als toezichthouder 

op het algemene beleid en de gang van zaken binnen DeSeizoenen, de directie 

geadviseerd en gespiegeld op het vlak van de kwaliteit van zorg, de antroposofische 

identiteit en de financiële continuïteit van DeSeizoenen B.V. De onderwerpen die in 2017 

meer specifiek de revue passeerden in de vergaderingen van de Raad van 

Commissarissen besloegen een breed scala. U kunt deze onderwerpen verderop in dit 

verslag lezen bij het verslag van de Raad van Commissarissen. 

 

Sinds de doorstart van de volwassenen zorg in 2012 vanuit het faillissement van 

Zonnehuizen is in enkele jaren tijd een bijzondere prestatie geleverd door een 

zorgorganisatie neer te zetten die zorg levert die in het algemeen als heel positief 

beleefd wordt. Deze prestatie is bijzonder omdat na het faillissement vanuit een 

nulsituatie is gestart. Daarbij is het voor veel betrokkenen en ouders - ook nu nog - 

moeilijk zich te realiseren dat de oude organisatie niet meer bestaat. De zorg is immers 

gecontinueerd, maar een deel van het Zonnehuizen vastgoed bijvoorbeeld, dat 

uiteindelijk in 2016 uit het faillissement werd verworven door Vastgoed DeSeizoenen 

B.V., is niet meer van de oude en ook niet van de nieuwe zorgorganisatie. De Raad 

spreekt de hoop uit dat deze kwestie die heeft geleid tot een juridische procedure in 

2018 kan worden afgerond. 

 

De aandeelhouders hebben zich bij aanvang actief ingezet voor de voortzetting van de 

zorg door DeSeizoenen. In de afgelopen jaren zijn de aandeelhouders fasegewijs meer 

naar het tweede rijtuig verhuisd door uit de Raad van Commissarissen te treden, waarbij 

zij werden vervangen door onafhankelijke commissarissen. Daarnaast trad Merlijn Trouw 

aan als algemeen directeur zonder aandeelhoudersbelang. Hiermee werd gekozen voor 

de overgang naar een in de zorg meer gebruikelijk model van toezicht. 

 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen bleef ongewijzigd. Wel werkt de 

Raad momenteel aan de invulling van de positie van een vijfde lid. 

 

In 2017 is, ook door externe partijen, geconstateerd dat de financiële positie van 

DeSeizoenen gezond is en dat de kwaliteit van zorg op een goed aanvaardbaar niveau 

ligt. Momenteel dreigen geen vraagstukken die de continuïteit van de zorgorganisatie 

raken. Een aandachtspunt is overigens de (landelijke) krapte op de arbeidsmarkt.  

 

Voor de langere termijn leven wel strategische vragen op onder andere het vlak van het 

behoud van de pluriformiteit van de doelgroep, de mogelijkheden voor de verdere 

ontwikkeling van de werkgebieden, het passend verder dienstbaar maken van technische 

hulpmiddelen aan mens en organisatie en het op een eigentijdse wijze verder inhoud en 

uitvoering geven aan zorg en ontwikkeling vanuit een antroposofisch mensbeeld. Een 

voorbeeld hiervan is het werkbezoek van de Raad aan collega antroposofische 

zorgorganisaties in de omgeving van Berlijn (LebensWerkGemeinschaft - Lebensorte en 

Havelhöhe). Daarnaast besteedt de Raad op een vast moment in de vergaderingen 

aandacht aan verdieping van het antroposofisch mensbeeld.  
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In het meerjarenplan dat in 2017 werd geaccordeerd ligt de route voor de komende 

jaren besloten. De Raad kijkt met gepaste voldoening terug op 2017. 

Namens de Raad van Commissarissen, 

 

Andreas Reigersman, voorzitter  
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Voorwoord van de Aandeelhouder 

 

In januari 2012 zijn wij met veel betrokkenheid en enthousiasme gestart om een 

bijdrage te leveren aan het continueren van de volwassenzorg na het faillissement van 

de stichting Zonnehuizen.  

De eerste jaren hebben we dat heel actief gedaan met Peter Lensselink en Philipp Jan 

Flach als directie van DeSeizoenen en Loek Winter en ondergetekende als leden van de 

Raad van Commissarissen. Met name om voldoende binding met de cliënten, de 

organisatie en de medewerkers te krijgen en om onze betrokkenheid te benadrukken. Na 

de eerste turbulente opstartjaren ontstond vrij snel een fase, waarbij we meer afstand 

konden nemen tot de zorgorganisatie, en wat ook veel beter past binnen de governance 

in de zorg. In 2014 heeft Merlijn Trouw Philipp Jan Flach in de directie opgevolgd en 

Loek Winter en ondergetekende zijn in de Raad van Commissarissen (RvC) 

teruggetreden en opgevolgd door nieuwe, onafhankelijke RvC-leden. 

Ondanks deze formele wisselingen blijven wij heel goed op de hoogte van de 

ontwikkelingen bij DeSeizoenen. Onder meer doordat we 6 keer per jaar een Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AvA) beleggen, waarvan 2 keer gecombineerd met 

een gezamenlijke overlegvergadering met de voltallige Raad van Commissarissen. 

Daarnaast wordt er jaarlijks een themaoverleg georganiseerd tussen directie, RvC en 

AvA. In deze gezamelijke vergaderingen wisselen wij van gedachten over strategische 

thema’s betreffende de gehandicaptenzorg en DeSeizoenen in het bijzonder en hopen wij 

een bijdrage te leveren door onze ervaring en expertise in te zetten ten behoeve van de 

ontwikkeling van DeSeizoenen. Het gezamenlijke bedrijfsbezoek vorig jaar aan een 

collega antroposofische gehandicaptenzorg instelling in Duitsland 

(LebensWerkGemeinschaft - Lebensorte) heeft daarnaast ook bijgedragen aan het 

verstevigen van onze visie op de antroposofische zorg in Nederland. 

Als een van de verbeterpunten kwam vorig jaar het thema “zichtbaarheid van de 

aandeelhouder” naar voren. Hoe kunnen wij ons zichtbaar maken? Wij zijn aanwezig 

geweest bij een vergadering van de familievereniging Bronlaak, en wij hebben ook 

gemeend dat via het jaarverslag, wij verantwoording af kunnen leggen wat de 

aandeelhouder nu zoal doet gedurende het jaar. Op deze manier proberen wij daar 

invulling aan te geven. Ons past echter een terughoudendheid, omdat de directie 

bestuurt en de RvC toezicht houdt op de directie. 

In dit jaarverslag is dan ook een kort verslag opgenomen van de AvA vergaderingen. 

De afgelopen maanden zijn wij in het nieuws geweest over de vastgoedtransactie. Wij 

betreuren dat en hopen van harte dat wij dit hoofdstuk gedurende 2018 met elkaar 

kunnen afsluiten. Het leidt af wat DeSeizoenen de afgelopen jaren heeft opgebouwd en 

waar het uiteindelijk om gaat; goede zorg en de continuiteit daarvan. Wij hebben steeds 

gepoogd te de-escaleren en de verbinding met de CCr te blijven zoeken, maar helaas 

zonder succes. 

We zijn trots op de door DeSeizoenen behaalde resultaten van de afgelopen jaren en in 

het bijzonder de resultaten van 2017. De kwaliteit van zorg is meer dan op orde, 

financieel zijn we gezond, het meerjarenplan is vastgesteld en is een mooie leidraad voor 

de toekomst. Wij willen alle medewerkers en betrokkenen bij DeSeizoenen dan ook 

bedanken voor hun inzet en wensen hen veel succes bij het realiseren van het 

meerjarenbeleidsplan. 

Namens de Aandeelhouders, 

Willem de Boer, voorzitter 
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Organisatie en beleid 

Missie en visie 

DeSeizoenen is een zorgorganisatie die bestaat uit verschillende woon- en 

werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige 

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

de antroposofische identiteit. Iedere locatie heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis, 

karakter, omvang en cliëntensamenstelling. 

 

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

unieke individuele ontwikkeling van volwassenen met een verstandelijke beperking, 

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

werkgemeenschappen waarin de verbinding met medecliënten, familie en vrienden, 

medewerkers en vrijwilligers een essentiële rol speelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernwaarden en antroposofische identiteit 

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

     gelijkwaardig is aan de ander en dat ieder mens talenten 

     met zich meebrengt en ontwikkeluitdagingen kent. 

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

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

     waarnemen en een levendig denken. 

 

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

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

doormaakt en de geestelijke wereld als realiteit. 

 

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

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

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

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

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

van onze cliënten. 

 

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

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

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

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

DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor volwassenen 

met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking en/of 

gedragsproblematiek.  

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

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

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

cliënten en medewerkers bevorderen. Hiertoe behoren medecliënten, 

medewerkers, familie en vrienden, maatschappelijke omgeving en 

vrijwilligers. Wij geloven dat elk mens unieke mogelijkheden en talenten 

heeft, ondanks een verstandelijke of fysieke beperking.  

De waarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest 

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

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

 

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

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

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

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

vooral ook in culturele evenementen en vrijetijdsbesteding. 

 

Vanuit bovenstaande opvattingen onderscheiden wij ons ten opzichte van andere 

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

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

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

reguliere medische zorg; antroposofische beroepsbeoefenaren (gedragskundigen, artsen en 

therapeuten) zijn regulier én aanvullend opgeleid. 

 

Ambitie en onderscheidend vermogen 

Wij willen ons onderscheiden door:  

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

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

leefgemeenschappen centraal staan. 

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

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

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

betekenis heeft voor anderen.  

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

persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van de cliënt bevorderen en een 

beroep doen op professionele én persoonlijke inzet van de medewerker; 

professionele intuïtie en persoonlijke betrokkenheid. 

- Naast passende reguliere behandelwijzen ondersteunende antroposofische therapieën 

en medicatie te bieden. 

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

prettige gebouwen (‘healing environment’). 

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

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

voor persoonlijke initiatieven, eigenaarschap en ondernemerschap.  

- Verwanten, cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers nadrukkelijk deel te laten 

uitmaken van onze woon- en werkgemeenschappen. 

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

van eerlijke en duurzame producten en een aanbod aan cultureel hoogwaardige 

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

We willen een vooruitstrevende gehandicaptenzorgorganisatie zijn waar tevreden cliënten 

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

 

De ambitie van DeSeizoenen voor de komende jaren is: 

1. Behoud van de basis van de sociaal therapeutische woon- en werkgemeenschappen: 

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

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

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

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

Oost- en Zuidoost-Nederland. De locaties zijn: 

 

 
 

Begin 2017 werd op de locatie Bronlaak afscheid genomen van Hester Buijs als 

locatiemanager. Zij vervulde vanaf de start van DeSeizoenen een belangrijke rol in de 

opbouw van de organisatie en het doordragen van de antroposofische identiteit binnen 

Bronlaak. Per 1 april is Susan van Wijchen benoemd tot nieuwe locatiemanager. 
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De organisatiestructuur ziet er als volgt uit: 

 

 
Organogram DeSeizoenen B.V. 
 

Voor elk van de zes locaties is een locatiemanager verantwoordelijk, die direct aan de 

directie rapporteert. Managementrapportages die betrekking hebben op kwaliteit en 

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

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

ouders/vertegenwoordigers als cliënten.  

 

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

Lensselink) die gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor DeSeizoenen BV.  

  

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

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

locatiemanager de eindverantwoordelijke. Een circuit bestaat uit meerdere teams, 

waarvoor een teamcoördinator (circuitmanager) verantwoordelijkheid draagt. Afhankelijk 

van de cliëntenpopulatie kunnen teams bestaan uit:  

- ondersteuningsplanverantwoordelijke (OPV) 

- senior OPV 

- assistent begeleider 

- begeleider 

- senior begeleider 

- leerling begeleider 

- vakinhoudelijk werkleider 

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

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

De locatie heeft afhankelijk van de omvang en interne taakverdeling de 

managementondersteuning ingericht. 

WW zorg Groep B.V.

DeSeizoenen B.V.

Raad van 
Commissarissen

Directie

Bronlaak Gennep Elivagar Corisberg Overkempe Verdandi

Ondernemingsraad
Centrale 

cliëntenraad

Senior 
Orthopedagogen

AVG/BOPZ-arts

Directiesecretariaat
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DeSeizoenen en haar zusterorganisaties 

Na het faillissement van Stichting Zonnehuizen heeft de initiatiefnemer en 

Aandeelhouder van DeSeizoenen er begin 2012 voor gekozen om de risico’s van 

zorgvastgoed en een uitdijende overheadorganisatie (belangrijke oorzaken van het 

faillissement van Stichting Zonnehuizen) buiten de zorgorganisatie te plaatsen. 

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

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

CS verzorgt ondersteunende diensten aan zorginstellingen in het algemeen en aan 

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

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

schoonmaken, receptiefuncties, technische werkzaamheden en andere facilitaire zaken 

organiseren en wat zij afnemen van CS. Op het gebied van operationele veiligheid 

(brandveiligheid, legionella, etc.) heeft de directie van DeSeizoenen voor de locaties 

bindende afspraken met CS gemaakt over de dienstverlening.  

 

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

Informatievoorziening, Financiën, Cliëntservice & Zorgregistratie, Verkoop & 

Bedrijfseconomische advisering, PR & Communicatie en Kwaliteit & Veiligheid worden 

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

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

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

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

en ondersteund door CS. Jaarlijks wordt getoetst of geleverde bedrijfsvoeringdiensten 

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

‘hoge kwaliteit tegen lage kosten’. 

 

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

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

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

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

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

Het overige vastgoed wordt van derden buiten de holdingstructuur gehuurd. Begin 2016 

is de verwerving definitief afgerond en zijn de huurovereenkomsten tussen 

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

continuïteit van deze locaties gewaarborgd en wordt het achterstallig onderhoud 

aangepakt. 

 

 
        huurovereenkomst       dienstverleningsovereenkomst 

 

 

De organisatiestructuur weerspiegelt de duidelijke scheiding tussen de zorgactiviteiten 

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

eerste vallen onder de WTZi-erkenning en hierin laten we de specifieke identiteit van 

 

WW Zorg Groep 
B.V. 

 

Vastgoed 
DeSeizoenen B.V. 

