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Voorwoord

Een tijdje dacht ik dat ze me voor de gek hielden. Dat de leidsters 
op het kinderdagcentrum wel beter wisten als ze zeiden dat mijn 

zoon Job ‘het zo goed deed’. Hij was zo zachtaardig. Vrolijk. Aan-
dachtig. Sociaal. Zagen ze dan niet wat iedereen kon zien? Een broze, 
meervoudig gehandicapte baby zonder veel toekomst.
Misplaatste achterdocht van mijn kant, bleek later. Op de opvang 
keken ze gewoon anders. De leidsters hadden nauwelijks oog voor Jobs 
gebreken. Waar mijn hoofd overliep van zorgen en obstakels zagen 
zij een onbeschreven jongetje. Een individu. In de loop der maanden 
begreep ik het pas. Mijn zienswijze veranderde mee, want wat kon Job 
wél? Best veel. Als je hem maar niet met een ander kind vergeleek.
Al sinds zijn geboorte probeer ik mijn ervaringen met Job onder woor-
den te brengen in columns. Uiteindelijk had ik zelfs een roman nodig 
om mijn eigen transformatie te beschrijven. Mijn verhalen bleken 
herkenbaar voor mensen wier leven ook zo ingrijpend was veranderd. 
Eind vorig jaar vroeg de Raad van Bestuur van zorginstelling LSG-
Rentray mij een magazine te maken over het faillissement van 
Zonnehuizen. Een verhaal over ménsen moest het worden. Wat was 
er misgegaan? Hoe had deze tijd van bezuinigingen en verharding 
doorgewerkt? In hoeverre konden mensen nog om mensen geven? En 
wat konden we leren van deze geschiedenis? 
Zonnehuizen was nieuw voor mij. Als journalist had ik de kranten-
koppen wel gelezen; als moeder en als schrijfster was ik er nooit 
geweest. Het werd een bijzondere ontdekkingstocht. Deuren gingen 
open en ik kon een bijzonder verhaal in mijn eigen woorden vertellen. 
Wat ik hoorde, inspireerde me. Wat ik zag, beviel me. Dit ging over 
geld, maar nog meer over visie en vasthoudendheid. Ik herkende een 
rode draad, diezelfde kijk op gecompliceerde kinderen: wat kunnen 
ze wél? En wat kunnen wij als ouders en begeleiders doen om die kin-
deren ook in zichzelf te laten geloven? Bij Zonnehuizen heet het een 
antroposofische benadering. Ik noem het een onverwoestbaar geloof in 
de talenten van de ander.

Annemarie Haverkamp, journalist en schrijver
Ze schreef onder meer Dolgelukkig zijn wij over de dilemma’s rond 
de geboorte van haar gehandicapte zoon Job
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Kinderen bekennen kleur

De ene kamer is blauw, de andere groen en de derde is paars. 
Kinderen mogen zelf de kleur op hun muren kiezen. Het pro-
ject Samen Opknappen, begonnen in 2012, heeft inmiddels 
geleid tot drie opgefriste woonhuizen: Thomashuis, Peron-
niek en Zevensprong. Niet alleen krijgen de wanden een 
kleur, kinderen gaan - indien mogelijk - ook mee naar Ikea 
om zelf een zitzak, dekbedovertrek of kastje uit te zoeken. 
De komende maanden worden andere huizen onderhanden 
genomen. Veel panden kampen met achterstallig onderhoud. 
Volgens Marianne Veens, coördinator van Samen Opknap-
pen, zijn de kinderen blij dat ze zelf mogen bepalen hoe hun 
kamer eruit ziet. “De schilders worden af en toe geknuffeld.”
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Afscheid van de Michaelshoeve

Nog even, en er wonen geen cliënten van Zonnehuizen meer op 
de locatie Michaelshoeve in Brummen. LSG-Rentray heeft besloten 
het pand te verlaten. “Vanwege de belabberde staat van het 
onderhoud”, aldus Helmie Velders, directeur van de Michaelshoeve. 
De zeventig kinderen en jongeren met een licht verstandelijke be-
perking die nu in het pand wonen, verhuizen naar andere locaties. 
Uiterlijk in de zomer van 2014 moet het terrein van de Michaels-
hoeve verlaten zijn. Komende zomer volgt meer duidelijkheid over 
de details van de verhuizing.

Kamervragen over zakgeld

Het zakgeld van cliënten laten beheren door medewerkers van 
de zorginstelling? Niet doen, zegt staatssecretaris Martin van 
Rijn van VWS. In maart beantwoordde hij hierover Kamervra-

gen van VVD, SP en D66. Het onderwerp 
belandde op de politieke agenda na 

het faillissement van Zonnehuizen. 
Toen stelde de overheid zich 

eenmalig garant voor het 
geld dat meer dan honderd 
cliënten in eerste instantie 
verloren, omdat het was 
gestort op een rekening 
van de stichting. Wettelijk 
gezien mag een instelling 
het geld van haar bewoners 
niet beheren, maar er zijn 
enkele uitzonderingen. 
Van Rijn ziet echter liever 
dat naasten of onafhan-

kelijke derden deze rol op 
zich nemen.

Eerste stap naar gezamenlijkheid

In juni 2013 gaan verschillende onderdelen van LSG-Rentray & 
Zonnehuizen samen onder één dak. De poliklinieken Traverse 
(LSG-Rentray) en Twee Stromen (Zonnehuizen) en Dagbehande-
ling Aquamarijn (Zonnehuizen) verhuizen naar één pand aan 
de Houtwal 16 in Zutphen.  “Dit is een eerste stap naar geza-
menlijkheid, waardoor we kennis kunnen bundelen en beter 
gebruik kunnen maken van elkaars expertise”, aldus Mariëtte 
Vos, directeur van Zonnehuizen.
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Zonnehuizen Kind&Jeugd heeft in 2012 een licht positief resultaat geboekt. 
“Daar zijn we ontzettend trots op”, is de reactie van Ans van de Maat, bestuur-

der van LSG-Rentray. Het was een spannend jaar, de productie en de financiën 
werden strak in de gaten gehouden. De eerste maanden was er sprake van we 
een forse terugloop in de aanmelding van cliënten. Inmiddels is dat weer op 
peil. “Bij de doorstart hebben vooral gesneden in management- en overhead-

kosten. Nu blijkt dat we zonder die overhead dezelfde zorg kunnen bieden.” 
Een positief resultaat is een must, omdat Zonnehuizen na het faillissement geen 
reserves meer had. Van de Maat zegt dit jaar vooral te gaan investeren in de 

verdere professionalisering van het personeel, daar is in 2012 bewust nauwelijks 
geld aan uitgegeven.

Eerste jaarcijfers 
positief

4 Beeld van Bernard Lievegoed, oprichter van Zonnehuizen
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Derde Kerstdag 2011 zal de medewerkers van de Stichting Zonnehuizen nog lang 
heugen. Die dag vinden ze een brief op hun deurmat met de boodschap dat ze 
zijn ontslagen. Hun werkgever is failliet. De tijden zijn veranderd: de overheid zit 
zelf met schreeuwende tekorten en biedt geen steun. Wat nu? En hoe moet dat 
met de zorg voor honderden kinderen en volwassenen? Reconstructie van een 
gecompliceerde reddingsoperatie. >

vervolg kreeg

Hoe 
Zonnehuizen

toch een 

Het Grote Huis in Zeist. Van buiten een plaatje, van binnen uitgewoond. Terwijl de voormalige Raad van Bestuur 
en directie op de begane grond kantoor hielden, moesten de bovenverdiepingen in 2011 ontruimd worden op 
last van de inspectie. De situatie was onveilig voor de kinderen die er woonden.
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nals die kijken naar hun individuele behoeften 
en strubbelingen in het leven. Steiner gebruikt 
muziek en kunst om de kinderen te raken en ze 
te helpen zich te uiten.
Een ‘rhytmisch dagverloop’ vormt de basis 
van de opvang en behandeling in het Zonne-
huis, waar groepjes van ongeveer zes kinderen 
samenwonen met een vaste begeleidster. 
Opgetekend door Lievegoed: ‘… van ochtend-
lied tot avondlied, met school in de ochtend 
en kunstzinnig werk in de middag, met het 
verteluurtje, steeds met muziek begeleid, vóór 
het avondeten.’ 
Veel geld heeft het Zonnehuis niet in die 
begintijd. Het zijn de crisisjaren en Bernard 
Lievegoed moet het hebben van antroposofen 
die zich spontaan (op de fiets) melden bij zijn 
opvanghuis. Dokters en verpleegsters werken 
tegen kost en inwoning. Nel, de echtgenote 
van Lievegoed, neemt de rol van directeur 
op zich en er wordt een tweede huis betrok-
ken: Stenia. In de decennia die volgen, fuseert 
het Zonnehuis met andere antroposofische 

instellingen. De laatste samenvoe-
gingen zijn in 2008 met Stichting 
Bronlaak-Heimdal en in 2009 
met Bellisgroep. Zonnehuizen 
telt daarna ruim 2000 cliënten (de 

focus ligt niet meer alleen op kinderen), 2500 
medewerkers en tientallen panden verspreid 
over Nederland. De grondslag blijft antropo-
sofisch. Bewoners krijgen biologische voeding 
en verzorgingsproducten omdat er een heilig 
geloof is in de wisselwerking tussen lichaam 
en geest. De zorginstelling staat in de wereld 
van de psychiatrie goed bekend vanwege de 
positieve insteek ‘kijken naar wat een persoon 
wél kan’. Voor kinderen met complexe proble-
matiek, die nergens meer terechtkunnen, is bij 
Zonnehuizen vrijwel altijd plek. Keerzijde van 
de medaille is dat de behandelingen – vanwege 
de intensieve en lange duur – erg kostbaar zijn.

Verf bladdert van de muren
“Ga maar eens praten”, zegt Tjibbe Joustra 
eind april 2011 tegen Frank Candel. De laatste 
heeft zijn voorzitter van de Raad van Toezicht 
gebeld met de mededeling dat hij contact wil 
leggen met de Stichting Zonnehuizen. En dus 
rijdt Candel een paar weken later met zijn col-
lega Mariëtte Vos naar Brummen voor een eer- >

Feiten en cijfers

De Stichting Zonnehuizen telt eind 2011 2572 (1394 fte) medewerkers. Van hen gaan er 1956 (1133 
fte) mee naar de nieuwe organisatie. Dat is 76 procent. 1131 komen in dienst van Zonnehuizen Kind 
& Jeugd (LSG-Rentray), 825 van DeSeizoenen (Loek Winter). In de categorie ‘staf en ondersteuning’ be-
houden 18 van de 126 mensen hun baan (14 procent). Als LSG-Rentray (een zorginstelling met 1600 
medewerkers) en Groep Winter Zonnehuizen doorstarten, staan er 2025 cliënten onder behandeling: 
1725 kinderen en 300 volwassenen. 800 cliënten wonen op de verschillende locaties van Zonnehuizen. 
Eind 2012 behandelt Zonnehuizen Kind & Jeugd 1462 kinderen. Van hen wonen er 285 intern. De 70 
kinderen die op de Michaelshoeve in Brummen wonen, zijn daarin niet meegerekend. De Stichting 
Zonnehuizen sluit het jaar 2010 af met een negatief resultaat van 18 miljoen euro. Eind 2012 is er sprake 
van een licht positief resultaat. De omzet van LSG-Rentray & Zonnehuizen was in 2012 150 miljoen euro.
Uit de strategische koers 2013: ‘LSG-Rentray & Zonnehuizen helpt kinderen, jongeren en gezinnen 
met complexe problematiek. We hebben veel kennis in huis: geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zorg 
voor licht verstandelijk beperkten (LVB) en verstandelijk gehandicapten (VG), jeugdzorg, jeugdzorg-
plus en justitiële jeugdzorg (Justitiële Jeugdinrichting, gedragsbeïnvloedende maatregelen).’

‘Zeer verschillende 
kinderen zoeken ons’

‘De enige geschikte plek’

“Ik zou niet weten waar Patrick 
moest wonen als Zonnehuizen er 
niet was. Mijn zoon heeft autisme 
en is zwakbegaafd. Zelf ben ik niet 
antroposofisch, maar die benadering 
werkt goed bij Patrick. Kijken naar 
wat een kind wél kan. Hij wordt niet 
gestraft als hij boos is, maar ze 
laten hem rustig worden en kijken 
dan wat ze samen met hem kunnen 
doen om te voorkomen dat hij een 
volgende keer weer boos wordt.
Het faillissement was een schok 
voor ons. We hadden net geregeld 
dat Patrick naar Zonnehuizen kon. 
Hij woonde in 2011 nog op Bosdui-
nen in Soest, een woongroep voor 
verstandelijk gehandicapte jongeren. 
Maar dat ging niet meer. Hij bleek 
toch erger autisme te hebben dan 
gedacht. Via via hoorden we rond 
de zomer van dat jaar dat Zonne-
huizen op zijn gat lag. 
We konden alleen maar afwachten. 
Nu zijn we wel wat gewend; al sinds 
Patrick vier is, zijn we op zoek naar 
een geschikte groep. Gelukkig kwam 
het goed. Mijn zoon woont nu bij 
De Dintel, in een huis met zeven 
andere kinderen. Hij krijgt er inten-
sieve begeleiding. De school staat 
op hetzelfde terrein in Zeist. Vanuit 
zijn oude groep moest hij in een 
taxibusje naar school in Amersfoort. 
Dat was een drama. Te veel prik-
kels.
Patrick heeft niet geleden onder de 
onzekerheid. Hij is niet bezig met 
‘hoe moet dat nou?’ Wij wel. Wat ik 
hoop is dat Zonnehuizen nog een 
beetje opgeknapt wordt. De gebou-
wen zijn verouderd. Ik heb wel eens 
gezegd: als ik honderdduizend euro 
win, gaat er een flink deel naar 
Zonnehuizen.”

Gerdien van Reijn (42) is moeder van 
Patrick (13). Zonnehuizen ging failliet 
op het moment dat haar zoon er zou 
gaan wonen.

Het is begin april 2011. Frank Candel 
staat voor de spiegel, zoals altijd voor 

het slapen gaan. Hij heeft een baan waarin 
zich dagelijks dilemma’s aandienen die hij 
moet oplossen. Kan hij zichzelf nog recht in 
de ogen zien? De bestuursvoorzitter van LSG-
Rentray kijkt langer dan anders. Denkt aan het 
telefoontje in de auto een paar uur eerder. Een 
collega en oud-medewerker van Zonnehuizen. 
“Het gaat daar fout, Frank”, had die gezegd. “Is 
Zonnehuizen niet iets voor ons?”
Candel zoekt zijn eigen blik in de spiegel. Zon-
nehuizen. Ja, die organisatie zou zeker passen 
bij LSG-Rentray. Het is een instelling met een 
groot hart waar uiterst complexe kinderen 
behandeld worden. Candel neemt zich voor 
binnenkort de voorzitter van zijn Raad van 
Toezicht te bellen.
Op het bureau van Kees de Kok, inspecteur 
bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
wacht op dat moment een stevig ‘dossier Zon-
nehuizen’ tot het weer dag wordt. Bovenop 
de stapel ligt een verslag van het 
indringende gesprek dat 
De Kok op 7 
april had 

gevoerd met de Raad van Bestuur van de Stich-
ting Zonnehuizen. Aanleiding om het bestuur 
op zijn kantoor te ontbieden, was de slechte 
financiële situatie geweest waarin de stichting 
verkeerde. De inspecteur vroeg tijdens de bij-
eenkomst naar cijfers en achtergronden, maar 
die bleken niet voorhanden. Hij had er een 
slecht gevoel aan over gehouden. Er werden 
zaken achtergehouden, vermoedde hij. En dat 
was nooit een goed teken. Zijn zorgen had hij 
achteraf gedeeld met Zorgkantoor Agis. Sinds 
die partij hem had gewezen op de labiele situ-
atie bij Zonnehuizen, trokken ze samen op.
Als De Kok deze ochtend zijn glazen kantoor 
betreedt, is het dossier Zonnehuizen dan ook 
het eerste dat hij openslaat. De inspecteur belt 
met bestuursvoorzitter Frans Broekhuizen. 
Zijn er al maatregelen genomen om het tij te 

keren? Wat is gedaan 
om de financiën 

weer gezond te 
maken? Uit 
ervaring weet 
De Kok dat de 

kwaliteit van zorg 
in gevaar komt als 

het met de centen 
niet goed zit. Waar 

ontslagen dreigen, 
ontstaan problemen 
bij de begeleiding van 
cliënten. Het is im-
mers mensenwerk. 
De inspectie is er 
om te waken over 
de zorg. Opnieuw 
luistert De Kok naar 

een weifelende 

bestuursvoorzitter aan de telefoon. Als uit een 
tweede telefoontje naar het Zorgkantoor blijkt 
dat de medewerkers daar voor de zoveelste 
keer fundamenteel andere informatie blijken te 
hebben gekregen dan hij, is voor hem de maat 
vol. “We moeten naar de Raad van Toezicht”, 
denkt hij bij zichzelf. Diezelfde gedachte is bij 
het Zorgkantoor, even verderop in Amers-
foort, dan al uitgesproken.
Op 18 april is het zover: een delegatie van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorgkan-
toor Agis en Zorgkantoor UVIT meldt zich 
bij de Raad van Toezicht van Zonnehuizen. 
“Wij zeggen het vertrouwen in het bestuur 
van uw stichting op”, luidt de onvermijdelijke 
boodschap. “Wij maken ons ernstige zorgen. 
Neem uw verantwoordelijkheid.” Ofwel: los 
de problemen op of ga weg. De bal die nog 
heel lang door zou rollen, heeft het eerste zetje 
gekregen.

Dokter Bernard
Het Zonnehuis is een heilpedagogisch insti-
tuut waar ‘moeilijke en achterlijke kinderen’ 
’s ochtends met liermuziek worden gewekt. 
Althans, in 1931. De antroposofische dokter 
Bernard Lievegoed is oprichter van het huis, 
dat twee jaar later verhuist naar huize Veld-
heim, een villa met landgoed in Zeist. ‘Zeer 
verschillende kinderen zoeken ons’, schrijft de 
stichter veertig jaar later in een jubileumboekje 
over het Zonnehuis. ‘Er zijn de lieve, vaak 
kordate mongooltjes; de kinderen die altijd 
kleuters blijven; de angstigen; de ontremden. 
Dan de groep der gevoelsgestoorden, verloren 
in een eenzijdig zintuigbeleven of dwangmatig 
gebonden.’
De heilpedagogie is gebaseerd op het gedach-
tengoed van Rudolf Steiner (1861-1925). 
Moeilijke kinderen zijn in diens beleving geen 

kleine volwassenen die je volgens de volwas-
senenpsychiatrie moet behandelen, maar 

zielen in ontwikkeling. Ze hebben 
hulp nodig van geduldige professio-

Waar ontslagen dreigen, ontstaan problemen 
bij de begeleiding van cliënten. Het is immers 
mensenwerk
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Rieta van Staalduine,
directie Zorgkantoor 
Agis

11

Jan-Hein van Engelen,
directie Zonnehuizen

Loek Winter,
zorgondernemer

Hoe kon het zo mis gaan?
Was het fraude? Die vraag is vaak gesteld de laat-
ste jaren. Hoe kon het jaar 2010 anders worden 
afgesloten met een negatief saldo van 18 miljoen 
euro? Interim-bestuurder Charles Laurey heeft 
geen aanwijzingen voor kwade bedoelingen bij 
de voormalige directie van Zonnehuizen. Volgens 
hem is naïviteit - nog goed bedoeld ook - de oor-
zaak van het debacle. Met antroposofische instel-
lingen die in financiële nood verkeerden, volgden 
simpelweg fusies zonder dat daar bedrijfsmatig 
eerst goed over werd nagedacht. Het personeels-
bestand van Zonnehuizen groeide, maar de extra 
handen gingen niet naar de zorg. Er werden extra 
managementlagen gecreëerd. “Ze zijn de grip op 
het bedrijf verloren”, aldus Charles Laurey. De Raad 
van Toezicht had zijn werk beter moeten doen, 
vindt hij. Door cijfers op te eisen en de bestuurders 
bij de les te houden. De vraag of de toezichthou-
ders en bestuurders aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor mismanagement, moet nog beant-
woord worden. Curator Marie-José Cools werkt 
nog aan een onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement. Haar rapport verschijnt waarschijnlijk 
komende zomer.