 

DeSeizoenen 
B.V. 

 

Care Shared 
Services Services 

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

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

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

Governance en cliëntbelangen 

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

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

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

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

meer bepaald dat kosten die gemaakt worden voor ondersteunende/faciliterende 

activiteiten, die de noodzakelijke voorwaarden scheppen voor de organisatie om de 

overeengekomen zorg te leveren, marktconform dienen te zijn. 

Een ander belangrijk punt is dat investeringen (instandhoudingsgelden) en 

onderhoudskosten (verblijfscomponent) die gemaakt worden voor huisvesting/vastgoed 

worden bekostigd uit de middelen die hiervoor bestemd zijn. Tot 2012 waren dat voor 

wat betreft de investeringen na-calculeerbare kapitaalslastenvergoedingen. Na een 

overgangstermijn is vanaf 1 januari 2018 de volledige normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) ingegaan. 

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

dividend door de zorgorganisatie wordt uitgekeerd en dat er geen uitkeringen worden 

gedaan aan de zustervennootschappen, anders dan betalingen op basis van 

dienstverlenings- en huurovereenkomsten en het verschaffen van werkkapitaal. 

 

Vanwege de bijzondere vennootschappelijke structuur van DeSeizoenen zijn aan de 

cliëntenraden bovenop de wettelijke adviesrechten op basis van de Wet 

Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) ook bijzondere adviesrechten 

verleend ten aanzien van huurovereenkomsten (meerjaren instandhoudingsplannen) en 

dienstverleningsovereenkomsten met de overige bedrijfsonderdelen binnen de holding. 

 

Ondanks bovenstaande zekerheden heeft de Centrale Cliëntenraad in 2017 zorgen geuit 

over de juridische structuur waar DeSeizoenen onderdeel van uitmaakt en over een 

juiste besteding van zorggelden. Dit heeft geleid tot een verzoek van de Centrale 

Cliëntenraad tot het instellen van een enquêteonderzoek bij de Ondernemingskamer. De 

directie betreurt deze stap, omdat de zorgen van de Centrale Cliëntenraad in haar ogen 

onnodig zijn. Er zijn in 2017 ook extra analyses opgevraagd naar de marktconformiteit 

van de diensten van de zustervennootschappen en het voldoen aan wet- en regelgeving 

op het gebied van governance. 

 

De uitkomsten (begin 2018) van alle drie de analyses tonen een positief beeld van 

DeSeizoenen: 

- Uit de analyse van prof. Houwen blijkt dat de governance-structuur van DeSeizoenen 

conform wet- en regelgeving op het gebied van goed bestuur is. In zijn analyse heeft 

prof. Houwen tevens een aantal aanbevelingen gedaan om de governance-structuur 

nog verder te versterken. Naar aanleiding hiervan heeft DeSeizoenen onder andere 

haar statuten en de reglementen voor Raad van Commissarissen en Directie 

geactualiseerd. 

- Uit de analyse van Cushman&Wakefield blijkt dat de huren die DeSeizoenen betaalt 

aan Vastgoed DeSeizoenen voor de locaties Bronlaak, Overkempe en De Corisberg 

marktconform zijn of zelfs lager dan gebruikelijk in de markt voor zorgvastgoed. Voor 

twee buitenhuizen van Bronlaak wordt een huur betaald die iets boven 

marktconformiteit ligt. De directie was en is nog steeds voornemens om binnen 

afzienbare tijd de huurovereenkomsten voor die buitenhuizen op te zeggen. 

- Uit de analyse van Berenschot blijkt dat de vergoedingen die DeSeizoenen voor de 

dienstverlening betaalt aan Care Shared Services B.V. marktconform zijn. De 

waardering voor deze dienstverlening van locatiemanagers en teamcoördinatoren ligt 

boven het niveau van marktconformiteit. Het aandeel van de kosten voor 
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dienstverlening in de totale kosten van DeSeizoenen nam de afgelopen periode 

bovendien af. 

 

Eind april 2018 heeft de Ondernemingskamer uitspraak gedaan over het enquêteverzoek 

van de Centrale Cliëntenraad. Het verzoek tot een breed onderzoek naar de juistheid van 

het beleid en de gang van zaken bij DeSeizoenen is voor de huidige situatie afgewezen.  

De uitspraak bevestigt dat de kwaliteit van de geleverde zorg niet ter discussie staat en 

dat de huidige situatie van DeSeizoenen geen reden geeft voor een onderzoek. Volgens 

de Ondernemingskamer zijn er geen aanwijzingen dat publieke middelen die bestemd 

zijn voor de zorg, wegvloeien naar zustervennootschappen. De Ondernemingskamer zag, 

mede door de verwevenheid van functies in de beginperiode van de organisatie, wel 

reden om een onderzoek te bevelen naar de besluitvorming bij DeSeizoenen rondom de 

verwerving van het vastgoed door Vastgoed DeSeizoenen in het verleden.  
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Algemene terugblik 2017 

 

Ondernemingsplan 2017 – doelstellingen en realisatie / stand van zaken 

Hieronder volgt een korte beschrijving van in hoeverre de doelstellingen uit het 

Ondernemingsplan 2017 zijn gerealiseerd. Voor een verdere toelichting op de 

zorginhoudelijke onderwerpen wordt verwezen naar het Kwaliteitsrapport 2017. 

1. Kwaliteit van zorg; behoud van de gemeenschap en aansluiten bij het 

individu 

Verankering begeleidingsmethodieken die de eigenheid en het initiatief van cliënten 

versterken (INVRA, Op eigen benen, Triple C, BIC). 

Overkempe en Verdandi hebben Triple C verder verankerd als hun primaire 

begeleidingsmethodiek. Er zijn aandachtsfunctionarissen getraind, teams hebben 

verdiepingstrainingen en intervisie gevolgd en nieuwe teams zijn opgeleid. 

Op Elivagar is de INVRA-methodiek verder ingezet. 

Op Landgoed Gennep is de methodiek Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC) verder ingevoerd 

en is deze ook geïntroduceerd aan ouders/verwanten tijdens de jubileumbijeenkomst 

vanwege het 5-jarig bestaan van DeSeizoenen. 

Op Bronlaak en De Corisberg zijn teams verder geschoold in de methodiek ‘Op eigen 

benen’. 

De vakgroep van Orthopedagogen heeft zich intensief beziggehouden met de 

beeldvormende of intuïtieve cliëntbespreking als kernmethode van het werken vanuit 

een antroposofische zorgmethodiek. Op een aantal locaties wordt deze methodiek naar 

volle tevredenheid van begeleiding en verwanten ingezet. 

 

Uitvoeren Cliëntervaringsonderzoek en uitkomsten bespreken op teamniveau met 

cliënten en ouders/vertegenwoordigers. 

Eind 2017 is het Cliëntervaringsonderzoek op basis van het instrument Quality Qube 

uitgezet onder ouder/vertegenwoordigers en medewerkers. De cliënten zelf worden in 

2018 bevraagd. De uitkomsten worden vervolgens in 2018 zoveel mogelijk op 

teamniveau met alle betrokkenen besproken. 

 

Uitvoeren teamreflecties Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

Een werkgroep heeft de werkwijze en formats voor de teamreflecties ontwikkeld. Op 

basis hiervan zijn 66 teamreflecties uitgevoerd (van de 117 teams, waarbij een aantal 

teams gezamenlijk de teamreflectie heeft gedaan). 

 

Bewustzijn voor hygiëne, voedselveiligheid en medicatieveiligheid vergroten. 

In het najaar 2017 is gestart met het houden van Interne Audits op het gebied van 

medicatieveiligheid. 

 

Betere introductie en inwerken nieuwe medewerkers. 

In 2017 zijn elk kwartaal organisatiebrede introductiebijeenkomsten voor nieuw 

medewerkers gehouden, waarin expliciet aandacht is besteed aan de antroposofische 

identiteit van DeSeizoenen. Verschillende locaties hebben hun inwerkbeleid aangescherpt 

en op alle locaties zijn introductiecursussen georganiseerd over antroposofische zorgvisie 

en –methodiek. 

Een organisatiebrede werkgroep is gestart om het opleidingsbeleid van DeSeizoenen te 

evalueren en aan te scherpen.  

 

Ontwikkelen van zorgbeleid voor oudere cliënten. 

Hier is op locatieniveau aandacht aan besteed, vooral op de locaties Bronlaak en 

Overkempe mede in verband met het uitwerken van het vastgoedbeleid. Een algemene 

beleidsvisie op organisatieniveau is nog niet opgesteld. 
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De zorgsignalering gedurende de nachtsituatie verder verbeteren en een besluit over het 

samenvoegen dan wel outsourcen van de huidige zorgsignaleringsposten op Bronlaak en 

Overkempe. 

In 2017 zijn alle kleinere locaties aangesloten op een van de twee 

zorgsignaleringsposten (Bronlaak of Overkempe) en is geëvalueerd hoe dit wordt 

ervaren door de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de zorgopvolging 

(begeleider die waak of slaapdienst heeft) van betreffende kleine locaties. Op basis van 

deze evaluatie en eerdere bevindingen over de ervaren veiligheid van cliënten en 

medewerkers, is besloten dat zorgsignalering tijdens de nacht op de kleine locaties wordt 

uitgevoerd door de nachtzorgposten op de locaties Overkempe en Bronlaak. Doel is dat 

de zorgsignalering continue geborgd is, ook tijdens de zorgopvolging (als de begeleider 

dus zorg verleent). 

 

Besluit over continuering en verdere implementatie van het Elektronisch Cliëntendossier 

PlanCare of de aanschaf en implementatie van een nieuw systeem.  

DeSeizoenen heeft in 2017 besloten afscheid te nemen van PlanCare dossier en PlanCare 

2 en over te stappen naar het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Nedap Healthcare, 

ONS. In het najaar is gestart met het implementatietraject dat bestaat uit 3 fases. Fase 

1: inrichten en implementeren van de zorgadministratie (eind 2017). Fase 2: inrichten 

van het zorgdossier waarmee eind 2017 is gestart. Implementatie hiervan loopt in 2018. 

Fase 3: september tot eind 2018; inrichting en implementatie CarenZorgt. 

Cliënt(vertegenwoordigers) kunnen via CarenZorgt toegang krijgen tot het  

ondersteuningsplan.   

 

Opstellen Strategisch Vastgoedplan DeSeizoenen. Hierin ook rekening houden met het 

inspelen op het scheiden van wonen en zorg. 

In 2017 is het overall Strategisch vastgoedplan opgesteld en vastgesteld. De nadere 

uitwerking m.b.t concrete renovatieprojecten eventuele nieuwbouwprojecten vindt, in 

afstemming met de Lokale Cliëntenraden, plaats op de locaties.  

 

Uitvoering instandhoudings- en renovatieplanningen verhuurders 

Locatiemanagers en directie hebben, ondersteund door de huisvestingsadviseur van Care 

Shared Services, geregeld contact met verhuurders over renovatie van zorgwoningen. 

Voor de locaties Bronlaak, Overkempe en De Corisberg heeft een aantal keer overleg 

geweest met de directie van Vastgoed DeSeizoenen BV over de uitvoering en bijstelling 

van de afgesproken instandhoudingsplannen. Mede vanwege complexe 

besluitvormingsprocessen en de vereiste afstemming tussen alle betrokkenen op de 

locaties, zijn niet alle geplande projecten voor 2017 gestart en/of afgerond. Mede naar 

aanleiding van vragen en verzoeken van cliëntenraden en familieverenigingen is eind 

2017 door Vastgoed DeSeizoenen een aanvullend project gestart om met name 

verouderd sanitair op Bronlaak en Overkempe met voorrang te verbeteren en 

vervangen. 

 

Verbeteren vaste teamsamenstellingen, die ten goede komen aan cliënt en medewerker. 

Het missiegericht organiseren heeft zoveel mogelijk zeggenschap en 

verantwoordelijkheid voor teams tot doel. Gebleken is dat voldoende vaste en ervaren 

medewerkers hiervoor een randvoorwaarde is. Door de huidige krapte op de 

arbeidsmarkt en het nog te hoge ziekteverzuim hebben sommige teams op de locaties 

gekampt met langdurige onderbezetting van vaste medewerkers. Mede door de instelling 

van de werkgroepen Arbeidsmarktkrapte en Verzuim&Vitaliteit hopen we in 2018 hier 

verandering in aan te brengen. 

 

2. Partnerschap met familie en verwanten versterken 

De verbinding en het overleg met cliëntvertegenwoordigers en verwanten op huisniveau 

verankeren. 

Over het algemeen is er veel contact tussen ouders/vertegenwoordigers en begeleiders 
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op teamniveau. Op de twee grote locaties is er behoefte om ook locatie brede zaken met 

en via contactouders te kunnen communiceren. Op Bronlaak is er met de 

familievereniging veel aandacht besteed aan het benoemen van contactverwanten en 

contactbegeleiders per woonhuis. Eenzelfde systematiek wordt ook op Overkempe 

nagestreefd.  

 

Experimenteren met elektronisch communicatieplatform.  

Op Bronlaak hebben drie teams geëxperimenteerd met het social-media platform 

Familienet. Via een veilige en persoonlijke pagina delen medewerkers en familie 

berichten, foto’s, een agenda. Op deze wijze is iedereen op de hoogte en wordt de 

samenwerking verbeterd.   

  

Vertegenwoordigers en verwanten betrekken bij jaarfeesten en aanbieden van 

introductiebijeenkomsten antroposofische zorgvisie. 

Op veel locaties zijn ouders/verwanten nauw betrokken bij het vieren van jaarfeesten. Er 

op de locaties enkele themabijeenkomsten over de antroposofische identiteit van 

DeSeizoenen gehouden. Het aanbieden van introductiebijeenkomsten antroposofische 

zorgvisie is nog niet gerealiseerd. 

 

3. Versterken en expliciteren antroposofische identiteit 

Introductieprogramma’s en basiscursussen antroposofie en sociaaltherapie van de 

verschillende locaties versterken en meer met elkaar in samenhang brengen. 