>

Lees verder 
op pagina 14

Zonnehuizen’. Laurey is vanaf het begin helder 
in zijn communicatie naar Van Staalduine: 
“Zorgkantoor, ik heb u nodig. De problemen 
hier zijn vele malen groter dan iedereen denkt.” 
Hij doelt niet alleen op de rode cijfers, maar 
ook op het morele failliet waarin zijn organisa-
tie verkeert. De medewerkers zijn lamgeslagen 
door een cultuur waarin al jaren geen cent 
mocht worden uitgegeven. Ze zijn gewend te 
werken in huizen waar de dekbedovertrekken 
verwassen zijn of radiatoren het niet meer 
doen. Ze vrezen voor de toekomst, want hun 
onuitputtelijke liefde voor de bewoners is niet 
genoeg om een miljoenenbedrijf te redden.
De vrees van de medewerkers is op dat 
moment de zorg van Van Staalduine. Ook zij 
is geschrokken van de alarmerende berichten 
over de situatie bij Zonnehuizen die Laurey 
haar doet toekomen. Namens het Zorgkantoor 
is zij er verantwoordelijk voor dat de zorg voor 
de kinderen en volwassenen doorgaat: zo is 
het gedelegeerd vanuit het ministerie. Stel dat 
Zonnehuizen het financieel niet redt en om-
valt, hoe kan zij dan de zorg voor achthonderd 
zeer ingewikkelde cliënten garanderen? De 
cliënten zijn zo kwetsbaar dat een overplaat-
sing naar andere instanties onverantwoord is. 
Bovendien: wie heeft er zo veel bedden over? 
Naar huis kunnen de kinderen al helemaal niet. 
Van Staalduine moet als de sodemieter gaan 
werken aan een plan B, waarvan de Neder-
landse Zorgautoriteit verwacht dat zij dat op 
korte termijn beschikbaar heeft. Gelukkig is 

de directeur van het Zorgkantoor van het type 
‘aanpakken’. Via haar netwerk in de wereld van 
de jeugd- en gehandicaptenzorg nodigt ze snel 
bestuurders uit met wie ze informele gesprek-
ken voert over een mogelijke overname. Frank 
Candel van LSG-Rentray is een van hen.
Met Laurey houdt ze intensief contact. Híj 
moet ervoor zorgen dat zijn medewerkers 
gemotiveerd blijven. Dat de inspectie geen >

‘We hebben gewoon 
doorgewerkt’

 “Op 27 december 2011 had ik 
geen baan meer. Net als mijn col-
lega’s kreeg ik een ontslagbrief in 
de bus. Het was al wel duidelijk dat 
het UWV uiteindelijk onze salaris-
sen zou betalen, maar dat werd 
verspreid over een paar weken. Mijn 
vrouw werkte ook bij Zonnehuizen. 
We kregen die maand te weinig 
geld om onze vaste lasten te beta-
len. Dan ben je blij dat je wat opzij 
hebt gezet.
We hebben allemaal doorgewerkt. 
Stilletjes hoop je dat er een partij 
komt die de boel overneemt. Op 
10 januari 2012 – ik weet het 
nog – kwam het bericht dat er een 
overname in zicht was. Het duurde 
nog even voor duidelijk was dat ik 
mocht blijven. Mijn vrouw was wel 
haar baan kwijt. Gelukkig is ze goed 
terechtgekomen. 
Mijn werk is inhoudelijk niet veran-
derd. De sfeer wel: die is transpa-
ranter en zakelijker. Beloftes worden 
nagekomen, wat bij het ‘oude’ Zon-
nehuizen vaak niet het geval was. 
Daar werd geld toegezegd dat nooit 
kwam. Zoethoudertjes. Daardoor 
voelde ik begin 2011 al dat het 
niet goed zat. Dat de schulden zó 
hoog waren, had ik nooit kunnen 
vermoeden.
Vooral de ouders hebben last gehad 
van de onrust. Wij behandelen kin-
deren die door een psychiatrische 
stoornis (of het vermoeden daarvan, 
red.) zijn vastgelopen in de school- 
en thuissituatie, die zijn niet gemak-
kelijk elders te plaatsen. Ouders 
waren bang dat hun kind die plek 
zou verliezen.”

Bas Sipman (35) is groepsleider 
dagbehandeling (kinderen 6-12 jaar) 
op Aquamarijn in Brummen.

ste kennismaking. Op nog geen 
twintig kilometer afstand van het 
hoofdkantoor van LSG-Rentray 
in Eefde, staat de Michaelshoeve. 
Het is een onderdeel van de Stichting Zonne-
huizen waar zo’n zeventig kinderen wonen. De 
locatie draait ernstig verlies. De Michaelshoeve 
zou goed aansluiten bij LSG-Rentray, omdat 
het bestuur onlangs een beleidskader heeft 
geformuleerd waarin zowel het ‘regionale’ als 
het ‘specialistische’ karakter zijn verankerd. 
Samen met Vos laat Candel zich rondleiden 
door de Michaelshoeve. Hij schrikt van de be-
labberde staat waarin de statige villa verkeert. 
De verf bladdert van de kozijnen. De intense 
manier waarop de medewerkers met de cliën-
ten omgaan, raakt hem echter. “Wat kunnen 
we voor jullie doen”, vraagt Candel even later 
aan zijn collega in Brummen.
Inmiddels is bij alle medewerkers van Zon-
nehuizen het besef geland dat hun stichting in 
grote financiële moeilijkheden zit. Het wordt 
onrustig. Bestuursvoorzitter Frans Broekhui-
zen is opgestapt nadat de inspectie en de Zorg-
kantoren het vertrouwen in hem hebben opge-
zegd. Daarop schuift de Raad van Toezicht een 
interim-bestuurder uit de eigen gelederen naar 
voren: Jutta Hodapp. Maar de Ondernemings-
raad en de Cliëntenraad zijn daar woedend 
over. De Raad van Toezicht heeft haar vertrou-
wen verspeeld, want onder haar zogenaamde 
‘wakend oog’ kon de instelling dramatisch 
afglijden. Hoezo dan een bestuurder uit eigen 

kring aanwijzen? De Ondernemingsraad en 
de Cliëntenraad pleiten voor een interimmer 
van buiten en zeggen beiden het vertrouwen 
in de Raad van Toezicht op. Dus pakken de 
toezichthouders hun biezen. Voor de ‘extra 
inspanningen’ tijdens de laatste fusie hebben 
ze zich nog wel tienduizenden euro’s (18.000 
voor de voorzitter) laten uitkeren.
De ontwikkelingen volgen elkaar nu ra-
zendsnel op: de zoektocht naar een tijdelijke 
bestuurder begint, er komt een nieuwe Raad 
van Toezicht en het tekort van Zonnehuizen 
blijkt over het jaar 2010 te zijn opgelopen tot 
een dramatische 18 miljoen (waar de oude 
Raad van Toezicht nog had gesproken van 
‘enkele tonnen’). Kees de Kok brengt een 
inspectiebezoek aan het Grote Huis – nog 
steeds Villa Veldheim – in Zeist. Hij ziet 
kinderkamers met dichtgetimmerde ramen. De 
bovenverdieping, waar de woongroepen Luna 
1 en Luna 2 gehuisvest zijn, doet hem denken 
aan een jeugdherberg uit de jaren vijftig. De 
inspecteur ziet al voor zich hoe een begeleider 
met een agressief kind in het nauwe trappen-
huis naar beneden lazert. Hij schrikt ook van 
de brandtrap bij de nooduitgang aan de andere 
kant van het pand: die is veel te steil. Mocht er 
brand uitbreken, dan kunnen daar – vooral in 
het donker – de meest vreselijke ongelukken 

gebeuren. “Sluiten”, luidt dan ook 
zijn oordeel. “Deze woonsituatie is 
niet veilig voor kinderen met ernstige 
gedragsproblemen.” 

De problemen blijken groter
‘Aan de rand van de afgrond groeien de mooi-
ste bloemen en die kom ik graag plukken.’ Met 
die missie gaat Charles Laurey al jaren door het 
leven. Het maakt dat hij als interim-bestuurder 
het beste kan halen uit zorginstellingen die 
in zwaar weer verkeren. En dus zegt hij direct 
‘ja’ als hij in juni 2011 wordt gevraagd om de 
Stichting Zonnehuizen financieel gezond te 
maken. Maar zelfs de doorgewinterde Laurey 
schrikt van wat hij aantreft. Hij heeft niet meer 
dan een paar dagen nodig om tot de conclusie 
te komen dat Zonnehuizen in fatale toestand 
verkeert. “We kunnen niet zelfstandig verder”, 
laat hij zijn managers weten. “We gaan op zoek 
naar partijen om mee samen te werken. Maar 
we koesteren ons antroposofische karakter en 
we houden geen uitverkoop; we laten het be-
drijf in tact en gaan voor een overname zonder 
faillissement.”
De groepen Luna 1 en Luna 2 sluit hij nog 
vóór de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
hem die maatregel officieel oplegt. Want nee, 
zo kunnen onze kinderen niet wonen, vindt 
ook hij. Het levert Laurey niet alleen krediet 
op bij de inspecteur, maar ook bij Rieta van 
Staalduine, die vanuit de Zorgkantoren inmid-
dels aanspreekpunt is geworden in ‘de casus 

Ans van de Maat,
Raad van Bestuur 
LSG-Rentray

Frank Candel,
Raad van Bestuur 
LSG-Rentray 

Kees de Kok,
Inspectie voor de 
Gezondheidszorg

Marie-José Cools,
curator

Charles Laurey,
interim-manager

Mariëtte Vos,
directie Zonnehuizen

> Hij ziet kamers met 
dichtgetimmerde ramen
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De laatste twee jaar raasde er een storm over de Stichting Zonnehuizen. 
Een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

December 2011 

Tweede Kamer neemt motie 
aan van Renske Leijten (SP) 
over garantie continuïteit 
van zorg. Op 27 december 
is een faillissement van 
Zonnehuizen definitief.

Maart 2012 

‘Zakgeldkwestie’ wordt 
opgelost. Ministerie 
vult zakgeld en kleed-
geld van cliënten aan 
dat was meegezogen 
in faillissement.

December 2012 

Verscherpt toe-
zicht opgeheven.

November 2011 

Gesprekken met LSG-Rentray 
en Winter afgebroken wegens 
onenigheid over waarde vast-
goed. 29 november: surse-
ance van betaling uitgespro-
ken, Marie-José Cools wordt 
bewindvoerder.

Januari 2012

Onderhandelingen tot diep 
in de nacht. 10 januari: de 
doorstart door LSG-Rentray 
(kind en jeugd) en Groep 
Winter (volwassenen) is rond. 
IGZ plaatst Zonnehuizen on-
der verscherpt toezicht.

Juli 2012 

Verscherpt toezicht Zonne-
huizen Kind & Jeugd deels 
verlengd. Zorg is op orde, 
vastgoed blijft een probleem. 
LSG-Rentray & Zonnehuizen 
werkt aan nieuwe visie en 
meerjarenplan.

november 2011 december 2011 januari 2012 maart 2012 juli 2012 december 2012 april 2013

April 2013

Jaarcijfers over 
2012 zijn licht 
positief. Dat 
geeft vertrou-
wen voor de 
toekomst.
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Roerige tijden

Juni 2011 

Charles Laurey wordt 
bestuursvoorzitter a.i. Agis 
maakt ‘plan B’ voor het 
geval Zonnehuizen omvalt. 
Continuïteit van zorg wordt 
zo gegarandeerd.

Augustus 2011 

LSG-Rentray en Loek Winter 
praten over overname Zon-
nehuizen. Banken weigeren 
aanvullend krediet. Voor-
zitter Cliëntenraad stuurt 
brandbrief naar ministerie.

Februari 2011 

Er zijn financiële problemen. 
Zorgkantoor Agis slaat als 
eerste alarm. Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) 
krijgt eerste melding van 
verwaarlozing vastgoed, 
management en financiën.

Mei 2011 

Cliëntenraad steekt stokje voor benoeming 
bestuursvoorzitter a.i. Jutta Hodapp, voor-
malig lid RvT. Als Cliëntenraad en Onderne-
mingsraad (OR) het vertrouwen opzeggen in 
RvT, wordt die compleet vervangen. Op last 
van de IGZ (onveilige woonsituatie) sluiten de 
groepen Luna 1 en Luna 2 in het Grote Huis.

Juli 2011 

Ministerie VWS meldt 
financieel niet te 
zullen helpen. LSG-
Rentray biedt hulp 
aan bij oplossing pro-
blemen Michaelshoeve 
Brummen.

Februari 2011 April 2011 mei 2011 juni 2011 juli 2011 augustus 2011

April 2011 

IGZ zegt geen ver-
trouwen te hebben in 
bestuur en Raad van 
Toezicht (RvT). Be-
stuursvoorzitter Frans 
Broekhuizen stapt op.

januari 2011
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Kevin Rademaker (19) woonde tien jaar 
in verschillende groepen van Zonnehui-
zen. Hij heeft nu een eigen appartement 
van DeSeizoenen in Zutphen.

“Opeens zagen we veel mannen in 
pak rondlopen. Sinds de zomer van 
2011 was er al veel onrust. Ik hielp 
in de keuken, daar ving ik een en 
ander op. Op een gegeven moment 
klaagden de medewerkers dat ze 
hun salaris niet kregen. Ik regelde 
een code zodat ik ook het intranet 
voor personeel op kon, zo las ik 
over alle toestanden. In november 
en december kwam Loek Winter hier 
vaak. In die Jaguar met chauffeur. 
Ik woonde op Luna 2 in het Grote 
Huis (hoofdgebouw in Zeist, red.), 
dus kon goed volgen wat er gebeur-
de. Vorig jaar heb ik de inspectie 
rondgeleid. We kregen code rood: 
we moesten uit het gebouw. Te veel 
achterstallig onderhoud. Rond kerst 
waren er veel vergaderingen waarbij 
Winter en Candel aanschoven. Het 
was vakantie, maar de lamp in die 
overlegkamer brandde vaak.
Voor mij is het positief dat Zonne-
huizen kapot is gegaan. Op mezelf 
wonen was altijd mijn droom, maar 
er was nergens plek. Dankzij de 
overname kon ik doorstromen naar 
een appartement van DeSeizoenen 
(van Groep Winter, red.) in Zutphen. 
Ik woon zelfstandig met een beetje 
begeleiding. Ik werk bij leerbedrijf 
Verdandi in de bossen. We zagen 
bomen om en slepen ze weg. De 
kasten en meubels in mijn appar-
tement heb ik zelf gemaakt van 
steigerhout.
In 2001 kwam ik terecht bij Zon-
nehuizen. Ik was geen lieverdje, ik 
heb adhd en autisme. Nu gaat het 
beter met me. Eens in de twee 
weken ga ik een weekend naar huis. 
Mijn broertje ook. Hij is zeventien en 
woont ook bij Zonnehuizen.”

‘Voor mij is het positief’

zijn. Maar hoe hij ook piekert en zijn handen 
door zijn donkere krullen haalt, tot een oplos-
sing leidt het niet. Het is de voorzitter van zijn 
Raad van Toezicht, Tjibbe Joustra, die Candel 
zakelijk bij de les houdt. “Geen onverstan-
dige dingen doen nu, het belang van de eigen 
organisatie gaat voor”, blijft Joustra benadruk-
ken. Een overname is alleen verantwoord als 
dat gunstig is voor LSG-Rentray. Prachtig, 
zo’n uitbreiding met GGZ-plekken, maar niet 
tegen elke prijs. 
Pas in november knapt de ballon. Terwijl de 
vallende bladeren villa Veldheim een trieste 
aanblik geven, kan de Stichting Zonnehuizen 
niet meer aan haar betalingsverplichtingen 
voldoen. Laurey vraagt surseance van betaling 

aan. Rieta van Staalduine staat namens het 
Zorgkantoor op scherp en vraagt LSG-Rentray 
in de startblokken te staan. Inmiddels heeft 
ook Loek Winter, de ‘ziekenhuisdokter’ zich 
gemeld. “Moeilijker dan een ziekenhuis run-
nen, kan het niet zijn”, is zijn opvatting over de 
gehandicapteninstelling. Van Staalduine reali-
seert zich dat het een aparte overnamecombi-
natie is: een AWBZ-instelling met een private 
partij. Maar ze weet dat LSG-Rentray het zich 
financieel niet kan veroorloven het volledige 
Zonnehuizen over te nemen – bovendien is 
er geen belangstelling voor de volwassenen-

‘Moeilijker dan een ziekenhuis 
runnen, kan het niet zijn’

>
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zorg – en dat Groep Winter niet de expertise 
heeft om de ingewikkelde kinderen onder zijn 
hoede te nemen. Beide partijen hebben haar 
vertrouwen. De Cliëntenraad en de Onderne-
mingsraad zien de combinatie, na enig praten, 
eveneens zitten. 

Het dilemma van een curator
Marie-José Cools, al 29 jaar advocaat, krijgt die 
maand een telefoontje van de rechtbank: of ze 
bewindvoerder wil worden in de zaak Zonne-
huizen. Op zich geen ongebruikelijk verzoek. 
Wel apart is de vervolgvraag: “En wil je daar 
dan dit weekend nog heen gaan en je inlezen?” 
De situatie is nijpend, begrijpt de jurist van De 
advocaten van Van Riet. Hoewel de surseance 

van betaling pas op dinsdag 29 november 
wordt uitgesproken, rijdt zij al op 25 november 
het terrein op. Ze ziet gras dat in geen maan-
den is gemaaid. Veel tijd om zich te verbazen 
over de verwaarloosde staat van de villa heeft 
ze niet. In het Grote Huis wordt ze ontvangen 
door de interim-manager. Zo snel mogelijk 
moet ze de organisatie doorlichten. Samen 
met Charles Laurey maakt ze lange dagen. Ze 
praat met schuldeisers, overnamekandidaten, 
personeel en niet onbelangrijk: het UWV. “Als 
hier straks 2500 mensen op straat staan, zijn 
jullie daar dan op voorbereid?”

aanleiding ziet om Zonnehuizen te sluiten 
vanwege onvoldoende kwaliteit van zorg. 
Want dan heeft Van Staalduine een enorm 
probleem. Het zou bovenal een drama zijn 
voor de cliënten, die nu toch al in onzekerheid 
zitten. Charles Laurey communiceert zich 
een ongeluk. Hij organiseert elke woensdag 
een crisisberaad met zijn managementteam, 
de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en 
beantwoordt dagelijks mails van verontruste 
medewerkers of ouders. Het is aan hem om de 
boel bij elkaar te houden. 
Op steun van de overheid hoeft hij niet te 
rekenen, weet hij. Die heeft aangegeven de 
stichting niet te zullen redden. ‘Nooit meer 
Meavita’, is het credo van het ministerie. Mea-
vita was een thuiszorginstelling die in 2009 ten 
onder ging. De overheid weigerde staatssteun, 
maar pompte er na het faillissement toch 37 
miljoen euro in om de restanten overeind 
te houden. Charles Laurey was ook daar de 
interimmer die de klappen incasseerde. Na het 
debacle bij Meavita wijzigde het overheids-
beleid drastisch: Den Haag wil niet langer 
opdraaien voor de gevolgen van incapabele 
bestuurders. Staatssecretaris Veldhuijzen van 
Zanten laat weten zich verantwoordelijk te 

voelen voor de continuïteit van zorg, maar 
niet voor de continuïteit van de instelling. Die 
houding leidt bij verschillende Zonnehuizen-
betrokkenen tot scheve gezichten en heel veel 
frustratie (zie pagina 20).
Naarmate de zomer vordert, stijgen de tem-
peraturen binnen Zonnehuizen. Laurey zet 
alles op alles om maar niet failliet te gaan. Hij 
werkt aan een herstelplan, bezoekt antropo-
sofische geldschieters en praat met banken. 
Oud-bestuurder Broekhuizen schrijft hij een 
brief waarin hij hem vraagt af te zien van de 
toegezegde vertrekpremie. Moreel gezien past 
zo’n afkoopsom niet meer. Maar Laurey vangt 

bot. Ook economisch gezien heeft hij het tij 
tegen. Tot een deal met overnemende partijen 
komt het maar niet. De bestuursvoorzitter van 
LSG-Rentray Frank Candel doet in september 
een bod op de Michaelshoeve, wat niet wordt 
geaccepteerd. Immers, Laurey wil Zonnehui-
zen niet ‘in stukjes’ verkopen.
Candel voelt zich machteloos. Hij heeft Zon-
nehuizen de laatste maanden leren kennen 
als een welwillende organisatie met gouden 
medewerkers, maar via via hoort hij dat psy-
chiaters en behandelaars al op zoek zijn naar 
ander werk. Candel maakt zich zorgen om de 
kinderen voor wie straks geen opvang meer zal 

De redding van een school

Stichting Zonnehuizen verzorgt ook onderwijs. Op het moment van het faillissement telt de onder-
wijstak 406 leerlingen. Daarvan komen er 159 van buiten, dat zijn kinderen die thuis of in een andere 
zorginstelling wonen.
“De Zonnehuisschool was geen aparte rechtspersoon”, vertelt Marc Spierings, teamleider Rekenschap 
bij de Inspectie voor het Onderwijs. “Het onderwijs viel onder hetzelfde bestuur als de zorginstel-
ling.” Gevolg: geldproblemen. In de zomer van 2011 kreeg Spierings het verzoek eens in Zeist te gaan 
praten omdat de jaarrekening niet op tijd was aangeleverd. Een gebruikelijk pressiemiddel van de 
inspectie is dan een deel van de bekostiging opschorten tot de jaarstukken wel arriveren. “Maar de 
school kon niets aan de problemen doen. Die was onderdeel van een grotere organisatie in zwaar 
weer.” De school had zich de laatste jaren juist positief ontwikkeld. De kwaliteit - in 2009 stond de 
school nog onder verscherpt toezicht - was verbeterd en de directeur zat er bovenop. Marc Spierings 
zag de school niet graag meegaan in het faillissement. Het onderwijs aan de leerlingen moest im-
mers doorgaan. Er waren twee opties: de school losweken van Stichting Zonnehuizen en een aparte 
rechtspersoon oprichten of de kinderen overplaatsen naar andere scholen. Probleem bij optie twee 
was dat er weinig speciale scholen in de buurt zijn.
Toen bewindvoerder Marie-José Cools in beeld kwam, maakte Spierings direct een afspraak. Hij wilde 
voorkomen dat de onderwijsgelden in de failliete boedel verdwenen. Ze zegde haar steun toe. Voor 
de zekerheid liet Spierings de gelden aan het REC (Regionaal Expertise Centrum) uitkeren, zodat ze 
niet in de schuldenpot konden eindigen. “Het onderwijs heeft niet één dag stilgelegen en de leraren 
kregen gewoon hun salaris.”