Voor nieuwe medewerkers van alle locaties zijn introductiebijeenkomsten en cursussen 

georganiseerd. Ook heeft een aantal nieuwe medewerkers deelgenomen aan de 

landelijke inspiratiedag van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische 

Zorgaanbieders. Het nader afstemmen van de opleidingsprogramma’s van de 

verschillende locaties heeft nog niet plaatsgevonden. Eind 2017 is een Werkgroep 

Introductie en Opleidingsbeleid ingesteld die hiertoe voorstellen ontwikkelt. Hierbij wordt 

ook de samenwerking met antroposofische opleidingsinstellingen en andere 

antroposofische zorginstellingen gezocht. 

Ook wordt er gericht geïnvesteerd in het aanvullend opleiden van alle leidinggevenden 

van DeSeizoenen in haar antroposofische mens- en zorgvisie. In 2017 is een 

organisatiebrede opleiding voor alle leidinggevenden en behandelaren in de 

antroposofische achtergronden en identiteit van onze zorgverlening gestart, onder de 

noemer missiegericht leren. 

 

Nieuwe medewerkers ontvangen bij indiensttreding een korte beschrijving van de 

identiteit en uitgangspunten van DeSeizoenen.  

Alle deelnemers aan de introductiebijeenkomsten hebben een map ontvangen met 

belangrijke informatie over DeSeizoenen, waaronder een missie- en 

identiteitsbeschrijving. Een korte beschrijving hiervan in het indiensttredingspakket is 

nog niet gerealiseerd.  

 

Uitbreiden beeldvormende of intuïtieve cliëntbespreking als kernelement van de 

sociaaltherapie, passend bij de context van de locatie. 

De beeldvormende bespreking is in 2017 structureel verankerd op de locaties Elivagar, 

De Corisberg en Verdandi. Op de andere locaties wordt de beeldvormende methodiek 

ingezet wanneer dat in specifieke cliëntsituaties aan de orde is.  

  

Meerwaarde van onze antroposofische identiteit (o.a. culturele leven, antroposofische 

therapieën en medicatie) zichtbaar maken en profileren.  

Het nieuwe Magazine Vier besteedt elk kwartaal aandacht aan het leven op onze 

locaties. Hierbij komt ook expliciet het culturele leven en antroposofische therapieën aan 

de orde. Voor de locatie Verdandi is een mooi filmpje gemaakt, dat navolging gaat 

krijgen op andere locaties. In 2018 wordt met het Lectoraat Antroposofische 

Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden onderzocht in hoeverre we ook ‘output-
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opbrengsten’ van de antroposofische langdurige zorg inzichtelijk kunnen maken. 

DeSeizoenen is op dit gebied ook in een internationale werkgroep van antroposofische 

zorginstellingen vertegenwoordigd.   

 

Antroposofische behandelexpertise van DeSeizoenen (AVG en gedragskundige expertise) 

verder op elkaar afstemmen en ook naar buiten toe als diensten aanbieden.  

Incidenteel worden artsen en gedragskundigen op vraag ook op detacheringsbasis voor 

andere zorgorganisaties ingezet. Er is hier nog geen proactief beleid op ontwikkeld. 

 

4. Medewerkersontwikkeling en missiegericht organiseren 

Registreren en rapporteren zo eenvoudig, doelmatig en efficiënt mogelijk inrichten door 

middel van implementatie van een (nieuw) ECD.  

Zie eerdere opmerking over invoering nieuwe ECD. 

  

Zelforganiserend vermogen van medewerkers en teams verder versterken. Zowel op het 

gebied van het zelf roosteren en beheren van materiële budgetten als het verbeteren 

van de zorg, in afstemming met cliënten en hun vertegenwoordigers.  

Begin 2017 is er een praktische beleidsdag geweest voor medewerkers en 

leidinggevenden om invulling te geven aan Missiegericht Organiseren. Hieronder 

verstaan wij dat we niet alleen de ontwikkeling en eigen regie van cliënten willen 

bevorderen, maar ook die van medewerkers. Door het zelforganiserend vermogen van 

medewerkers sterker aan te spreken brengen wij de organiseervisie van DeSeizoenen 

ook sterker in overeenstemming met onze zorgvisie. Vandaar de term missiegericht 

organiseren. In 2017 hebben teams steeds meer inzicht en mogelijkheden gekregen om 

zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het rooster en het beheer van teambudgetten. 

Dit gold ook voor het bepalen en organiseren van eigen teamscholingen. De ervaring 

leert echter dat dit laatste nog mondjesmaat van de grond komt en dat voorlopig nog 

meer ondersteuning gewenst is om ook daadwerkelijk tijd vrij te maken voor 

teamscholing die aansluit op de scholingsvragen van het eigen team.   

 

Uitvoeren teamreflecties (Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg).  

Zie eerdere opmerking over uitgevoerde teamreflecties. Op Elivagar en De Corisberg 

wordt al een aantal jaar met teamplannen gewerkt, waarin doelen zijn opgenomen die 

het teamfunctioneren vergroten en verbeteren (onder andere op basis van de 

uitkomsten van de Kwaliteits-Verbeterkaarten).  

  

Veranderproces leidinggevende rol; sturend op de organisatiekaders en daarbinnen 

medewerkers coachend om hier zelf invulling en uitvoering aan te kunnen geven. 

Missiegericht organiseren is een veranderproces dat zowel van medewerkers vraagt om 

meer eigen initiatief te nemen als van leidinggevenden en gedragskundigen vraagt om in 

eerste instantie te coachen binnen vastgestelde organisatiekaders. De leidinggevende 

dag heeft in 2017 dan ook in het teken gestaan van de veranderende rol van de 

leidinggevende. 

 

Terugdringen overheadkosten om meer geld vrij te maken voor het primaire proces.  

Uit het (aanvullende) benchmark-onderzoek van Berenschot blijkt dat DeSeizoenen 

minder geld aan overheadkosten besteedt dan vergelijkbare zorgorganisaties. Toch zijn 

de overheadkosten in het onderzoeksjaar 2016 wel opgelopen ten opzichte van de 

voorgaande jaren, met name binnen DeSeizoenen zelf (niet door meer uitbesteding). De 

verwachting is dat de uitkomsten over het jaar 2017 een daling zullen laten zien. 

 

5. Uitbouw (ondernemende) werkgebieden 

Aantrekken grotere en diverse doelgroep van extramurale cliënten aantrekken, mede 

voor behoud kwaliteit werkgebieden (o.a. door leer-/werktrajecten). 

Op alle locaties staand de werkgebieden ook open voor extramurale cliënten en 

deelnemers. Het aantal extramurale cliënten verschilt per locatie. 
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Op Bronlaak is het aantal leer-/werktrajecten uitgebreid. Ook het aantal deelnemers is 

gegroeid, hoewel dit aantal nog achterblijft bij de ambities en verwachtingen. In totaal 

hebben in 2017 14 deelnemers een leerwerktraject gevolgd (11 interne en 3 externe 

deelnemers), waarvan 11 nieuwe deelnemers in 2017. Twee deelnemers hebben 

inmiddels hun diploma gehaald. Drie deelnemers zijn gestopt omdat het traject 

onvoldoende bij hun vraag aansloot en twee deelnemers zijn gestopt vanwege 

verhuizing.  

 

Om de ontwikkelingsmogelijkheden van cliënten optimaal te bevorderen willen wij ook 

de samenwerking met reguliere ondernemingen (boeren, bakkers, horeca, 

groenbedrijven, etc.) zoeken, waarbij DeSeizoenen begeleiding biedt van cliënten in een 

reguliere onderneming. Ook de samenwerking met andere zorgaanbieders wordt gezocht 

om de werkmogelijkheden voor cliënten te vergroten. 

Op de verschillende locaties werken enkele cliënten ook buiten de werkgebieden van 

DeSeizoenen zelf. Om de eigen regie en eigen ontwikkeling nog beter te ondersteunen, 

zou dit nog verder versterkt kunnen worden.  

Voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en het verder ondersteunen van de 

zelfstandigheid van cliënten, is in 2017 vanuit Elivagar het initiatief genomen om 

DeSeizoenen als franchiseorganisatie aan te sluiten bij de Academie voor 

Zelfstandigheid. De Academie voor Zelfstandigheid (AvZ) geeft mensen met een 

verstandelijke beperking de gelegenheid hun zelfstandigheid op woon- en/of werkgebied 

te laten groeien.  

 

Versterken ondernemerschap werkgebieden. 

Er is met alle betrokkenen en advisering door de Centrale Cliëntenraad een visienotitie 

opgesteld over de uitgangspunten en kaders voor (ondernemende) werkgebieden. Dit 

heeft nog niet geleid tot nieuwe initiatieven en/of verhoging van de omzet van de 

werkgebieden.  

  

Onderzoeken of het in fiscaal opzicht meerwaarde heeft om productiegerichte 

werkgebieden (boerderij, bakkerij, etc.) onder te brengen in aparte rechtspersonen.  

Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd. 

 

6. Het versterken van de zichtbaarheid in de maatschappelijke omgeving 

Lustrumactiviteiten (DeSeizoenen 5 jaar) op alle locaties. 

Alle locaties hebben met verschillende activiteiten aandacht besteed aan het 5-jarig 

bestaan van DeSeizoenen in 2017. Voor Overkempe viel dat ook samen met het vieren 

van het 25-jarig bestaan van deze locatie. 

 

Sterkere profilering meerwaarde van de antroposofische zorg in woon- en 

werkgemeenschappen. 

Zie eerdere beschrijving onder doelstelling 3. 

  

Openstellen locaties en activiteiten voor bezoekers. 

Alle locaties zijn openlijk toegankelijk en bezoekers worden actief getrokken door 

winkels, theeschenkerijen en lunchrooms. Ook worden bezoekers uitgenodigd voor 

culturele activiteiten en voorstellingen. Sommige locaties hebben nauwe banden met de 

maatschappelijke omgeving, bijvoorbeeld door plaatselijke carnavalsverenigingen te 

ontvangen op de locatie. 

Gerichte plannen voor het verder openstellen van de locaties en bijvoorbeeld het (extra) 

verhuren van ruimtes heeft nog niet plaatsgevonden. 
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25 jarig bestaan Overkempe 
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Kwaliteit en veiligheid van zorg 

 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

De sector gehandicaptenzorg heeft al enige jaren een kwaliteitskader dat in het brede 

werkveld is ontwikkeld. Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is een gedeelde visie 

op de vraag wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen. Sinds 2017 is 

de werkwijze aangepast zodat een meer stimulerende werking uit gaat voor 

medewerkers en leiding van organisaties om hen te helpen werken aan voortdurende 

kwaliteitsverbetering. Het Kwaliteitskader bestaat uit drie bouwstenen: 

- Bouwsteen 1: zorgproces rond de individuele cliënt 

- Bouwsteen 2: onderzoek naar cliëntervaringen 

- Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams 

 

Formeel is de scope van het Kwaliteitskader de Wlz-zorg. DeSeizoenen heeft deze scope 

verbreed naar alle cliënten, ongeacht financieringsvorm en hun wettelijk kader. Alle 

cliënten zijn meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen. 

 

Het Kwaliteitsrapport 2017 van DeSeizoenen is besproken met de Externe 

Visitatiecommissie. Deze ‘blik van buitenaf’ heeft als doel om vanuit een kritische en 

opbouwende reflectie het leer- en ontwikkelvermogen van de organisatie te bevorderen. 

De Externe Visitatiecommissie bestond uit bestuurders en kwaliteitscoördinatoren van 

collega-antroposofische zorginstellingen, een wetenschapper/methodoloog, een 

medewerker van belangenplatform voor cliëntvertegenwoordigers KansPlus en een 

ondernemer uit de zakelijke dienstverlening. Vertegenwoordigers van de Centrale 

Cliëntenraad en Ondernemingsraad waren tijdens de bespreking met de Externe 

Visitatiecommissie aanwezig. In dit hoofdstuk beschrijven wij in algemene zin een aantal 

thema’s uit het Kwaliteitsrapport. Voor het complete Kwaliteitsrapport wordt naar het 

aparte document verwezen. 

 

Ondersteuningsplancyclus en Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplanverantwoordelijke die voor de cliënt, zijn 

(wettelijke) vertegenwoordiger en andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt is als 

het gaat over de uitvoering van de afspraken m.b.t. de zorg- en dienstverlening. De 

ondersteuningsplanverantwoordelijke stelt samen met de cliënt (of diens wettelijke 

vertegenwoordiger) het ondersteuningsplan op, op basis van de behoefte en 

ontwikkelvragen van de cliënt. De orthopedagoog is bij iedere (Wlz) cliënt betrokken om 

vanuit gedragskundig perspectief de begeleidingsstijl te formuleren en de begeleiding te 

ondersteunen om dit op passende wijze in te vullen. 

 

In 2017 zijn jaargesprekken met vrijwel alle cliënten en/of hun wettelijk 

vertegenwoordigers gevoerd en op basis hiervan beschikken zij over een actueel (niet 

ouder dan één jaar) ondersteuningsplan. Een belangrijk algemeen verbeterpunt op 

vrijwel alle locaties is het concreet en efficiënt zorgdragen voor adequate 

overdrachtsregistraties en het rapporteren op persoonlijke doelen van de cliënt 

(methodisch werken). Dit wees onder andere een materiële controle van zorgkantoor CZ 

uit.  

 

De invoering van een nieuw elektronisch cliëntendossier moet hier in 2018 verbetering in 

brengen. Naast dat het ECD de begeleiders en behandelaren ondersteunt in de borging 

en realisatie van de ondersteuningsafspraken en overdracht, zal ook het monitoren van 

een aantal kwaliteitsindicatoren worden verbeterd. Dit geldt voor: actualiseren 

ondersteuningsplan en evaluaties, ondertekening ondersteuningsplan, cliëntrisico’s en 

evaluatie van vrijheidsbeperkende maatregelen. 

 

Cliëntervaringsonderzoek 

In 2014 heeft het laatste een cliëntervaringsonderzoek middels het instrument Quality 

Qube, plaatsgevonden waarvan de resultaten in 2015 zijn opgeleverd. De hoofduitkomst 
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was dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers DeSeizoenen respectievelijk een gemiddeld 

rapportcijfer van 7,4 en 7,5 geven. Medewerkers zijn wat kritischer. Zij geven een 

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

 

Veel waardering is er vooral voor ‘sociale inclusie’, zoals zinvolle dagactiviteiten (het 

werk in de werkplaatsen) en het gemeenschappelijke culturele leven in onze woon- en 

werkgemeenschappen. Ook is er met name door cliëntvertegenwoordigers veel 

waardering voor de betrokkenheid en inzet van begeleiders. 