>

‘Nooit meer 
Meavita’, 
is het credo
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‘Ik wil flexibel blijven’

“Ik heb nooit voor mijn baan ge-
vreesd. Er werd ons al snel verteld 
dat de begeleiders waarschijnlijk 
konden blijven. Als stagiair ben ik bij 
Zonnehuizen binnengekomen, sinds 
2009 ben ik in vaste dienst. Er is 
hier voor mij nog veel te leren. Ik 
wil flexibel blijven, niet vastroesten 
in mijn eigen gewoontes.
Mijn grootste zorg rond het faillis-
sement was of we hier wel konden 
blijven. Voor de jongeren zou het 
enorm veel stress opleveren als ze 
moesten verhuizen. Ze zitten hier op 
school of gaan naar een dagcen-
trum. Een nieuwe omgeving betekent 
onveiligheid. Een aantal zou een te-
rugval hebben gekregen, denk ik. De 
groep waar ik begeleider ben, be-
staat uit zeven pubers met een licht 
tot matige verstandelijke beperking. 
Op een gegeven moment was de 
groepsrekening bevroren. Dat was 
niet handig, want van dat geld doen 
we de boodschappen. Het duurde 
niet lang, gelukkig. Iedereen deed 
zijn best ervoor te zorgen dat de 
jongeren er geen last van hadden.
Wat ik triest vind, is dat het vast-
goed er zo slecht bij staat. Terwijl 
we op zo’n mooi terrein zitten. Het 
oude Annahuis zou tegen de vlakte 
gaan, maar staat er nog steeds. 
Dichtgetimmerd met planken. Als het 
terrein er weer netjes bij ligt, heeft 
dat een positief effect op onze 
jongeren.
Wat nieuw is, is dat we tegenwoor-
dig als medewerkers mogen mee-
denken over de visie. Daar waren 
we bij het oude Zonnehuizen niet 
erg mee bezig.”

Ruben Krijgsheld (25) is groepsleider op 
de benedenverdieping van het Annahuis 
in Zeist. Hij werkt met zeven jongeren.

De vastgoedcrisis van Zonnehuizen

Vastgoed speelde een hoofdrol in het faillissement van Zonnehuizen. Met name de onderkomens 
van Kind & Jeugd verkeerden grotendeels in deplorabele staat en waren niet afgestemd op de doel-
groep. Onderhoud was er in geen jaren gepleegd. Maar de hypotheek was wel meerdere keren opge-
hoogd. Zonnehuizen had zo zijn buffers opgegeten en ging vervolgens ten onder. De overnemende 
partijen, LSG-Rentray en Groep Winter, konden de totale hypotheekverplichting niet opbrengen 
doordat ze ook de nodige investeringen moesten doen. Daarom is uiteindelijk alleen de zorg op hen 
overgedragen.
Wat betreft het vastgoed is een gebruiksvergoeding afgesproken ter hoogte van rente en aflossingen. 
De inzet is dat de overnemende partijen en de banken voor het eind van 2013 overeenstemming 
bereiken. Inmiddels is het vastgoed getaxeerd en zitten alle betrokkenen weer met elkaar om de tafel, 
maar het is onduidelijk of binnen de mogelijkheden van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) 
vastgestelde vergoedingen voor huisvesting met de banken een deal kan worden bereikt. De aange-
kondigde bezuinigingen voor de langere termijn zijn een belangrijke factor.
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zich melden voor enkel een mooi pand of een 
lucratief deel, krijgen dus nul op het rekest en 
Cools maakt een bidbook, waarin staat hoeveel 
bedden elk onderdeel van Zonnehuizen telt 
en wat er onder de inventaris valt. Overname-
kandidaten mogen het bidbook alleen tegen 
betaling inzien: tienduizend euro voor het 
geheel, drieduizend voor een regionale eenheid 
of alleen het deel ‘volwassenen’ of ‘kind en 
jeugd’. “Zo scheid ik het kaf van het koren”, 
legt Cools uit aan Laurey. “Lijkenpikkers die 
alleen binnen willen loeren bij de concurrent, 
gaan niet betalen.” Een probleem bij het tegen 
betaling mogen inzien van het bidbook is dat 
instellingen die werken met AWBZ-geld niet 
allemaal willen of kunnen verantwoorden 
dat ze tienduizend euro spenderen aan een 
optelsom en niet aan handen-aan-het bed. Een 
aantal serieuze kandidaten haakt daardoor af.
Maar binnen twee weken is het de bewindvoer-
der duidelijk dat een doorstart een illusie is. 
Het vastgoed blijkt een blok aan het been van 

Nieuw voor bewindvoerder Cools is overleg-
gen met een Zorgkantoor. Faillissementen in 
de zorg kwamen tot ‘Zonnehuizen’ niet vaak 
voor. De sfeer is bijzonder; niet zo zakelijk als 
ze gewend is. Het gaat hier niet om geld, maar 
om mensen. Het Zorgkantoor en de bewind-
voerder hebben elkaar nodig: Van Staalduine 
wil dat de zorg voor de cliënten in hun eigen 
omgeving doorgaat, Cools wil dat het Zorg-
kantoor het geld blijft storten zodat ze de 
salarissen kan doorbetalen. Beiden zijn ook 
bang. Als Cools de rol van curator straks hard 
speelt en de tent op slot draait, dan zit Van 
Staalduine met onder anderen driehonderd 
kinderen die uit hun huis worden gezet. Maar 
als Van Staalduine op haar beurt de betalingen 
stopzet, kan Cools geen overnamepartners 
vinden voor een toko zonder behandelaars.
De bewindvoerder is het met interimmer 
Laurey eens dat Zonnehuizen in zijn geheel, 
of ten minste in een paar logische, grote 
delen, verkocht moet worden. Kopers die 

>

Een doorstart 
is een illusie

Zonnehuizen: overal is achterstallig onder-
houd en er is een hypotheeklast die ver boven 
de werkelijke waarde uit komt. Het personeels-
bestand, met name op het hoofdkantoor, is 
veel te groot en te kostbaar. Een faillissement is 
de enige optie. 
Van dit vooruitzicht ligt Laurey zelfs een nacht 
wakker. Uitzonderlijk voor hem – hij zou een 
slechte interimmer zijn als hij leed aan slape-
loosheid en overdag niet scherp kon zijn. ‘Mijn 
mensen komen rond kerst op straat te staan’, 
gaat er die nacht door zijn hoofd. Hij krijgt 
gelijk. Op 27 december, Derde Kerstdag, is 
het lang gevreesde faillissement een feit. Frank 
Candel is aangeslagen. En met hem Ans van 
de Maat, die op 1 januari zal toetreden tot de 
Raad van Bestuur van LSG-Rentray. De dagen 
rond kerst vergezelt zij Candel bij de gesprek-
ken met de banken en andere betrokkenen. Op 
27 december rijden de twee bestuurders naar 
het kantoor van de curator. Eenmaal bij Cools 
blijken de problemen zich op te stapelen. Van 

Kinderen 
kunnen niet 
eens een win-
terjas kopen
Staalduine van het Zorgkantoor wil de sleutel 
van Zonnehuizen als er niet snel een over-
namedeal komt, zodat ze naar binnen kan om 
zorg te verlenen. Ofwel: haar wettelijke plicht 
te vervullen. Maar de curator weigert de sleutel 
af te geven. De banken zijn nu rechthebbenden 
van de Zonnehuizenpanden en zij kan niet 
zomaar anderen binnen laten, dat zou wanpres-
tatie tegenover de banken zijn. Cools staat als 
curator toch echt aan de kant van de schuldei-
sers. Er wordt over en weer gedreigd met advo-
caten. De bonden bereiden acties voor omdat 
vernomen is dat het personeel geen salaris zou 
krijgen over de feestmaand december. 

Het duurt te lang
‘Zorggarantie gaat over rug personeel’, kopte 
dagblad De Stentor al op 22 december. De 
dagen na Kerst volgen meer krantenartikelen 
over de onmenselijke situatie waarin met name 
de gehandicapte kinderen zouden verkeren. 
Ze kunnen niet eens een winterjas kopen 
omdat het kleed- en zakgeld is gestort op de 
Zonnehuizen-rekening (en niet op een aparte 
rekening) die diep in het rood staat. Niemand 
kan het geld terugtoveren. De kinderen staan 
inderdaad letterlijk in de kou. Nieuwe bestuur-
der Van de Maat leest niet alleen de verhalen 