 

Eind 2017 is hetzelfde onderzoek opnieuw uitgevoerd. Het enige verschil is dat de 

gegevens op een lager aggregatieniveau (teamniveau) worden verzameld. Het 

instrument Quality Qube biedt de mogelijkheid om niet alleen de ervaren kwaliteit van 

zorg- en dienstverlening door cliënten, maar ook die van wettelijke vertegenwoordigers 

en begeleiders in beeld te krijgen. De bevindingen worden verwerkt in een 

KwaliteitsVerbeterKaart dat aanknopingspunten biedt om op teamniveau samen met 

cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiding het gesprek aan te gaan om 

kwaliteitsverbeteringen op te pakken. Deze aanpak past bij de methodiek Drienamiek, 

ofwel driehoekskunde, waarmee iedere locatie aan de slag is gegaan.  

 

Klachten  

Met het oog op de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

en het vertrek van de bestaande Klachtenfunctionaris/cliëntvertrouwenspersoon, heeft 

DeSeizoenen in de loop van 2017 haar beleid gewijzigd. De gecombineerde functie 

cliëntvertrouwenspersoon/Klachtenfunctionaris is gesplitst. De interne 

cliëntvertrouwenspersoon staat nu de cliënt of diens vertegenwoordiger geheel terzijde 

in de rol van ondersteuner en waar nodig bemiddelaar. Voor een zorgvuldige 

behandeling van formele klachten is DeSeizoenen aangesloten bij het Expertisecentrum 

Klachten Gezondheidszorg (ECKG), waarbij de klager een beroep kan doen op een 

externe Klachtenfunctionaris of een klachtencommissie. Tegelijkertijd werd afscheid 

genomen van de Externe Klachtencommissie in antroposofisch verband. 

 

In 2017 zijn geen formele klachten ingediend bij de Externe Klachtencommissie of de 

ECKG. 

 

Verbeter- en ontwikkelplannen 

Om de kwaliteit van de zorg voor cliënten verder te bevorderen hebben alle locaties in 

2017 verbeter- en ontwikkelplannen uitgevoerd, die in samenspraak met de Lokale 

Cliëntenraden waren overeengekomen met de Zorgkantoren. Deze plannen hadden 

betrekking op: 

- Versterken van de eigen regie van de cliënt door onder andere bewustwording van 

het eigen netwerk en het vergroten van de betrokkenheid daarvan.  

- Het verbeteren van de communicatiemogelijkheden met verwanten, onder andere 

door de inzet van het sociale mediaplatform Familienet. 

- Methodiek Driehoekskunde (cliënt – begeleider – ouder/verwant) verder inbedden in 

de organisatie. 

- Uitbreiden van leer-/werktrajecten voor zowel bewoners als externe 

cliënten/deelnemers. 

- Bewoners vaardiger en weerbaarder maken om vriendschappen, (seksuele) relaties 

en sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. 

- Aandacht voor gezonde en lekkere voeding. 

- Uitbreiden van vrijetijdsaanbod dat aansluit bij zowel de individuele behoefte van 

cliënten als bij de behoefte van de woon- en werkgemeenschap. 

- Verder invoeren van de Triple C-methodiek om nog beter te kunnen aansluiten op 

(het soms onbegrepen) gedrag van een cliënt, zijn eigen regie te versterken en te 

werken vanuit zo min mogelijk beheersing. 

- Totale Communicatie: beter leren aansluiten bij het communicatieniveau en de 

ervaringsordening van cliënten. 
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Enkele van deze plannen lopen nog door in 2018. De voortgang van de verbeter- en 

ontwikkelplannen is in 2017 zodanig geweest dat, op zorgkantoor Zilveren Kruis na, de 

toegekende tariefopslagen volledig door de zorgkantoren zijn toegewezen. 

 

Teamreflecties 

De werkvorm zelfreflectie teams (nieuw onderdeel van het Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg) bestaat uit twee onderdelen. Een zelfscan en een verslag van het 

teamgesprek. De zelfscan bestaat uit onderwerpen op het gebied van o.a. zorg- en 

dienstverlening aan de cliënt, continuïteit, competenties en identiteit. De bevindingen 

van de zelfscan vormen de basis voor het teamgesprek. Ieder team maakt hiervan een 

verslag met de rubrieken stralende kleuren, minder stralende kleuren en doffe kleuren.  

 

Locatie overstijgend valt het volgen op: Teams zijn trots op de wijze waarop cliënten 

begeleid worden. Er is veel aandacht voor de ondersteuningsbehoefte en de 

persoonlijkheid van de cliënt. Medewerkers zetten zich met grote betrokkenheid en een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel in. Ook de onderlinge collegialiteit valt op in de 

verslagen van de teamreflecties. Daarnaast vallen de volgende punten op die voor 

verbetering vatbaar zijn: 

- Aanvullende scholing en deskundigheidsbevordering, zowel met betrekking tot 

specifieke cliëntvragen als de antroposofische zorgvisie 

- Maaltijdbereiding op basis van de antroposofische identiteit 

- Hygiëne op het woonhuis en werkgebied 

- Veranderende verantwoordelijkheden door missiegericht organiseren wat 

onzekerheden en onduidelijkheden geeft bij medewerkers 

 

Kwaliteitsmanagement en certificering 

DeSeizoenen voldoet aan het kwaliteitsschema van NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn. Het 

certificaat is geldig tot december 2018. In 2017 heeft een tussentijdse audit plaats 

gevonden op locatie Landgoed Gennep in Eindhoven. Deze audit heeft geleid tot twee 

minors die ondertussen zijn opgelost.  

 

Vrijheidsbeperking  

Binnen DeSeizoenen wordt vrijheidsbeperking ingezet vanuit toezichthoudende 

domotica, maar ook kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet naar 

aanleiding van agressie-incidenten. Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden 

ingezet op basis van afspraken in het signaleringsplan van de betreffende cliënt of als 

noodmaatregel. 

 

In de periode 2016-2017 zien we een duidelijke dalende trend op locatie Overkempe en 

een gelijkblijvende trend, met af en toe pieken, op de overige locaties. 

Noodmaatregelen (art. 39 BOPZ) worden door de BOPZ-arts beoordeeld en gemeld bij de 

IGJ.  

 

Zorgsignalering tijdens de nacht 

In 2017 zijn alle kleinere locaties aangesloten op één van de twee 

zorgsignaleringsposten (Bronlaak of Overkempe) en is geëvalueerd hoe dit wordt 

ervaren door de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de zorgopvolging 

(begeleider die waak- of slaapdienst heeft) van betreffende kleine locaties. Op basis van 

deze evaluatie en eerdere bevindingen over de ervaren veiligheid van cliënten en 

medewerkers, is besloten dat zorgsignalering tijdens de nacht op de kleine locaties wordt 

uitgevoerd door de nachtzorgposten op de locaties Overkempe en Bronlaak. Hiermee is 

de zorgsignalering continue geborgd, ook tijdens de zorgopvolging (als de begeleider dus 

zorg verleent). 

 

Agressie-incidenten 

De agressie-incidenten laten een trendmatige daling zien op met name de locaties 

Overkempe en Bronlaak. Op locatieniveau is per woonhuis, werkgebied en op cliënt 



Jaarverslag DeSeizoenen 2017  24 
 

niveau meer inhoudelijk inzicht. Op basis van de inhoudelijke informatie worden op 

cliëntniveau analyses gemaakt en ook beoordeeld wat de impact is voor mede-cliënten 

en medewerkers. Dergelijke analyses leiden tot aanpassingen in het ondersteuningsplan, 

begeleidingsstijl, training medewerkers en soms tot overplaatsingen. 

 

Medicatieveiligheid 

Het borgen van medicatieveiligheid is zeer belangrijk. De trendlijnen op de locaties 

Overkempe en Bronlaak laten zien dat het aantal medicatiefouten is toegenomen. Dit 

heeft in 2017 op Bronlaak geleid tot een actieplan op een specifieke woonlocatie. Dit 

heeft geresulteerd in een daling van het aantal medicatiefouten. Er is een 

aandachtsfunctionaris op teamniveau aangewezen die toeziet op de 

medicatieverstrekking en medewerkers aanspreekt op zorgvuldig handelen. Op zowel 

Bronlaak als Overkempe wordt binnenkort door middel van e-learning een training 

medicatieveiligheid aangeboden, naast de reguliere scholing door de AVG-arts. 

De meeste medicatiefouten betreffen handelingsfouten. Echter op met name de locatie 

Elivagar is veelvuldig sprake van weigering medicatie door de cliënt. Het is van belang 

om dergelijke meldingen inzichtelijk te  hebben om de (gedrags)effecten van de niet-

inname te volgen. 

 

Meldtype zorgelijke signalen seksuele ontwikkeling en/ of vermoeden seksueel misbruik 

Veel meldingen van dit meldtype hebben betrekking op het melden van zorgelijke 

signalen. Deze signalen dragen bij om zicht te krijgen op seksualiteitsvraagstukken bij 

de cliënt en het tijdig anticiperen op een ongezonde ontwikkeling in deze. Dit meldtype 

heeft, naast de training die begeleiders volgen, er mede toe bijgedragen dat seksualiteit 

beter bespreekbaar is geworden. Ook worden de sociale veiligheid van de cliënt, mede-

cliënten in het sluiten van vriendschappen, aangaan van (intieme) relaties zichtbaar en 

beter bespreekbaar. Ook melding van seksuele intimidatie vanuit cliënt naar medewerker 

wordt inzichtelijk en bespreekbaar, zodat de cliënt hierin ondersteund kan worden. 

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

DeSeizoenen heeft in 2017 in totaal drie meldingen van een calamiteit in de 

zorgverlening en geweld in de zorgrelatie bij de IGJ gedaan. De onderzoeksrapportages 

hebben bij de IGJ geen vragen opgeroepen. De verbetermaatregelen zijn op de 

betreffende locaties opgepakt.  

 

In december 2017 heeft de IGJ een bezoek gebracht aan locatie Elivagar in het kader 

van onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca. De IGJ concludeert dat bij 

DeSeizoenen op een onderbouwde wijze psychofarmaca wordt voorgeschreven en zij 

verwacht dat dit op orde blijft. DeSeizoenen, locatie Elivagar, heeft alle psychofarmaca 

van de cliënten goed in beeld, de cliëntvertegenwoordigers zijn betrokken bij de 

evaluaties van het gebruik van deze medicatie. De driehoek locatiemanager, 

orthopedagoog en AVG speelt een grote rol bij het voorkomen van het gebruik van 

psychofarmaca en het afbouwen ervan. 
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Medewerkers 

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

professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen, er ruimte is voor persoonlijke 

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

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

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

te ontwikkelen. 

Verloop en arbeidsmarktpositie 

Het instroom percentage in 2017 bedroeg 13% en het uitstroom percentage 16,2%. Aan 

het eind van 2017 was het aantal medewerkers 717. Gemiddeld heeft DeSeizoenen in 

2017 472 fte (vast 469 fte, oproep 3 fte) ingezet. 

 

 

In 2017 bleek ook bij DeSeizoenen dat de schaarste op de arbeidsmarkt groter is 

geworden. Er kwam minder respons op openstaande vacatures en door concurrentie op 

de arbeidsmarkt vertrokken medewerkers. In 2017 zijn we daarom gestart met het 

versterken van onze positie op de arbeidsmarkt. In samenwerking met de 

Ondernemingsraad is een werkgroep opgezet die voorstellen doet voor een actievere 

werving van personeel en het behoud van medewerkers. Eind 2017 nam de directie het 

besluit om de seniorfuncties beter in te gaan zetten om goede medewerkers te kunnen 

behouden. Ook in 2018 blijft het versterken van onze positie op de arbeidsmarkt een 

belangrijk aandachtspunt. Hierin wordt ook samenwerking met andere antroposofische 

zorgaanbieders gezocht. 

Missiegericht Organiseren 

DeSeizoenen wil zich blijven onderscheiden in de betrokken wijze waarop medewerkers 

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

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

oprechte interesse en belangstelling). Om als organisatie wendbaar te zijn en de vitaliteit 

van medewerkers te bevorderen wordt het zelforganiserend vermogen en het 

eigenaarschap en ondernemerschap van medewerkers versterkt. 

Begin 2017 is er een praktische beleidsdag geweest voor medewerkers en 

leidinggevenden om invulling te geven aan Missiegericht Organiseren. Hieronder 
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verstaan wij dat we niet alleen de ontwikkeling en eigen regie van cliënten willen 

bevorderen, maar ook die van medewerkers. Door het zelforganiserend vermogen van 

medewerkers sterker aan te spreken brengen wij de organiseervisie van DeSeizoenen 

ook sterker in overeenstemming met onze zorgvisie. Vandaar de term missiegericht 

organiseren. In 2017 hebben teams meer inzicht en mogelijkheden gekregen om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor het rooster en het beheer van teambudgetten. Dit 

gold ook voor het bepalen en organiseren van eigen teamscholingen. De ervaring leert 

echter dat dit laatste nog mondjesmaat van de grond komt en dat voorlopig nog meer 

ondersteuning gewenst is om ook daadwerkelijk tijd vrij te maken voor teamscholing die 

aansluit op de scholingsvragen van het eigen team.   

Verzuim 

Het ziekteverzuim percentage bedroeg in 2017 gemiddeld 7,2%. Daarmee is het verzuim 

ten opzichte van 2016 gelijk gebleven en is dit verzuimpercentage nog steeds te hoog. 

Het hoge verzuim zorgt voor veel druk op medewerkers en leidinggevenden en heeft 

daarom de hoogste prioriteit om dit te verlagen. In 2017 is een werkgroep opgericht op 

het gebied van Verzuim, Arbobeleid en Vitaliteit waarin Ondernemingsraad, Directie, 

leidinggevenden en P&O vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep initieert maatregelen op 

het gebied van verzuimpreventie, arbeidsomstandigheden en vitaliteitsbeleid. De 

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

van bedrijfsfitness programma’s en aandacht voor verzuim in teamoverleggen. In 2017 

zijn de leidinggevenden actief ondersteund door de verzuimcoach. Medio  2017 is er van 

Arbodienst gewisseld. Vanaf juli is de samenwerking met de Arbodienst VSD gestart.   

Verzuim (excl. zwangerschap) 

Locaties Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei  Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gemid-
deld 

Bronlaak 8,6 8,6 7,0 6,8 6,9 6,2 6,0 6,1 5,7 6,5 5,5 6,3 6,7 

Corisberg 8,0 6,5 9,3 6,1 3,6 4,0 6,9 5,9 7,6 6,9 6,9 5,7 6,4 

Elivagar 7,3 5,8 5,6 8,1 7,6 4,0 5,4 4,1 6,7 5,1 3,8 8,0 6,0 

Landgoed 
Gennep 9,6 7,3 7,5 8,0 10,5 9,3 10,8 8,0 11,3 10,2 11,2 11,0 9,6 

Overkempe 8,5 9,1 8,2 6,8 8,8 8,5 8,8 7,8 8,2 8,4 10,3 9,5 8,6 

Verdandi 7,0 3,2 4,4 4,3 4,6 3,8 3,0 3,0 3,3 8,0 3,7 4,0 4,4 

Totaal 8,4 8,1 7,3 6,8 7,4 6,6 6,9 6,4 6,8 7,2 7,1 7,5 7,2 

 

Gedragscode en Eigen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

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

DeSeizoenen een eigen gedragscode. De gedragscode beschrijft duidelijke afspraken  

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

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

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

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

vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). De gedragscode 

geldt voor alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van DeSeizoenen. 

Parallel aan de wettelijke VOG hanteert DeSeizoenen een eigen verklaring omtrent het 

gedrag, waarbij (nieuwe) medewerkers, vrijwilligers en stagiaires zelf verklaren nooit 

veroordeeld te zijn voor seksueel misbruik en verklaren dat er nooit waarschuwingen 

dan wel maatregelen zijn genomen naar aanleiding van seksueel of ander 

grensoverschrijdend gedrag. Het niet kunnen voldoen aan deze verplichting leidt tot het 

afwijzen dan wel beëindiging van het arbeidscontract met DeSeizoenen. 
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Scholingsplan 

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

Goed personeelsbeleid met scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden versterken de 

kwaliteit van de zorg.  

Scholing Antroposofie: In 2017 hebben de grote locaties (Bronlaak en Overkempe) een 

basiscursus over antroposofie georganiseerd. De andere locaties sloten aan bij deze 

workshops of organiseerden workshops met eigen medewerkers (arts, orthopedagoog en 

directeur). De basiscursus richt zich op het opbouwen van een begrippenkader, 

ontwikkeling van bewustzijn in het dagelijks handelen en het stimuleren om een bijdrage 

te leveren aan de antroposofische visie.  

Jaarlijks volgt ten minste één van de orthopedagogen de Basismodule van de Academie 

Antroposofische Gezondheidszorg. In 2017 is de orthopedagoog van Elivagar gestart met 

deze opleiding. De instellingsarts van Bronlaak volgt de aanvullende beroepsopleiding tot 

antroposofisch arts. De senior-orthopedagoog van Bronlaak volgt de aanvullende 

beroepsopleiding van de Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische 

Psychotherapie. 

Ook is er in 2017 gericht geïnvesteerd in het aanvullend opleiden van alle 

leidinggevenden en inhoudelijke stafleden van DeSeizoenen in haar antroposofische 

mens- en zorgvisie, onder de noemer Missiegericht Leren. 

Methodiektrainingen: Op alle locaties worden methodiektrainingen gegeven. Op 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verpleegtechnische vaardigheden: Elivagar is dit jaar gestart met een externe 

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

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

verpleegkundige. Elivagar, Overkempe, Verdandi en de Corisberg met een interne 

aandachtsfunctionaris/verpleegkundige.  

Weerbaarheidstrainingen: Bij Verdandi en Overkempe worden de 

weerbaarheidstrainingen geïntegreerd in de cursus Triple C. Op Bronlaak zijn 

weerbaarheidstrainingen georganiseerd waar andere locaties bij aan kunnen sluiten. Ook 

vinden teamtrainingen plaats op verzoek. 

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

voor hun opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ). Tien medewerkers vervolgen hun 

opleiding in Zorg en Welzijn. Twee medewerkers zijn in 2017 gestart met de eenjarige 

antroposofische opleiding Zorg en Welzijn. Drie medewerkers vervolgen hun Hbo-

opleiding.  
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DeSeizoenen heeft 77 stagiaires geplaatst in het schooljaar 2016/2017. Er waren 13 

stagiaires uit het HBO en 64  uit het MBO.  

Persoonlijke ontplooiing: Er zijn diverse aanvragen gedaan voor persoonlijke 

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

 

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

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

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

Governancecode Zorg 2017. De statuten zijn in lijn gebracht met deze code. Op haar 

website en in de reglementen is te vinden hoe DeSeizoenen deze code naleeft. 

Directie 

De directie werd in 2017 door Merlijn Trouw en Peter Lensselink gevoerd. De directie 

draagt een collectieve verantwoordelijkheid voor het geheel, maar de directieleden zijn 

elk afzonderlijk verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken en/of 

aandachtsgebieden, zoals is beschreven in het directiereglement. Op deze gebieden zijn 

de leden van de directie als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar. 

Merlijn Trouw fungeerde als algemeen directeur, met onder meer als aandachtsgebieden 

de aansturing van de lijnorganisatie (locatiemanagers), governance, medezeggenschap 

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

stafmedewerkers kwaliteit en veiligheid). Peter Lensselink was financieel directeur, met 

onder meer als aandachtsgebieden financiën van de organisatie, bedrijfsvoering inclusief 

de OR en medewerkersregelingen, alsmede de facilitaire en ondersteunende diensten.  

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

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

geen aanvullende bezoldiging voor hun werkzaamheden in de andere vennootschappen 

binnen de holding. Hun activiteiten voor de zuster-vennootschappen werden in 2017  

voor 0,4 FTE doorbelast vanuit DeSeizoenen. Het bezoldigingsbeleid voor de directie 

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

accountant. Voor de directieleden wordt een declaratiebeleid gehanteerd. 

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 daarnaast de directie met raad en daad terzijde. 

De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en 

aandeelhouders, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Dit aspect is onderdeel van 

de jaarlijkse evaluatie die de Raad uitvoert. De Raad gebruikt een bestaand instrument 

voor de zelfevaluatie en laat zich eens per drie jaar door een terzake kundige externe 

partij evalueren.  Daarnaast heeft de Raad samen met de directie, vanwege de 

vennootschappelijke structuur waar de organisatie deel van uitmaakt, door prof. mr. 

Houwen laten onderzoeken of op adequate wijze wordt omgegaan met het vermijden 

van eventuele schijn van belangenverstrengeling. De uitkomsten van dit onderzoek 

leidden niet tot de constatering dat sprake was van belangenverstrengeling. 

Aanbevelingen uit het rapport zijn ter harte genomen en hebben (begin 2018) geleid tot 

enkele aanscherpingen in statuten en reglementen. 

In 2017 werden vier reguliere vergaderingen met de directie gehouden op verschillende 

locaties van DeSeizoenen. Bij de vergaderingen waren de leden van de Raad vrijwel 

steeds allen aanwezig. 

In de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen zijn met name de 

volgende onderwerpen aan bod gekomen. 
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Onderwerpen reguliere vergaderingen: 

- Voortgangsrapportages Kwaliteit en Veiligheid van Zorg 

- Financiële Kwartaalrapportages  

- Liquiditeitsprognose en -overzichten 

- Verbetermaatregelen ziekteverzuim 

- Antroposofische menskunde 

- Opvolging cliëntervaringsonderzoek 

- Strategische koers LVG-doelgroep 

- Faillissement onderaannemer Hermes Huis en continuïteit van zorg voor de 

betreffende cliënten en afwikkeling daarvan 

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek en Vitaliteitsbeleid 

- RisicoInventarisatie&Evaluatie (RI&E) 

- Risicomanagement 

- Functieprofielen directieleden 

- Benchmark Care (Berenschot) 

- Jaarrekeningen 2016 Care Shared Services BV en WW Zorgroep BV 

- Meerjarenbeleid 

- Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

- Financieel beleid 

- Nieuwe Governancecode Zorg 2017 

- Missiegericht organiseren 

- Dienstverleningsovereenkomsten 

- Toezichtkader IGJ 

- Zorgverkoop 

- Strategisch vastgoedplan 

- Krapte op de arbeidsmarkt 

- Goed bestuur en toezicht 

- Evaluatie governance structuur 

- Enquêteprocedure Ondernemingskamer 

- Vierogen principe 

- Ontwikkelingen management 

- Toezichtsvisie Raad van Commissarissen 

- Integriteitsbeleid 

- Geschillenregeling 

- Verdeling commissies 

- Rooster van aftreden 

 

Daarnaast zijn afgevaardigden van de Raad, aanwezig geweest bij het overleg van de 

directie met zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad. De heer De Goeij 

heeft, in een aantal gevallen vergezeld van de heer Reigersman, met enige regelmaat 

contact gehad met de Centrale Cliëntenraad en de familieverenigingen, met name over 

de verwerving van het vastgoed van de voormalige Zonnehuizen en de bijbehorende 

huur- en leningsovereenkomsten vanuit DeSeizoenen. Helaas hebben deze gesprekken 

niet in voldoende mate bijgedragen aan een open dialoog en oplossingrichting binnen de 

voor DeSeizoenen geldende vennootschappelijke kaders. 

Ook dit jaar vonden jaargesprekken met de beide directieleden plaats. Net als in 2016 

vond een stakeholdersgesprek plaats met de inkopers van de Zorgkantoren. 

De Auditcommissie van de Raad van Commissarissen is (als onderdeel van de 

vergadering) twee keer bijeen geweest en heeft naast het bespreken van de reguliere 

financiële managementrapportages bijzondere aandacht besteed aan de verdere 

versterking van de financiële controlfunctie. 
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Goedkeuring werd door de Raad van Commissarissen gegeven aan de volgende 

bestuursbesluiten: 

- Financieel beleid 

- Integriteitsbeleid 

- Jaarverslag, inclusief jaarrekening 2016 

- Ondernemingsplan, inclusief begroting 2018 

De Raad van Commissarissen stelde de volgende documenten vast: 

- Toezichtsvisie Raad van Commissarissen 

- Geactualiseerde functieprofielen directieleden 

- Geschillenregeling 

- Verdeling commissies en rooster van aftreden 

In 2017 bestond de raad uit: 

Naam  Functie Aandachtsgebied 

A. Reigersman voorzitter benoemings- en remuneratiecommissie, 

identiteitscommissie en Ondernemingsraad 

H. de Goeij Lid benoemings- en remuneratiecommissie, auditcommissie 

en Centrale Cliëntenraad 

E. Maat Lid auditcommissie 

P. Staal Lid identiteitscommissie 

      

De Raad is in 2017 met de toetreding van de heer Staal uitgebreid van drie naar vier 

leden en de werving voor een vijfde lid van de Raad van Commissarissen is opgestart. 

Afstemmingsoverleg met Aandeelhouder WW Zorggroep 

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

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

van de directie van DeSeizoenen. De hoofdthema’s van de afstemmingsoverleggen in 

2017 betroffen: 

- Uitvoering meerjarenbeleid in de praktijk 

- Strategisch plan/lange termijn strategie 

- Afwikkeling faillissement van onderaannemer Stichting Hermes Huis en het realiseren 

van continuïteit van zorg voor de betreffende cliënten 

- Profiel DeSeizoenen 

- Antroposofische geneeskunde 

- Uitwisseling over strategievraagstukken met antroposofisch werkende 

gezondheidsorganisaties in Berlijn  

- Vennootschappelijke structuur van DeSeizoenen en maatregelen om mogelijke 

belangenverstrengeling te voorkomen. 

- Enquêteprocedure Ondernemingskamer. 
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Verslag van de Aandeelhouder 

 

Algemene vergadering van Aandeelhouders 

Er werden in 2017 vier reguliere vergaderingen in aanwezigheid van de directie 

gehouden op de verschillende zorglocaties van DeSeizoenen. Daarnaast nam de 

aandeelhouder deel aan een themabijeenkomst met directie en Raad van 

Commissarissen, bracht zij met hen een bedrijfsbezoek aan antroposofische instellingen 

in Berlijn, bezocht een bijeenkomst van de familievereniging Bronlaak, en voerde 

gesprekken met een vertegenwoordiging van de familievereniging en vond informeel 

overleg tussen de Aandeelhouders plaats. 

In de reguliere vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod 

gekomen: 

 Financiële Kwartaalrapportages, liquiditeitsprognose en –overzichten en 

ziekteverzuim 

 Jaarrekening 2016  

 Ondernemingsplan 2018 

 Meerjarenbeleid 

 Financieel beleid 

 Nieuwe Governancecode Zorg 2017 

 Dienstverleningsovereenkomsten 

 Strategisch vastgoedplan 

 Goed bestuur en toezicht 

 Enquêteprocedure Ondernemingskamer 

 

De Aandeelhouder gaf goedkeuring aan: 

 Jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2016 

 Ondernemingsplan (inclusief begroting) 2018 

 

Afstemmingsoverleg met Aandeelhouder WW Zorggroep 

Twee keer per jaar vindt in het bijzijn van de directie van DeSeizoenen een 

afstemmingsoverleg plaats tussen de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouder. 

De besproken hoofdthema’s vindt u terug onder het Verslag van de Raad van 

Commissarissen. 
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Verslag van de Ondernemingsraad 

 
Zetelverdeling 

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

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

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

 

Samenstelling Ondernemingsraad 

Per 31 december 2017 kende de Ondernemingsraad DeSeizoenen de volgende 

samenstelling: 

- Jacqueline Driessen, voorzitter (Bronlaak). 

- Mariëtte v.d. Linden, vicevoorzitter (Overkempe). 