in de media, ze ziet ook zelf de armoedige 
taferelen als ze rondloopt op Veldheim. De 
gesprekken met Loek Winter, Charles Laurey, 
Marie-José Cools en bankvertegenwoordigers 
over de waarde van het vastgoed – harde cijfers 
ontbreken nog steeds – lijken een eeuwigheid 
te duren. Rieta van Staalduine is telkens aan-
wezig. Zij heeft een aparte rol bij de onderhan-
delingen: ze moet erop toezien dat er niet te 
veel AWBZ-geld verdwijnt in onroerend goed, 
want daar is het niet voor bedoeld.
Hoe spannender het wordt, hoe meer de 
gesprekken gaan over de zakelijke aspecten van 
het Zonnehuizendilemma. Banken die hun 
hypotheekrecht niet opgeven, LSG-Rentray 
die zich niet te diep in de schulden kan steken, 
Groep Winter die gewend is bij onderhande-
lingen tot het gaatje te gaan. Van de Maat mist 
in het heetst van de strijd de aandacht voor 
de zorg. “Dit is geen faillissement waarbij wat 
machines stil komen te staan als je de deur 
op slot hebt gedraaid, het gaat om de levens 
van ménsen”, spreekt ze herhaaldelijk uit. Op 
4 januari is voor haar en Candel de maat vol. 
De twee willen nog maar één ding: tegen de 
kinderen en hun verzorgers zeggen dat het 
goed komt. Sinds het faillissement zijn Groep 
Winter en LSG-Rentray immers nog de enige 
partijen die in de race zijn. Terwijl hij weet 
dat het tegen de afspraak is, mailt Candel nog 
die avond de curator om te zeggen dat hij de 
volgende dag naar Zeist zal komen om de 
overname aan te kondigen. Marie-José Cools 
weet ook dat het allemaal veel te lang duurt en 
dat de spanningen oplopen. Ze zal het bezoek 
gedogen, antwoordt ze daarom. 
Donderdag 5 januari is het zover. Candel, 
Van de Maat en de beoogde directeuren Jan-
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niseerd, medewerkers zijn niet meer gewoon 
zelf verantwoordelijkheid te nemen. Door het 
structurele geldtekort zijn ze eraan gewend dat 
kapotte ramen stuk blijven of daken lekken. 
Om te voorkomen dat de directie zelf ten 
onder gaat aan de hectiek, is er begeleiding van 
een coach. De directeuren leren de parabel van 
de kikker in het pannetje: het amfibie blijft in 
eerste instantie lekker zitten, omdat het water 
langzaam maar zeker aangenaam warm wordt. 
Hij past zich aan aan zijn omgeving, ook als 
het water eigenlijk te heet wordt. De kikker 
springt niet, uiteindelijk sterft hij in kokend 
water.
De eerste weken van 
het nieuwe jaar 2012 
wordt een inventa-
risatie gemaakt van 
de grootste gebreken 
– gat in de vloer, 
verwarming werkt niet –, zodat die kunnen 
worden gerepareerd. Is het niet de antroposofi-
sche gedachte dat de omgeving helend werkt? 
Tot een complete restauratie komt het niet, 
want het vastgoed is immers niet in handen 
van de zorgverleners.
Pas in het voorjaar is er sprake van een her-
nieuwde (overleg)structuur en is er tijd om 
samen met de medewerkers die na de drasti-
sche sanering zijn overgebleven voorzichtig te 
kijken naar de toekomst. Een aantal spilfiguren 
brainstormt over de nieuwe visie voor Zonne-
huizen. Een van de hoofdthema’s: wat te doen 
met de antroposofische identiteit? Helder is 
dat die wordt behouden, ook bij LSG-Rentray, 
omdat de antroposofische benadering van kin-
deren onvervangbaar is. Tegelijkertijd streeft 
de nieuwe directie naar meer zakelijkheid, 
efficiency en transparantie. De tijden vragen 
erom, de middelen zijn beperkt. Om tunnel-
visie te voorkomen, nodigen de directeuren 
ook collega’s van andere instellingen uit mee te 
kijken op Zonnehuizen en hun bevindingen op 
te schrijven. Op die manier ontstaat een ‘foto’ 

Administratieve megaklus
Toen de Stichting Zonnehuizen failliet ging, was 
er twee weken tijd om 1900 medewerkers te se-
lecteren en een nieuwe arbeidsovereenkomst aan 
te bieden bij Zonnehuizen of DeSeizoenen. Een 
flinke klus voor de personeelsadviseurs en per-
soneels- en salarisadministratie van LSG-Rentray. 
Pas na 10 januari – de datum van de doorstart – 
konden de eerste gesprekken hierover worden 
gevoerd. Martine Hodes, Hilde Heerink en Heleen 
Mogezomp begonnen met het aanleggen van 
nieuwe personeelslijsten. 
Met de toenmalige managers werd een gesprek 
gevoerd over de nieuwe organisatie. De business 
case, gemaakt door LSG-Rentray met een formatie 
begroting, was hierin leidend. Selectie geschiedde 
op basis van kwaliteit en inzetbaarheid. “Maar niet 
alle medewerkers waren in beeld”, vertelt Heleen 
Mogezomp. “Er waren er die met zwangerschaps-
verlof waren en in geen enkel bestand voorkwa-
men. Er waren er ook die juist op meerdere lijsten 
stonden.” Haar tip ruim een jaar later: geef slechts 
enkele mensen de bevoegdheid wijzigingen aan 
te brengen in het moederbestand, zo houd je het 
overzicht.
Medewerkers die het niet eens waren met het uit-
blijven van een nieuw contract - 76 procent werd 
aangenomen -, kon bezwaar aantekenen bij een 
commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van 
de oude en de nieuwe organisatie en twee vak-
bondslieden. Dertien medewerkers meldden zich.
Na 24 januari begon de grootste administratieve 
operatie: oud-Zonnehuizers reageerden op het 
standaardcontract dat ze hadden ontvangen. 
Hilde Heerink: “Al hun rechten waren met het 
faillissement komen te vervallen, maar veel van 
hen wilden graag oude afspraken terugzien in de 
overeenkomst.” Wel of geen ouderschapsverlof? 
Gold de fietsregeling nog? Individuele contracten 
moesten worden aangepast en verwerkt. De advi-
seurs van LSG-Rentray verzorgden ook de nieuwe 
contracten voor het deel van het personeel dat 
overging naar DeSeizoenen en moesten zich al-
dus verdiepen in de cao’s voor de gehandicapten-
zorg, de GGZ en het primair onderwijs.
Toen het nieuwe personeelsbestand compleet 
was, werd de uitdaging de hele club mee te ne-
men in de formulering van een nieuwe visie. “In dat 
proces zitten we nog steeds”, aldus Martine Hodes.

Deze reconstructie kwam tot stand 
op basis van gesprekken met:

Cosmas Blaauw, Marcelis Boereboom, 
Frank Candel, Marie-José Cools, Jan-Hein 
van Engelen, Hanneke van Essen, Michael 
Haring, Hilde Heerink, Martine Hodes, Tjibbe 
Joustra, Kees de Kok, Charles Laurey, Ans 
van de Maat, Heleen Mogezomp, Anita van 
de Pol, Wilbert Ransz, Marc Spierings, Rieta 
van Staalduine, Mariëtte Vos, Gé Westra, Leo 
Witvliet en Loek Winter.

van de organisatie die nuttig kan zijn voor de 
tijd die komen gaat.
Na de zomer wordt de nieuwe visie voorgelegd 
aan alle personeelsleden, zodat iedereen kan 
meepraten. Uiteindelijk luidt de laatste zin 
van de visie aan het eind van het hectische 
jaar 2012: ‘Zonnehuizen biedt zorg, behande-
ling en onderwijs. Antroposofie is daarbij een 
inspiratiebron.’

En nu?
Het is april 2013. Inspecteur Kees de Kok 
heeft het verscherpt toezicht al lang opgehe-
ven. Zijn ministerie van VWS heeft de zak- en 
kleedgelden van de kinderen gecompenseerd. 
Interim-manager Charles Laurey is al lang 
doorgereisd naar een volgende klus. Alweer 
praat hij met Loek Winter over een te leiden 
overname. Rieta van Staalduine is voorbereid 
op nieuwe faillissementen in de zorg. Van de 
casus in Zeist leerde ze dat het onmogelijke 
soms toch mogelijk blijkt als je maar met wel-
willende partijen om de tafel zit. Een andere 
wijsheid die ze opdeed: ga nooit failliet in de 
maand december; veel te beladen. Curator 

Marie-José Cools 
werkt nog aan haar 
onderzoek naar de 
precieze oorzaken 
van de ondergang van 
Zonnehuizen. 

Twee jaar geleden keek Frank Candel zichzelf 
aan in de spiegel zoals hij dat elke avond deed. 
Vanavond doet hij dat opnieuw. Zonder dat hij 
zich hoeft te schamen. Er is zeker nog veel te 
doen, maar Zonnehuizen leeft voort en geen 
kind hoefde te verhuizen.  

‘Ga nooit failliet 
in december’

Hein van Engelen en Mariëtte Vos betreden, 
begeleid door Laurey, de overlegkamer op 
Veldheim. Aan tafel zien ze vermoeide gezich-
ten van managers en behandelaars. “Hoe en 
wanneer weten we niet”, luidt de boodschap 
van de nieuwe bestuurders. “Maar wij zorgen 
ervoor dat er een doorstart komt.” Het wordt 
een emotionele sessie waarbij tranen vloeien. 
Niet alleen van blijdschap: “Jullie brengen het 
alsof dit een cadeautje is”, reageert een van de 
managers somber. “Maar wij hebben hier nooit 
om gevraagd.”   
Pas op 10 januari komt er, na een laatste over-
leg met banken en bonden, publiekelijk witte 
rook uit de schoorsteen van het Grote Huis. 
Er is een akkoord: de inventaris is verkocht 
aan LSG-Rentray en Groep Winter. Overeen-
stemming over het vastgoed is niet bereikt: de 
afspraak is dat de overnamepartijen twee jaar 
tegen betaling gebruik mogen maken van de 
gebouwen, daarna moet er een deal zijn.

Crisisteam in overlegkamer
Terwijl in de vergaderkamer beneden de hand-
tekeningen worden gezet, ijsbeert de nieuwe 
directeur Mariëtte Vos over de bovenverdie-
ping van het Grote Huis. Samen met collega’s 
van Groep Winter en LSG-Rentray die het 
overnameteam vormen, houdt ze zich op in de 

Cosmas Blaauw, voorzitter Cliëntenraad tot 1 januari 2013:

“De les die ik heb geleerd: meer vertrouwen 

op jezelf als Cliëntenraad. Al in 2010 was 

er een negatief saldo bij Zonnehuizen. Dat 

werd gebagatelliseerd door het bestuur; wij 

zouden het niet snappen. We hadden toen 

al door moeten vragen.”

kinderkamers die in de zomer op last van de 
inspectie nog werden gesloten. Ongezien zijn 
ze een voor een over de versleten traptreden 
naar boven gekomen. Zo lang er geen deal was, 
mochten ze zich niet vertonen. Maar omdat 
de verwachting was dat vandaag een overeen-
komst zou worden getekend, zijn ze wel vast 
ontboden in Zeist. Vos heeft een draaiboek bij 
zich dat ze zal uitvoeren zodra ze een seintje 
krijgt dat de deal rond is. Dat volgt in de loop 
van de ochtend. De sfeer is onwerkelijk. Het 
ei is gelegd, maar het voelt niet gepast om te 
juichen.
De inkt van de overeenkomst is nog niet droog 
als de nieuwe directeuren de voormalige over-
legkamer innemen en ombouwen tot nood-
lokaal. Er komen twaalf werkplekken voor de 
kwartiermakers die de ICT, het personeels-
bestand en de ondersteunende diensten voor 
hun rekening nemen. Op dat moment zijn alle 
contracten met leveranciers van water, gas en 
elektriciteit verbroken. Van Kees 
de Kok volgt namens 
de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg een brief 
waarin hij verscherpt 
toezicht afkondigt. Nog 
steeds is hij verantwoor-
delijk voor de kwaliteit.