- Dunja Duindam (Landgoed Gennep) 

- Anja Lodder (Bronlaak) 

- Jacqueline Macke (Bronlaak) 

- Rianne Veekens (Bronlaak) 

- Carina Kerkdijk (Overkempe) 

- Robert Brown (De Corisberg) 

- Bart Janssen (Verdandi) 

- Westly Montroos (Overkempe) 

 

In 2017 is afscheid genomen van Erzsebet Groot-Wassink (locatie Verdandi) en Vivian 

Simons-Huynen (locatie De Corisberg). Zij zijn gestopt met hun werkzaamheden voor 

DeSeizoenen. De vacante zetels zijn ingevuld door respectievelijk Bart Janssen en Robert 

Brown. Ook is afscheid genomen van Hellen Crienen-Ramakers, vicevoorzitter, 

werkzaam op de locatie Elivagar. Zij is gestopt als OR-lid. Ondanks herhaalde oproepen 

hebben zich helaas geen kandidaten gemeld voor de invulling van deze vacante zetel.  

Aan de ondernemingsraad was een ambtelijk secretaris toegevoegd in de persoon van 

Betty Kuipers.  

 

Vergaderstructuur 

De OR vergaderde op de donderdag één keer per veertien dagen in de even weken op 

wisselende locaties. De overlegvergaderingen met de directie vonden in de regel één 

keer per zes weken plaats. In 2017 hebben zeven overlegvergaderingen plaatsgevonden, 

zestien reguliere vergaderingen en acht themavergaderingen.  

Bij twee overlegvergaderingen was naast de directie aanwezig de heer Andreas 

Reigersman, afgevaardigde van de Raad van Commissarissen (RvC).  

Hiermee werd voldaan aan artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), 

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

overlegvergadering, de zogenaamde Algemene Gang van Zaken-vergadering moet 

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

Onderwerpen die met de heer Reigersman zijn besproken, zijn: 

- Inwerkbeleid nieuwe leden van de RvC. 

- Krapte op de arbeidsmarkt/invullen van vacatures. 

- Het stimuleren van de antroposofische identiteit. 

 

De vergaderingen van de ondernemingsraad zijn openbaar. In het jaar 2017 hebben 

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

vergadering aanwezig te zijn. Naast de reguliere en overlegvergaderingen werden ook 

themavergaderingen georganiseerd. Thema’s in het afgelopen jaar waren: 

- Kwaliteitskader: teamreflectie en overgang naar coachende teamcoördinatoren. 

- ARBO: nieuwe Arbowet, preventiemedewerkers en de rol van de OR. 

- Missiegericht organiseren. 

- Roosterpakket. 

- Welzijn en veiligheid medewerkers. 



Jaarverslag DeSeizoenen 2017  34 
 

- Arbeidsmarktkrapte: ‘Hoe mensen te motiveren te komen en te blijven werken bij 

DeSeizoenen’.  

- Werkdruk en inwerkbeleid.  

- Antroposofie. 

  

Naast vergaderingen vonden er regelmatig voortgangsgesprekken plaats met de 

locatiemanagers. De goedgekeurde en vastgestelde verslagen van de ondernemingsraad 

werden via e-mail ter informatie verspreid aan alle medewerkers van DeSeizoenen en 

werden ter inzage gelegd in een openbare map op de M-schijf. Medewerkers konden met 

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

OR@deseizoenen.org.  

 

Advies- en instemmingsaanvragen 

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

aanvragen behandeld: 

- Aanpassing werkkostenregeling. 

- Scholingsplan DeSeizoenen 2017. 

- Implementatie arbodienstverlening VSD (VerzuimServiceDesk). 

- Overheveling van de functies medewerker Cliëntservice en Clientvertrouwenspersoon 

van Care Shared Services naar DeSeizoenen. 

- Uitbreiding functiegebouw DeSeizoenen. 

- Implementatie roosterpakket Monaco. 

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

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

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

werd in de notulen verslag gedaan.  

 

Daarnaast heeft de OR aan de directie adviezen uitgebracht en voorstellen gedaan met 

betrekking tot: 

- Een aanpassing van de vakantieregeling bewoners. De vakantieregeling is conform 

advies aangepast. 

- Het instellen van externe onderzoeken naar aanleiding van (gewelds-) incidenten. 

Het voorstel van de OR is grotendeels overgenomen.  

- Hoe mensen te motiveren te komen en te blijven werken voor DeSeizoenen. 

- De invulling van het inwerkbeleid. De aanbevelingen en suggesties van de OR over 

het inwerkbeleid zijn aan de locatiemanagers voorgelegd met de vraag wat zij op 

locatie kunnen oppakken.  

- Instructies over antroposofische medicatie. Ten aanzien van de instructies over 

antroposofische medicatie is besloten dat voor elke medewerker in het eerste jaar 

een algemene instructie over antroposofische medicatie wordt georganiseerd en in 

het derde jaar een instructie die meer de diepte ingaat. De concrete invulling ervan 

zou nog nader worden bezien door de antroposofische arts.  

 

Vaste agendapunten voor de overlegvergaderingen met de directie in 2017 waren de 

terugkoppeling van de werkgroep Arbo, Vitaliteit en Verzuim, het missiegericht 

organiseren (decentraal roosteren en versterking zelforganiserende teams) en 

communicatie.  

Informatiestukken, die de ondernemingsraad heeft ontvangen en onderwerpen die 

verder besproken zijn in de overlegvergaderingen, waren: 

- de financiële kwartaalresultaten en de kwartaal verzuimrapportages.  

- Het Jaarverslag DeSeizoenen met de Jaarrekening 2016. 

- Het herziene beleid van begeleiders in opleiding. 

- Informatieveiligheid (plan van aanpak en informatie over e-learning). 

- Toelichting telefonieproject.  

- Uitgangspunten Ondernemerschap werkgebieden.   

- Strategisch Vastgoedplan (concept). 

- Documentatie tarieven verrichtingen VerzuimServiceDesk. 

mailto:OR@deseizoenen.org
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- Ondernemingsplan DeSeizoenen 2017 ‘Volle kracht vooruit’ en het concept 

Ondernemingsplan DeSeizoenen 2018 ‘Regelruimte’. 

- Voortgang centrale zorgsignaleringspost.  

- De implementatie van het nieuwe elektronisch cliëntdossier (ONS). 

- De vernieuwde Governancecode.  

- Het enquêteverzoek van de CCr bij de Ondernemingskamer. 

- De verslagen van het managementteamoverleg. 

 

Evaluaties  

In 2017 zijn geëvalueerd de functiedifferentiatie locatiemanager, het aangepast protocol 

tijdelijk niet inzetbaar en het aangepast beleid jaargesprekken. De resultaten van de 

evaluaties waren dat het ingezette beleid door de ondernemingsraad werd ondersteund. 

Wat de jaargesprekken betreft heeft de OR de suggestie gedaan om in de toekomst het 

beleid aan te passen zodat het meer aansluit bij de huidige tijd. Voorstellen daartoe 

zullen in 2018 nader worden uitgewerkt.  

 

Werkgroep 

Afgevaardigden van de OR namen in 2017 deel aan de werkgroep Arbo, Verzuim en 

Vitaliteit. Thema’s die in de werkgroep aan de orde kwamen, waren het ziekteverzuim, 

Arbo/RI&E (= risico inventarisatie & evaluatie), arbodienst en ouderen- c.q. vitaliteitsbeleid.  

 

Introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers 

Een vertegenwoordiger van de OR verzorgde een presentatie over de ondernemingsraad 

als medezeggenschapsorgaan tijdens de in 2017 gehouden introductiebijeenkomsten van 

nieuwe medewerkers.  

 

Vakbonden 

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

plaatsgevonden.  

 

Scholing 

De ondernemingsraad heeft op 28 september 2017 een cursus gehad. De cursus werd 

verzorgd door adviesbureau ATIM. Centrale thema’s waren: 

- Het bekijken van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven 

(methode: ‘Zes denkhoeden van Bono’). 

- Het verdiepen en verrijken van de interne discussies binnen de OR.  

 

Informatiebijeenkomsten 

Een afvaardiging van de OR heeft op 14 maart 2017 deelgenomen aan de 

werkconferentie voor leidinggevenden en medewerkers met als thema ‘missiegericht 

organiseren’.  

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

roosterpakketten. 

 

Raad van Commissarissen 

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

Commissarissen, aan twee overlegvergaderingen hebben de voorzitter en vicevoorzitter 

een kennismakingsgesprek gehad met de heer Peter Staal, nieuw lid van de Raad van 

Commissarissen. 
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Verslag van de Centrale Cliëntenraad 

 

Inleiding 

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

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

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

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

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

hun medezeggenschapswerk ondersteund door een coach.  

De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale 

cliëntenraden. Uit iedere lokale raad worden maximaal twee vertegenwoordigers 

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

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

herbenoembaar.  

 

Samenstelling Centrale Cliëntenraad 

De Centrale Cliëntenraad had in 2017 tien leden. De raad werd secretarieel ondersteund 

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

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

en mevrouw Ine van Tulder.  

- Locatie Overkempe: mevrouw Ellie Mooijaart en de heer Martin Westerik. Mevrouw 

Ellie Mooijaart is per 1 maart 2017 benoemd tot lid van de Centrale Cliëntenraad.  

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

Centrale Cliëntenraad. De heer De Sonnaville is per 1 mei 2017 herbenoemd tot lid 

van de Centrale Cliëntenraad. 

- Locatie Elivagar: de heer Jan Vlonk. 

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

- Locatie Landgoed Gennep: de dames Heidi Looy en Angelique v.d. Schans. Mevrouw 

Angelique v.d. Schans is per 1 maart 2017 benoemd tot lid van de Centrale 

Cliëntenraad. In augustus 2017 zijn beide dames afgetreden als lid van de Centrale 

Cliëntenraad en als lid van de lokale cliëntenraad. Per 31 december 2017 waren de 

zetels van Landgoed Gennep nog vacant.   

 

Doelstelling  

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

reguliere zorg waren de bewaking en bevordering van de antroposofisch geïnspireerde 

zorg belangrijke uitgangspunten in de besluitvorming van de Centrale Cliëntenraad. 

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

vormen voor de zorg, die de Centrale Cliëntenraad voorstaat.  

Te weten: 

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

- Het waarborgen en het doorontwikkelen van de sociaal-therapie. 

- De zelfstandige en resultaatverantwoordelijkheid per locatie. 

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

en regelgeving en het zorgplan/ondersteuningsplan. 

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

vooraf uitdrukkelijke instemming van de wettelijke vertegenwoordigers.  

 

Vergaderingen en agenda  

In 2017 hebben vier vergaderingen met de directie plaatsgevonden.  
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Onderwerpen vergaderingen met de directie: 
- Stand van zaken Hermes Huis. 

- Kleinschalige initiatieven/voortgang Jachtslot Mook en samenwerking met de 
Driestroom. 

- Gesprek aandeelhouders en een derde partij over mogelijke financiering vastgoed. 
- Centrale zorgsignalering en invulling van de nachtzorg.  
- Formulieren medische beleidsafspraken en verklaring niet-reanimeren. 

- Beleidsnotitie medische beslissingen omtrent levenseinde. 
- Notitie hoe te handelen in geval van hartstilstand. 
- Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (herziene versie)/missiegericht werken.  
- Dienstverleningsovereenkomsten DeSeizoenen en Care Shared Services.  
- Ontwikkelingen van en bedreigingen voor het voortbestaan van de woon-

werkgemeenschappen. In dit kader is in september 2016 vanuit de Centrale 
Cliëntenraad een werkgroep samengesteld. In 2017 heeft de werkgroep de activiteiten 

voortgezet.  
- Notitie scheiden plegers/slachtoffers.  
- Niet-reanimatieverklaringen.  
- Notitie cliëntdossier. 
- Instandhoudingsplannen. Voortgangsrapportage en status afspraken tussen de 

Vastgoed DeSeizoenen B.V. en DeSeizoenen B.V. Het proces van scheiding kosten ten 
behoeve huurder/eigenaar vastgoed en uitvoer meerjareninstandhoudingsplannen.  

- Aanpassing reglement medezeggenschap cliëntenraden DeSeizoenen.  
- Jaarverslag DeSeizoenen 2016 en Jaarrekening. 
- Financiële managementinformatie per kwartaal. 
- Klachtenbeleid, aansluiting bij nieuwe externe klachtencommissie en vacature 

vertrouwenspersoon. 
- Aanschaf nieuw elektronisch cliëntendossier ONS en voorgenomen 

implementatietraject. 
- Ambities DeSeizoenen 2018. 
- Strategisch Vastgoedbeleid DeSeizoenen. 
- Notitie uitgangspunten Ondernemerschap Werkgebieden.  
- Ondernemingsplan 2018 ‘Regelruimte’ en begroting DeSeizoenen.  
- Communicatie ouders/wettelijke vertegenwoordigers. 
- Stand van zaken dienstverleningsovereenkomsten DeSeizoenen en Care Shared 

Services.  
- Vooraankondiging cliëntervaringsonderzoek. 

- Extern onderzoek naar aanleiding van (gewelds) incidenten.  
- Nieuwe werkwijze Inspectie voor incidentenonderzoek.  
- Geconsolideerde Jaarrekening 2016 met accountantsverklaring van WW Zorg Groep. 
- Jaarverslag Klachten 2016. 
- Memo directie d.d. 28-06-2017 toelichting Vastgoed DeSeizoenen - DeSeizoenen 

- Rooster van aftreden/herbenoeming leden van de CCr. 

 

Van bovenstaande onderwerpen zijn positieve adviezen met kanttekeningen en/of 

aanbevelingen in eerste dan wel tweede termijn uitgebracht over: 

- Notitie cliëntdossier. 

- Ondernemingsplan DeSeizoenen 2018 ‘Regelruimte’. 

- Formulieren medische beleidsafspraken en verklaring niet-reanimeren. 

Beleidsnotitie medische beslissingen omtrent levenseinde. 

Notitie hoe te handelen in geval van hartstilstand. 

- Klachtenbeleid.  

- Notitie scheiden plegers/slachtoffers. 