De nieuwe directeuren roepen alle managers 
bij zich met de vraag of ze A in dienst willen 
komen en B dan als de wiedeweerga een plan 
kunnen schrijven voor hun eigen afdeling. Ze 
krijgen een budget: welke medewerkers gaan 
daarbinnen mee naar Zonnehuizen 2.0? Een 
paar dagen later moeten de plannen er liggen, 
op 24 januari wordt aan alle 2400 medewer-
kers meegedeeld of ze kunnen blijven of niet. 
Maar veel tijd gaat op aan brandjes blussen. 
Wat moeten we met de bakker die geen brood 
meer levert omdat zijn facturen niet betaald 
zijn? Hoe zorgen we ervoor dat de orthodon-
tist toch de beugel aandraait van het kind dat 
er ook niets aan kan doen dat het geld niet 
is overgemaakt? Mariëtte Vos en Jan-Hein 
van Engelen merken al snel dat ze de directie 
vormen van een club die niet alleen technisch, 
maar ook moreel totaal failliet is. De organi-
satie is centralistisch georga-

>

Het ei is gelegd, maar het 
voelt niet gepast om te juichen
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‘Het komt goed, zeiden we’

“We wilden er niet aan. Zouden we 
echt failliet gaan? Zo’n driekwart 
jaar voor het zover was, ving ik de 
eerste geluiden op. Ik heb aan de 
bel getrokken bij de ondernemings-
raad: geef ons cijfers. Die kregen we 
nooit. De kinderen zijn dan je eerste 
zorg. Een aantal raakte er volkomen 
overstuur van. ‘Het komt goed’, zei-
den we. Ook al wisten we dat niet.
Met een groepje van zeven vrouwen 
hebben we ‘Zonne-energie’ opgericht, 
een club die probeerde de moraal 
hoog te houden. Alle collega’s die 
weg moesten, staken we een hart 
onder de riem. We brachten een 
bloemetje of zongen een lied. Nog 
steeds zorgen we voor mensen die 
zijn ontslagen.
Zonnehuizen is bijzonder, weet je. 
Ik werk er al 42 jaar. Mijn ouders 
hebben hier nog tussen de kinderen 
gewoond, zij waren antroposofen. De 
kinderen zagen we als broertjes en 
zusjes. Als je meer dan vier jaar bij 
Zonnehuizen werkte, kon je beleids-
medewerker worden. En iedereen 
verdiende precies hetzelfde.
Dat is niet meer van deze tijd. De 
laatste jaren ging het bergafwaarts. 
Ik gaf vijf jaar therapie zonder 
verwarming. Er kon niks, maar we 
zagen wel kroonluchters en dure 
auto’s verschijnen. Tot de top drong 
je nooit door, er waren door Frans 
Broekhuizen (oud-bestuurder, red.) 
allerlei lagen gecreëerd.
Sinds de doorstart zijn we wat af-
wachtend. Het belangrijkste voor mij 
is dat de kinderen centraal blijven 
staan. Het gaat niet om partijen die 
goede sier willen maken met deze 
kinderen of op ze kunnen promo-
veren; je helpt de kinderen alleen 
door van ze te houden en oprechte 
interesse te tonen. Echt samenwer-
ken rond dat kind, zal de kwaliteit 
ten goede komen.”

Solveig van Beuzekom (63) werkt als 
dramatherapeute vanuit het Therapeuti-
cum op verschillende locaties.

Renske Leijten
Tweede Kamerlid SP
“Het standpunt ‘wij redden geen zorginstel-
ling’ is veel te rigide. De strijd werd uitgevoch-
ten over de rug van medewerkers, ouders en 
cliënten. De minister is wèl verantwoordelijk, 
want we betalen deze zorg met collectieve mid-
delen. Het idee dat zorginstellingen bedrijven 
zijn die aan de marktwerking worden overgela-
ten, is niet houdbaar in de praktijk. Marktwer-
king is wezensvreemd aan de publieke sector. 
Ik ben vóór toezicht vanuit de staat als middel 
om de continuïteit te waarborgen. Stel dat er 
geen overnemende partijen waren geweest. 
Waar waren die kinderen dan gebleven?”

Marcelis Boereboom
directeur-generaal Ministerie 
van VWS
“We hebben van de financiële problemen 
bij Meavita en de IJsselmeerziekenhuizen 
geleerd welke rol wij moeten spelen. Een van 
de krantenkoppen ten tijde van het Zonne-
huizenfaillissement was ‘VWS wist van alles 
en deed niks’. Dat klopt. Instellingen krijgen 
steeds meer vrijheid, dan moeten ze ook hun 
eigen broek kunnen ophouden. De inspectie 
controleert de kwaliteit van zorg en de Zorg-
kantoren zijn er verantwoordelijk voor dat hun 
verzekerden zorg krijgen. Je moet natuurlijk als 
overheid wel zeker weten dat iedereen zijn taak 
goed uitvoert. Voor ons, makers van het beleid, 
was deze casus ook wennen. Ik moest op mijn 
handen zitten als collega-instellingen zich bij 
me meldden voor informatie over Zonnehui-
zen; kon ze alleen maar doorverwijzen naar het 
Zorgkantoor en de curator. De overheid biedt 
geen vangnet meer. Positief effect is dat Raden 
van Toezicht en bestuurders hun werk heel 
serieus nemen.” 

Charles Laurey
(oud) interim-bestuurder 
Zonnehuizen
“De opstelling van het ministerie kan ik 
me voorstellen, maar als overheid kun je je 
handen er niet helemaal vanaf trekken. Creëer 
een fonds waarmee je een faillissement kunt 
voorkomen. Dat bespaart een boel onzeker-
heid voor de cliënten. Vanuit Den Haag is het 
makkelijk praten, maar zo’n beleid uitvoeren 

voelt heel anders als je tussen de ouders en de 
medewerkers zit. Ik vind het riskant om dit 
soort risico’s over zulke kwetsbare groepen af 
te roepen. De brandweer laat je toch ook niet 
failliet gaan? Die is er om mensen te redden.”

Rieta van Staalduine
directeur Zorgkantoor Agis
“In eerste instantie dacht ik: wat hard. Maar 
het beleid was ook wel aan herziening toe. 
Bij Meavita zagen we dat de kosten uitein-
delijk veel duurder uitvielen dan een aantal 
oplossingen die we eerder hadden bedacht. Bij 
Zonnehuizen kwamen we er zonder steunver-
lening, samen met alle partijen, toch uit. Er 
was maatschappelijke druk om het kader van 
de AWBZ te versmallen, dat is gebeurd. Mis-
schien is het verstandig eens te denken aan een 
steunfonds langdurige zorg, want er komen 
nog veel meer faillissementen aan.”

Brigitte van der Burg
Tweede Kamerlid VVD
“Zonnehuizen is door het wanbeleid van 
bestuurders failliet gegaan. Er waren niet 
alleen financiële problemen, maar ook ern-
stige problemen rondom de veiligheid en de 
zorgverlening aan kinderen. Het redden van 
Zonnehuizen met staatssteun zou betekenen 
dat slecht beleid beloond zou worden. De 
overheid is niet verantwoordelijk voor het 
wanbeleid van bestuurders, maar voor de conti-
nuïteit van zorg aan kinderen. Daarom vind ik 
het optreden van het ministerie van VWS in 
de casus Zonnehuizen adequaat.”

Natasja Wijnbeek
woordvoerder Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa)
“De regels voor staatssteun zijn veranderd: 
onze publieke zorgmiddelen zijn er voor de 
kwetsbaren in de samenleving, niet voor zorg-
aanbieders die hun bedrijfsvoering niet op orde 
hebben. De kosten in de zorg lopen enorm op. 
Dat komt niet alleen door de vergrijzing, maar 
doordat we het begrip ‘zorg’ hebben opgerekt. 
We moeten weer keuzes maken. Voor instel-
lingen is het goed om concurrentie te voelen en 
efficiënt te werken. Onze plicht is om te zorgen 
dat de cruciale zorg niet in gevaar komt. Dat 
doen we.”
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het op te lossen. Waar het om gaat, is dat op 
dit soort posities mensen horen te zitten die 
zijn doordrongen van de kwetsbaarheid van 
hun cliënten, die écht betrokken zijn. In de 
rol van politicus wees ik op dat principe en 
moest ik consequent blijven, anders wordt het 
nooit beter. Meer kan en moet je als overheid 
niet doen. Tegelijkertijd had ik natuurlijk wel 
buikpijn om die cliënten. Het was kerst en hun 
zakgeld was weg. Ik had geen wettelijke mo-
gelijkheid om dat geld te compenseren, maar 
heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen 
dat andere instanties garant wilden staan. Dat 
is gelukt. En ik ben blij dat er partijen kwamen 
die kansen zagen voor Zonnehuizen. Dit dos-
sier is een wake-up call geweest voor de sector.”

Loek Winter
eigenaar DeSeizoenen (waar Zon-
nehuizen Volwassenen in opging)
“Ik snap zo’n beleid wel in deze tijden. Maar 
ik heb er geen waarde-oordeel over. Het is 
gewoon de realiteit, een fact of life.”

Cosmas Blaauw
(oud) voorzitter Cliëntenraad 
Zonnehuizen
“Ik heb in de zomer van 2011 een persoonlijke 
brief geschreven aan de minister. Mijn ernstig 
gehandicapte zoon bezocht het kinderdag-
centrum van Zonnehuizen.” Uit de brief: 
‘Minister, laat gehandicapten als mijn zoon 
Teun niet in de steek. U hoeft niet met geld te 
strooien, maar ik vraag u: zet partijen bij elkaar 
en geeft het vertrouwen aan een reorganise-
rende zorginstelling en neem uw aandeel in de 
aanvullende financiering door uitbreiding van 
de borgstelling.’ “Het heeft niet geholpen.”