 

Besluitvorming over gevraagd advies- en verzwaard adviesaanvragen vond eerst dan 

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

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

advisering meegenomen.  
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Raad van Commissarissen 

Een afvaardiging van de CCr heeft een kennismakingsgesprek gehad met de heer Peter 

Staal, nieuw lid van de Raad van Commissarissen. De heer Staal, die per 15 september 

2017 is toegetreden tot de Raad van Commissarissen, is huisarts en antroposofisch arts 

in Tilburg.  

De heer Hans de Goeij, lid van de Raad van Commissarissen, is aanwezig geweest bij de 

vergadering van de CCr en directie d.d. 25 september 2017.  

 

Enquêteverzoek Ondernemingskamer 

Medio december 2017 heeft de Centrale Cliëntenraad een enquêteverzoek ingediend bij 

de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Het verzoek betrof de 

financiële en juridische constructie die de aandeelhouders rondom de zorginstelling 

DeSeizoenen hebben opgezet. Voorts werd onderzoek bepleit naar een aantal 

langlopende contracten van DeSeizoenen BV, in het bijzonder: huurovereenkomsten, 

dienstenovereenkomsten en geldleningsovereenkomsten. Na een mondelinge 

behandeling op 22 februari 2018 heeft de Ondernemingskamer bij beschikking van 30 

april 2018 het enquêteverzoek ten dele toegewezen, en naar de mening van de Centrale 

Cliëntenraad voor een belangrijk deel. De Ondernemingskamer heeft een onderzoek 

gelast naar de keuze om de eigendom van het vastgoed op de locaties Bronlaak, 

Overkempe en De Corisberg onder te brengen bij DeSeizoenen Vastgoed BV en naar de 

wijze van totstandkoming en de inhoud van de vastgoedtransactie. In het onderzoek zal 

onder meer aandacht worden besteed aan belangenverstrengeling en de rol die de 

commissarissen hebben gespeeld. De Ondernemingskamer heeft de Amsterdamse 

advocaat mr J.M. Blanco Fernández tot onderzoeker benoemd. Naar verwachting zal de 

onderzoeker in het najaar 2018 zijn rapport over de vastgoedkwestie uitbrengen. 

 

Medezeggenschap 

De Centrale Cliëntenraad is aangesloten bij het LSR (Landelijk Steunpunt 

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

belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten. 
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Financiën 

 

Het resultaat van DeSeizoenen over 2017 bedraagt ruim € 1,5 miljoen (2016: € 0,1 

miljoen). Dit resultaat is samengesteld uit een positief operationeel resultaat van € 2,0 

miljoen en een incidenteel verlies van € 0,5 miljoen. De opbrengsten (m.n. Wlz en Wmo) 

zijn gestegen ten opzichte van 2016 en de kosten, met name personeelskosten, 

hotelmatige kosten en onderhoud, zijn gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Het incidentele verlies wordt veroorzaakt door een reservering voor juridische bijstand 

en overige advieskosten.  

Financieel beleid 

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

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

kosten. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

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

toegekend. 

- Opbrengsten voor zorg worden besteed aan zorg. 

- Uitgangspunten van de huidige zorgzwaartebekostiging (leveringsvoorwaarden) en 

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

locaties. 

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

schoonmaak en facilitaire en technische diensten (onderhoud). 

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

begrote uitgaven aan huur en afschrijvingen. 

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

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

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

bedrijfsvoering (8,5%) is voor alle locaties hetzelfde. Jaarlijks wordt getoetst in 

hoeverre deze percentages marktconform zijn. 

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

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

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

Planning & Control cyclus 

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

meerjarenbeleidsplan op waarin haar strategische uitgangspunten en ambities voor de 

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

 

Jaarlijks wordt er door DeSeizoenen gerelateerd aan het meerjarenbeleidsplan een 

ondernemingsplan vastgesteld, waarin de ambities voor het komende jaar zijn 

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

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

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

binnen de door de directie vastgestelde uitgangspunten, omgezet in een 

ondernemingsplan per locatie. Het ondernemingsplan van DeSeizoenen betreft de 

samenvoeging van de ondernemingsplannen per locatie. 

 

Het begrotingsproces heeft een beperkte doorlooptijd. De locatiemanagers worden 

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

Afstemming van ondernemingsplannen vindt plaats in begrotingsgesprekken met de 

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

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

overeengekomen verbeterplannen worden opgenomen in de ondernemingsplannen van 

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

kwartaalgesprekken tussen directie en locatiemanagers. 

 

De dienstverlening van Care Shared Services (facilitaire diensten) is in 2017 vastgelegd 

in dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Per kwartaal wordt door de directie van 

DeSeizoenen met de locatiemanagers over de uitvoering van de overeengekomen DVO 

gesproken worden. De feedback van deze gesprekken wordt binnen Care Shared 

Services besproken en omgezet in verbeterplannen. Deze DVO’s worden periodiek 

bijgesteld afhankelijk van de wensen van de betreffende locatie. De 

bedrijfsvoeringsdiensten en ICT diensten worden door Care Shared Services geleverd op 

basis van een op directieniveau gesloten DVO, na goedkeuring en advisering van de 

CCR. In deze overeenkomst heeft in 2017, mede op advies van de CCR een verlaging 

van het tarief plaatsgevonden van 9% naar 8,5%. 

 

Naast de genoemde DVO’s liep er ook nog een leningsovereenkomst die gekoppeld was 

aan de ICT dienstverlening vanuit Care Shared Services naar DeSeizoenen. Deze 

overeenkomst hield in dat Care Shared Services de benodigde ICT apparatuur inkocht, 

beheerde en voor het onderhoud zorgde. Middels een operational leaseovereenkomst 

werd de apparatuur beschikbaar gesteld aan DeSeizoenen. Aangezien DeSeizoenen 

echter voldoende financiële middelen had om de aanschaf van de ICT apparatuur te 

financieren is de afspraak gemaakt dat Care Shared Services geen lening bij een bank 

zou betrekken, maar de benodigde middelen van DeSeizoenen zou verkrijgen. Daar staat 

natuurlijk tegenover dat er geen “rente” in het leasebedrag opgenomen is dat 

DeSeizoenen betaalt aan Care Shared Services. Alleen de beheerskosten en 

afschrijvingskosten van de apparatuur zijn doorberekend. Dit betrof dus een 

marktconforme overeenkomst waarbij de winstmarge van een externe financier wordt 

uitgespaard. Aangezien deze constructie complex is, werd besloten om per 1 januari 

2017 deze overeenkomst te beëindigen. Per die datum is de ICT apparatuur eigendom 

geworden van DeSeizoenen en is daarmee de lening afgelost.  

 

Per kwartaal informeert de directie de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad 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 2017 is het in 2015 ontwikkelde risicobeheerssysteem van DeSeizoenen periodiek 

geüpdatet en besproken in de Raad van Commissarissen. 

 

De belangrijkste risico thema’s die we onderscheiden zijn: 

- Financiële continuïteit. 

- Veiligheidsrisico’s voor bewoners, cliënten en medewerkers. 

- Kwaliteitsrisico’s in de operationele processen. 

- Medewerkerszaken. 

- Identiteit en reputatie/imagorisico’s. 

 

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

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

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

Hier worden de balans ultimo 2017 en de verlies & winstrekening 2017 van DeSeizoenen 

weergegeven en toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting op de jaarrekening 

verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2017. 

 

 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.766.146 2.084.431

Financiële vaste activa 1.800.000 2.106.225

Totaal vaste activa 4.566.146 4.190.656

Vlottende activa

Voorraden 210.875 238.242

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 468.841 340.617

Overige vorderingen 736.450 893.550

Liquide middelen 5.876.620 4.220.045

Totaal vlottende activa 7.292.786 5.692.454

Totaal activa 11.858.932 9.883.110

31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Kapitaal 18.000 18.000

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.029.310 2.472.268

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 0 0

Totaal eigen vermogen 4.047.310 2.490.268

Voorzieningen 771.690 616.497

Langlopende schulden (nog voor meer 0 0

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van bekostiging 0 0

Overige kortlopende schulden 7.039.932 6.776.345

Totaal passiva 11.858.932 9.883.110
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Materiële vaste activa 

In 2017 is door DeSeizoenen voor € 1,43 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen 

betreffen verbouwingen (€ 0,09 miljoen), infrastructuur (€ 0,03 miljoen), inventarissen 

(€ 0,25 miljoen), vervoermiddelen (€ 0,02 miljoen) en direct aan de zorg gerelateerde 

ICT (€ 1,04 miljoen). Op de totale activa is in 2017 € 0,75 miljoen afgeschreven en per 

saldo € 0,006 gedesinvesteerd. De boekwaarde van de materiële vaste activa op 

balansdatum bedraagt € 2,766 miljoen. Tot 2017 werd de direct aan de zorg 

gerelateerde ICT activa geleased van Care Shared Services. Begin 2017 heeft 

DeSeizoenen deze activa overgenomen van Care Shared Services. 

Financiële vaste activa 

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

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

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

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

consortium van banken verstrekte lening aan Vastgoed DeSeizoenen BV. Per eind 2017 

is door DeSeizoenen al € 1.800.000 verstrekt.  

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

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

DeSeizoenen. Deze lening is begin 2017 afgelost bij het overdragen van de ICT activa  

van Care Shared Services aan DeSeizoenen.  

 

Vlottende Activa 

De voorraden betreffen de voorraden van de werkgebieden en bedragen eind 2017  

€ 0,211 miljoen. 

 

De vordering uit hoofde van bekostiging bedraagt € 0,469 miljoen (2016: € 0,341 

miljoen). Dit betreft een vordering op de Zorgkantoren met betrekking tot het jaar 2017. 

Deze positie zal verrekend worden met de bevoorschotting voor 2018. 

 

De overige vorderingen betreffen een bedrag van € 0,736 miljoen. Hierin zitten 

opgenomen de vordering op debiteuren groot € 0,491 miljoen (2016: € 0,362 miljoen), 

vorderingen op groepsmaatschappijen € 0,070 miljoen, vorderingen op gemeenten 

(WMO) € 0,089 miljoen en overige vorderingen van € 0,086 miljoen. Onder debiteuren is 

een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 5.000 (2016: € 13.000). 

 

Liquide middelen 

De laatste grote post aan de activakant van de balans betreft € 5,877 miljoen aan liquide 

middelen (2016: € 4,220 miljoen). Deze middelen staan voor het merendeel (€ 5,840 

miljoen) op bankrekeningen van DeSeizoenen. Naast de hoofdbankrekening van 

DeSeizoenen betreft dit bankrekeningen die gebruikt worden voor de kasstromen in 

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

jaareinde een bedrag van € 36.000 aanwezig. 

 

Kasstroom overzicht 

Het kasstromen overzicht laat een positief resultaat zien van € 1,66 miljoen in 2017. Dit 

resultaat wordt verklaard door: 

 Een positief bedrijfsresultaat € 1,45 miljoen. 

 Afschrijvingskosten € 0,747 miljoen. 

 Dotatie aan de voorzieningen € 0,155 miljoen. 

 Een mutatie in het werkkapitaal van € 0,320 miljoen (saldo overlopende activa minus 

overlopende passiva). 

 Ontvangen interest € 0,104 

 Een uitgaande geldstroom betreffende investeringen -/- € 1,429 miljoen. 

 Een uitgaande geldstroom t.g.v. verstrekte lening -/- € 0,650 miljoen. 
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 Een inkomende geldstroom t.g.v. afgeloste lening  € 0,956 miljoen. 

 

Eigen vermogen 

Door het positieve resultaat van € 1,5 miljoen over 2017 neemt het eigen vermogen toe 

van € 2,5 miljoen naar € 4,0 miljoen. Dit resulteert in een solvabiliteitspercentage van 

34,1% van het totaal vermogen van DeSeizoenen. Ten opzichte van de zorgomzet geeft 

dit een buffer van 9,4%. 

Voorzieningen 

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

(€ 0,123 miljoen). De voorziening langdurig zieken heeft betrekking op de door te 

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

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

betreft een berekening conform jaarverslaggeving vereisten en heeft een omvang van  

€ 0,648 miljoen. 

Kortlopende schulden 

DeSeizoenen heeft geen langlopende leningen en alleen kortlopende schulden. Deze 

kortlopende schulden (€ 7,0 miljoen) bestaan uit een aantal posten: 

 Crediteuren en nog te betalen kosten € 2,6 miljoen (2016: € 2,1 miljoen). In dit 

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

gebouwen en kosten voor advisering en juridische bijstand. 

 Aan personeel gerelateerde verplichtingen € 4,3 miljoen (2016: € 4,3 miljoen) 

Dit betreft openstaande uren, loonbelasting, pensioenverplichtingen en vakantiegeld. 

 Rekening-courant positie met Care Shared Services B.V. € 0,1 miljoen. 
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Financieel resultaat 2017 

 

 

RESULTATENREKENING OVER 2017

2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 41.981.961 41.526.417

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 116.210 136.398

Overige bedrijfsopbrengsten 801.244 811.722

Som der bedrijfsopbrengsten 42.899.415 42.474.537

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 26.427.442 26.807.679

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 747.079 400.827

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 14.272.196 15.240.361

Som der bedrijfslasten 41.446.717 42.448.867

BEDRIJFSRESULTAAT 1.452.698 25.670

Financiële baten en lasten -104.345 -60.562

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.557.043 86.232

Buitengewone baten 0 0

Buitengewone lasten 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

Vennootschapsbelasting 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.557.043 86.232

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 1.557.043 86.232

1.557.043 86.232
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Het financieel resultaat over het jaar 2017 is uitgekomen op € 1.557.000 en ligt 

daarmee hoger dan het resultaat over 2016 (€ 86.000). Het operationeel resultaat groot  

€ 2.057.000 is € 1.232.000 hoger dan het begrote operationeel resultaat van € 825.000 

conform het ondernemingsplan 2017. Naast het operationele resultaat is er een 

eenmalig verlies opgenomen in de jaarrekening betreffende een reservering voor nog te 

betalen kosten voor juridische bijstand en overige advieskosten (€ 500.000). Het 

resultaat is hoger uitgekomen door het saldo van een hogere omzet, lagere 

kapitaallasten, hogere personeelskosten en lagere kosten verblijfscomponent dan 

begroot. 

 

Opbrengsten 

De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning zijn hoger dan in 

2016 en hoger dan begroot. 

 

 
 

In vergelijking met 2016 worden de hogere opbrengsten met name verklaard door een 

hogere productie Wlz en Wmo. De daling bij het Hermes Huis wordt veroorzaakt doordat 

alleen de productie van de maand januari 2017 nog is meegenomen bij DeSeizoenen. 

Vanaf februari 2017 is het Hermes Huis doorgestart in de St. Nieuw Hermes Huis. Op 

Mezelf B.V. heeft vanaf november als onderaannemer zorg verleend. De PGB 

opbrengsten van DeSeizoenen zijn licht gedaald en de opbrengst onderaanneming is iets 

toegenomen (in 2017 is nog een nagekomen afrekening over 2016 verwerkt van  

€ 19.400). 

 

Het totaal aan meer opbrengsten (€ 42,899 miljoen) ten opzichte van het 

ondernemingsplan 2017 (€ 41,255 miljoen) bedraagt € 1,6 miljoen en bestaat uit een 

aantal elementen: 

 Hogere opbrengsten intra- en extramurale zorgprestaties (€ 0,6 miljoen) 

 Hogere opbrengsten Wmo (€ 0,1 miljoen) 

 Hogere opbrengsten PGB en andere instellingen (€ 0,1 miljoen) 

 Opbrengsten Hermes Huis (niet meegenomen in de begroting van DeSeizoenen)  

(€ 0,1 miljoen). 

 Hogere en niet begrote overige opbrengsten (€ 0,7 miljoen) 

 

Begin januari 2017 verbleven 417 cliënten met een zorgzwaartepakket in de locaties van 

DeSeizoenen. Dit aantal was ultimo 2017 ook 417. Inclusief onderaanneming is dit 

aantal ultimo 2017 420 cliënten (ultimo 2016: 425 cliënten). 

In de initiële productieafspraken waren 144.312 ZZP dagen afgesproken. Uiteindelijk 

werden er 153.751 dagen gerealiseerd. Naast de ZZP dagen die zijn afgesproken met de 

zorgkantoren voor Zorg in natura zijn er nog 192 ZZP dagen gerealiseerd op basis van 

PGB. 

De initiële productieafspraken in 2017 voor beschermd wonen onder de Wmo zijn 6.680 

ZZP dagen, de in 2017 gerealiseerde ZZP dagen zijn 7.806. In 2017 zijn de toeslagen 

Opbrengsten zorgprestaties en maatsch. ondersteuning 2017 2016 Verschil

DeSeizoenen WLZ 39.598.718 38.710.288 2,3%

Hermes Huis WLZ 66.533 726.750 -90,8%

Op Mezelf WLZ 37.515 0 100,0%

Totaal WLZ-zorg 39.702.766 39.437.038 0,7%

DeSeizoenen WMO 1.633.816 1.494.455 9,3%

DeSeizoenen PGB 416.440 424.245 -1,8%

DeSeizoenen onderaanneming 228.940 170.679 34,1%

Totaal 41.981.961 41.526.417 1,1%
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voor extreme zorgzwaarte gestegen van  € 776.100 in de initiële productieafspraken 

naar € 1.130.700 in de uiteindelijke realisatie.  

 

In de extramurale dagbesteding was een toename te constateren van 5.241 dagdelen in 

initiële productieafspraken naar 8.040 dagdelen in de uiteindelijke realisatie. Op basis 

van PGB en onderaanneming zijn nog eens 11.660 dagdelen dagbesteding gerealiseerd. 

Via de Wmo zijn 9.257 dagdelen dagbesteding gerealiseerd. De ambulante extramurale 

zorg nam toe van 25 uren in initiële WLZ productieafspraken naar 89 uren in de 

uiteindelijke realisatie. Op basis van PGB zijn nog eens 439 uur aan ambulante zorg 

gerealiseerd. Via de Wmo zijn 13.900 uur aan ambulante zorg gerealiseerd. 

 

Personeel 

De personeelskosten zijn in 2017 uitgekomen op € 26,4 miljoen. Dit bedrag is 

opgebouwd uit € 24,2 miljoen aan personeel in loondienst, € 1,0 miljoen aan personeel 

niet in loondienst en € 1,2 miljoen aan overige personeelskosten. 

Afgezet tegen het ondernemingsplan (€ 26,0 miljoen) is € 0,4 miljoen meer aan 

personeel uitgegeven dan opgenomen was in het ondernemingsplan. Deze overschrijding 

betreft een lagere inzet van personeel (€ 0,3 miljoen), een hogere inzet van personeel 

niet in loondienst (€ 0,4 miljoen) en hogere overige personeelskosten (€ 0,3 miljoen). 

 

Aan het einde van 2016 waren 742 medewerkers (excl. stagiaires) in dienst, die 

gezamenlijk 472 fte vormden. Aan het eind van 2017 was het aantal medewerkers 717, 

overeenkomend met 472 fte. Gemiddeld hebben we in 2017 472 fte (vast 469 fte, 

oproep 3 fte)  ingezet (2016: 482 fte waarvan vast 476 fte en oproep 6 fte).  Het 

instroompercentage in 2016 bedroeg 13,0% en het uitstroompercentage 16,2%. Het 

ziekteverzuimpercentage bedroeg gemiddeld 7,2%. Begroot was een verzuimpercentage 

van 5%. In 2017 is geïnvesteerd in opleiding van medewerkers met een omvang van € 

243.000 (exclusief verletkosten). 

 

Materiële kosten 

Bedrijfskosten heeft een omvang van € 14,3 miljoen en bestaat uit de volgende posten: 

 Voeding      € 1,1 miljoen 

 Hotelmatige kosten    € 2,4 miljoen 

 Algemene kosten     € 1,3 miljoen 

 Bedrijfsvoering     € 3,7 miljoen (8,5% van de opbrengsten) 

 Cliëntgebonden kosten    € 0,7 miljoen 

 Kosten onderaanneming    € 0,3 miljoen 

 Onderhoud en energie    € 0,9 miljoen 

 Dotaties aan voorzieningen   € 0,2 miljoen 

 Huurkosten     € 3,7 miljoen 

 

Ten opzichte van de begroting (€ 14,0 miljoen) is € 0,3 miljoen meer uitgegeven dan 

begroot. Deze hogere uitgaven betreffen per saldo de volgende posten: 

 Niet begrote kosten onderaanneming  € 0,3 miljoen 

 Niet begrote dotaties voorzieningen  € 0,2 miljoen 

 Hogere uitgaven voeding/hotelmatig  € 0,1 miljoen 

 Hogere algemene kosten   € 0,6 miljoen (o.a. jurid. bijstand € 0,5 mio) 

 Hogere afdracht bedrijfsvoering  € 0,1 miljoen 

 Lagere huurkosten/kapitaallasten  € 0,3 miljoen 

 Lagere uitgaven cliëntgebonden kosten € 0,2 miljoen 

 Lagere uitgaven onderhoud en energie € 0,5 miljoen 

 

Bedrijfsvoering 

Voor de directie van DeSeizoenen is het van groot belang dat de kosten voor de 

uitbesteding van bedrijfsvoering en facilitaire/technische diensten marktconform is en zo 

mogelijk beter dan dat. Om vast te stellen of de vastgestelde bedrijfsvoering kosten 

marktconform zijn is in 2017 een benchmark onderzoek uitgevoerd door Berenschot, 
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waarbij het kostenniveau van DeSeizoenen is afgezet tegen een benchmark van 

vergelijkbare gehandicaptenzorg organisaties. Over het jaar 2016 is de benchmark 

uitgevoerd en kwamen we op een percentage van 16,2% versus 16,2% landelijk. Voor 

2017 is de uitkomst van de benchmark nog niet bekend. 
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Vooruitblik 2018 

 
Iedere locatie heeft voor 2018 een eigen Ondernemingsplan opgesteld. Naast deze lokale 

plannen heeft DeSeizoenen ook centrale thema’s en ambities. Deze betreffen:  

- het verder borgen en ontwikkelen van onze gezamenlijke antroposofische identiteit;  

- bedrijfsvoeringsthema’s die gezamenlijk effectiever en efficiënter georganiseerd 

kunnen worden dan dat de locaties dat afzonderlijk kunnen; en  

- interne verbinding en gemeenschappelijke profilering en maatschappelijke inbedding. 

 

Voor 2018 zijn de hoofdprioriteiten op organisatieniveau: 

 Het borgen van de continuïteit van zorg, o.a. door het verbeteren van het wervings- 

en selectiebeleid met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en het 

structureel terugdringen van het ziekteverzuim. 

 Het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het methodisch-cyclisch werken te 

versterken met de introductie van een nieuw ECD en uitvoering te geven aan de 

verbeterpunten uit het eerste Kwaliteitsrapport in het kader van het nieuwe 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

 Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorgomgeving door uitvoering te 

geven aan de renovatieprogramma’s die opgenomen zijn in het in 2017 opgestelde 

Strategisch Vastgoedplan. 

 Het voortzetten van de samenwerking en verbinding met cliëntvertegenwoordigers 

op huis- en werkgebied niveau, onder andere met de Drienamiek-methode. 

 Het verder bevorderen van de initiatiefkracht en het zelforganiserend vermogen van 

teams en medewerkers door het vergroten van verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, binnen heldere organisatie- en financiële kaders. 

 Voortzetten van de verankering van de antroposofische cultuur/identiteit, onder 

andere door introductiecursussen en vervolg van het ingezette ontwikkeltraject voor 

leidinggevenden, orthopedagogen en artsen. 
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Adresgegevens 

 

Hoofdkantoor DeSeizoenen 

Bezoekadres: 

Bronlaak 

Gemertseweg 36 

5841 CE Oploo 

Postadres: 

Postbus 28 

5845 ZG  ST. ANTHONIS 

Telefoon: (0485) 388 900 

www.deseizoenen.org  

informatie@deseizoenen.org  

www.facebook.com/seizoenen  

 

Overkempe 

Koekoeksweg 100 

8121 CS  OLST 

Telefoon: (0570) 568 600 

 

 

 

 

 

 

Verdandi Zorgboerderij De Groote Modderkolk 

Vrijenbergweg 24a 

7371 AA  LOENEN (Gld) 

Telefoon: (055) 505 10 36 

 

 

 

 

 

 

Verdandi Woonhuis Helios 

Loverendale 10 

7207 PG  ZUTPHEN  

Telefoon: (0575) 460 217 

 

 

 

 

 

 

 

Landgoed Gennep 

Genneperweg 169 

5644 RS  EINDHOVEN 

Telefoon (0485) 388 900 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.deseizoenen.org/
mailto:informatie@deseizoenen.org
http://www.facebook.com/seizoenen
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Elivagar 

Koppelstraat 19a 

6088 EM  ROGGEL 

Telefoon (0475) 390 520 

 

 

 

 

 

 

 

De Corisberg 

De Corisbergweg 1 

6416 HJ  HEERLEN 

 

Villa Terwinselen 

Mariastraat 2 

6467 EG  KERKRADE 

Telefoon (045) 5412451 
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Bijlage: Nevenfuncties Raad van Commissarissen en directie 

 

Raad van commissarissen 
Andreas Reigersman, voorzitter 
Directeur Stichting Lommerlust en adviseur bij De Hictoloog U.A.  
- Stichting Boogh, lid Raad van Toezicht  

- Stichting Rhijnestein, penningmeester  
- Antroposofische Vereniging in Nederland, secretaris  
- Utrechtse Ridderschapsstichting, thesaurier  
- Stichting Non Nobis, voorzitter Raad van Toezicht  
- Stichting Landgoed de Reehorst, lid Raad van Toezicht  
 

Hans de Goeij, lid 
Bestuursadviseur bij de Oude Gracht Groep B.V. Den Haag. 
- Trimbos Instituut Utrecht, voorzitter Raad van Toezicht 
- Molemann Mental Health B.V., voorzitter Raad van Commissarissen 
- Landelijk Expertise Centrum Erfelijke Hypercholesterolemie, voorzitter Raad van Toezicht 
- Nederlandse Dove en Slechthorende Kinderen, lid Raad van Toezicht 

- Stichting Robuust en Robuust B.V., lid Raad van Toezicht 
- Lid adviescommissie Referentie laboratoria Centrum Infectieziekten bestrijding RIVM 
- Commissie Winst door verschil, ZonMw, lid en plaatsvervangend voorzitter 
- Lid Voorbereidingscommissie Consortium Complementaire zorg, ZonMw, Den Haag 
- Lid Algemene Wet Bestuursrecht bezwarencommissie van de GGD’s en RAV’s in West, 

Midden en Noord Brabant 
- Lid van De Geschillencommissie Zorg 

- Stichting Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk, voorzitter 
- Coöperatie Ledenvereniging Thebe Extra U.A., voorzitter  
- Ynterprise B.V. (slapende B.V.), lid Raad van Toezicht  
- Vincentius Vereniging Tilburg, penningmeester  

Ellen Maat, lid 

Directeur Strategie & Innovatie bij Cordaan  
- Alrijne zorggroep, lid Raad van Toezicht  
- Bestuurslid van de Themacommissie informatisering van Actiz  

Peter Staal, lid 
Huisarts te Tilburg 
- Voorzitter Hagro Parkgroep Tilburg en daarmee contactpersoon Rampenopvang GHOR 

regio Tilburg  
- Medisch Adviseur Weleda Benelux  
- Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders, bestuurslid  

 

Directie 
Merlijn Trouw, algemeen directeur 
- directeur Care Shared Services 

- penningmeester van het bestuur van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg 
(januari 2012 t/m heden) 

- lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Scholengemeenschap voor 
Vrijeschoolonderwijs (februari 2017 t/m heden) 

Peter Lensselink, financieel directeur 

- directeur Care Shared Services 
- directeur WW Zorggroep BV tot 17 oktober 2017 
- (indirect) bestuurder van CashCure B.V., werkkapitaalbeheer voor ziekenhuizen (2014 

t/m heden) 

- lid van de Raad van Toezicht van Pieters & Bloklandsgasthuis (2010 t/m heden, sinds 
begin 2017 als voorzitter) 

- directeur van het Johannes Hospitium te Vleuten (januari t/m december 2017).  

In verband met deze functie heeft Peter Lensselink in 2017 één dag minder voor 
DeSeizoenen en Care Shared Services gewerkt.  

 