Marlies Veldhuijzen 
van Zanten
van 2010 tot 2012 staatssecretaris 
van VWS:
“Wat ik heb gedaan, is in de debatten telkens 
de spotlights richten op degenen die verant-
woordelijk waren: het bestuur en de Raad 
van Toezicht. Als iemand het verprutst, moet 
je niet naar een andere instantie wijzen om 

‘Minister,
laat gehandicapten 

niet in de steek’

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten hield 

haar poot stijf ten tijde van het faillissement van Zon-

nehuizen. Er kwam geen staatssteun. In de wereld 

van de zorg was het een trendbreuk. Wenselijk of 

onverantwoord?
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“En wie van deze dames is jouw moeder?”
Het blijft even stil als de badjuffrouw 

haar vraag heeft gesteld.
“Mijn moeder is er niet. Dit zijn onze groeps-
leidsters”, antwoordt Linda (13) dan. Om haar 
schouders heeft ze een handdoek geslagen. 
Linda is net klaar met douchen. Ze wacht tot 
haar groepsgenoten de shampoo uit hun haren 
hebben gewassen.
Aan de buitenkant is niet te zien dat de 
kinderen van de Regenboog anders zijn. De 
badjuffrouw kan niet weten dat ze niet bij hun 
ouders wonen omdat het niet meer ging. Dat 
ze gedragsproblemen hebben, zwakbegaafd 
zijn en in veel gevallen een verstoorde relatie 
hebben met thuis.
Eenmaal buiten het zwembad neemt begeleid-
ster Marieke Smeets (32) het woord. “Op de 
heenweg ging het prima”, zegt ze. “Maar nu 
geldt ook weer: als jullie onrustig zijn, zetten 
we de bus langs de kant van de weg. Hebben 
jullie dat begrepen?”

Marieke kijkt haar toehoorders een voor een 
aan. Ze zoekt niet alleen een bevestigend 
knikje, ze tuurt ook of ze onrust bespeurt bij 
een van de kinderen. Gaat het goed met ze? 
Marieke kent de Regenboogbewoners door en 
door. Wat de buitenwereld niet ziet, heeft zij 
al snel in de gaten. Het kan een huppeltje zijn, 

een stemverheffing; de kleinste dingen duiden 
mogelijk op oplopende spanning in het hoofd 
van een van haar cliëntjes.
Ook tweede begeleider Sasja van Helvoort 
(32) is mee om het verjaardagsfeestje in goede 
banen te leiden. Ze werkt al jaren op de groep. 

Liefde voor de 
Regenboogkinderen

De Regenboog is een groep op Veldheim waar 

acht kinderen intensief begeleid wonen. Hoe 

gaat dat? Een (verjaar)dagje meedraaien met 

begeleidsters Marieke en Sasja.

Het zwempartijtje is tot in detail voorbereid 
- drinken en koekjes mee, shampoo in de tas, 
geld om te parkeren - en doorgesproken met de 
kinderen. Zodat ze niet voor verrassingen ko-
men te staan. Een onverwachte wijziging in het 
programma kan zomaar tot een explosie leiden.
Maar deze woensdagmiddag gaat alles goed. 
De kinderen zijn ontspannen en maken grapjes 
met elkaar. Sasja loopt gearmd met Janine (13) 
naar het busje op de parkeerplaats en geeft 
Boris (12) een aai over zijn bol voor hij instapt. 
Terug op de groep gaan de bewoners even naar 
hun kamer om te rusten. Belangrijk, want de 
dag is al zo druk. Om half acht stonden ze 
op, daarna vertrokken ze naar school. Tussen 
de middag bakten ze samen tosti’s en direct 
daarna volgde de trip naar het zwembad. “Het 
is teveel voor ze om zestien uur bij elkaar op de 
lip te zitten”, legt Sasja uit.
Omdat Linda jarig is, mag zij vanmiddag de 
kamerrust overslaan. Samen met een vriendin-
netje gaat ze koken. Leuk, vindt ze. Zelf je eten 

‘En wie van 
deze dames is 
jouw moeder?’
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‘Eindelijk een ouderraad’

“Al een jaar of drie ben ik bezig 
met de oprichting van een ouder-
raad. Nu is het eindelijk gelukt. De 
sfeer is anders sinds de doorstart. 
Minder naar binnen gericht. Ik vind 
dat ouders meer betrokken moeten 
worden bij de behandeling en bij 
het beleid, daar is nu draagvlak 
voor. Wij ouders ontmoeten elkaar 
zelden, omdat onze kinderen alle-
maal op andere momenten gehaald 
en gebracht worden. Het zou goed 
zijn als we eens samen met een 
manager een thema als ‘meer spor-
ten’ konden oppakken.
De groepsleiders hebben het fantas-
tisch gedaan in de onzekere tijden 
rond het faillissement. Ze bleven 
voor de kinderen zorgen. Maar 
het is natuurlijk niet zo dat onze 
kinderen er niets van meegekregen 
hebben. De groepsleiders zijn ook 
maar mensen. Zij hadden stress.
Gelukkig zijn er lessen getrokken uit 
de geschiedenis. Een aantal kinde-
ren (het betrof alleen kinderen die 
onder voogdij stonden, red.) had op 
een gegeven moment geen kleed-
geld meer. Omdat alle inkomsten op 
eenzelfde rekening terechtkwamen, 
werd het eigen geld meegezogen in 
het faillissement. Kinderen konden 
geen schoenen of winterjas kopen. 
Inmiddels is het systeem veranderd. 
Kleed- en zakgeld wordt op een 
aparte rekening gestort; dat geldt 
voor elke instelling waar cliënten 
wonen. Door de Tweede Kamer is 
het zo bepaald. Dat noem ik een 
succesverhaal.”

Ouders die nieuwsgierig zijn naar 
de ouderraad kunnen mailen naar 
ouderraad.veldheim@zonnehuizen.nl. 
Dit geldt ook voor opa’s, oma’s en 
andere verzorgenden.

Gio (44) is pleegvader van een van 
de kinderen op de Regenboog (zie 
verhaal links).

kiezen is fijner dan afwachten welke hap er uit 
de centrale keuken komt. Stagiaire Puck helpt 
de meiden met het bakken van de slavinken en 
het opwarmen van de bevroren broccolimix. 
Op het dakterras van de Regenboog frituurt 
Shirley aardappelrotsjes. De begeleidsters 
streven er niet alleen naar de kinderen een zo 
gewoon mogelijk bestaan te bieden, ze brengen 
ze ook zelfstandigheid bij.
Als de andere kinderen na hun pauze in de 
versierde huiskamer terugkomen, is het zes uur. 
Sasja trekt de gordijnen dicht om de avond in 
te luiden. “Antroposofische afspraak”, meldt 
ze, terwijl ze haar 
wenkbrauwen optrekt. 
De zon schijnt volop, 
het licht is prachtig 
buiten. Van Sasja hoeft 
het niet zo, dat van die 
gordijnen. Maar wat 
betreft de omgang met 
kinderen staat ze he-
lemaal achter de antroposofische benadering. 
De sfeer is anders dan bij andere instellingen, 
weet ze uit ervaring. Er is echte aandacht voor 
het kind.
Wordt ze nooit verdrietig van haar werk? De 
kinderen hebben geen geschiedenis om vrolijk 
van te worden; de meesten zagen al een leger 
hulpverleners aan zich voorbij trekken of 
werden elders tijdelijk opgenomen voor ze bij 
de Regenboog belandden.
“Daar ben ik helemaal niet mee bezig”, 
antwoordt Sasja. “Ik wil ze graag veiligheid 
bieden en kind laten zijn. Als ze later tevreden 
terugkijken op hun tijd op de Regenboog, ben 
ik al blij.” Ze kan wel boos worden. Niet op de 
kinderen, maar op instanties die niet goed kij-
ken naar kindbelangen en daarmee onnodige 
schade aanrichten in de koppies die toch al zo 
broos in elkaar zitten.
Collega Marieke denkt niet aan later tijdens 
het werken op de groep. Beter van niet. “Het 
grootste deel van onze kinderen zal altijd in 
de psychiatrie blijven, er is weinig perspectief. 
Maar wij leven hier bij de dag.” Soms duurt het 

maanden voor ze het vertrouwen van een van 
haar cliënten heeft gewonnen. Er zijn kinderen 
die weinig nabijheid kunnen verdragen; ande-
ren vragen om intensiever contact. Het werk 
op de Regenboog wordt heftig als de begeleid-
sters alarm moeten slaan omdat een kind agres-
sief is, vertellen ze. “Je wilt het altijd verbaal 
oplossen”, zegt Marieke. Maar dat is een illusie. 
Ze is blij dat ze nog nooit een van haar cliënten 
naar de afzonderingsruimte op Veldheim heeft 
hoeven brengen.
Vanwege het feestje dekken Marieke en Sasja 
vanavond één grote tafel. Op andere dagen ma-

ken ze twee groepen die 
elk in een aparte ruimte 
eten, omdat het anders te 
onrustig is. Als iedereen 
een plekje gevonden heeft 
onder de slingers, legt 
Marieke uit dat vandaag 
alles een beetje anders is 
dan normaal. “Stel nou 

dat je het wat druk vindt, ga dan gerust met je 
bord naar je eigen kamer.” Daarna zeggen de 
kinderen samen een spreuk op, die klinkt als 
een gebed.
Tijdens het eten is het gezellig aan tafel. 
William vertelt over zijn vader die op de 
vrachtwagen zit. Voetballiefhebber Teun vindt 
het jammer dat híj nooit bij zijn vader mag 
logeren. Elvira, die vanmorgen alles nog teveel 
vond en zich afzonderde, danst op haar stoel. 
Linda verdeelt samen met Sasja de zelfgemaak-
te verjaardagspudding.
Om de dag in sfeer af te sluiten, mogen de jon-
ge bewoners samen een filmpje kijken. Maar 
niet voor ze hun medicijnen hebben geslikt. 
Een voor een halen ze een dekentje uit hun 
kamer waar ze onder kruipen. “Voor wie zal 
ik een lekkere kruik maken?” vraagt Marieke 
als Sasja koffie zet. Pas als de kinderen slapen, 
werken zij de dagrapporten bij en neemt de 
nachtwacht de zorg voor de Regenboogkinde-
ren over.  

Om privacyredenen zijn de namen van de kinderen gefingeerd

>
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‘Voor wie zal 
ik een lekkere 
kruik maken?’
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 Onderschat het niet

Een failliete instelling overnemen is een 
enorme klus. “Heel veel mensen zijn hier dag 
en nacht mee bezig geweest. Toen ik voorzitter 
werd, was het niet mijn ambitie tussen kerst en 
oud en nieuw over een overname te verga-
deren.” Een laatste do bij deze don’t: leg alles 
vast. Zodat je een dossier hebt om op terug te 
vallen.

 Weet wat je wilt 

Ofwel: zorg voor een helder beleidskader. 
Maak een plan, nog vóór je aan fusies of overna-
mes begint. Tjibbe Joustra: “LSG-Rentray heeft 
geleerd van een eerdere fusie die erg rommelig 
verliep en uiteindelijk niet doorging. De vraag 
was: past die organisatie wel bij ons? Na die 
mislukking hebben we op papier gezet wie we 
willen zijn. In dat document staat welke speci-
alismen we in huis willen hebben.” Wat er ook 
in staat: LSG-Rentray kiest ervoor een speler 
te zijn in Midden- en Oost-Nederland. Joustra: 
“Zodra instellingen landelijke pretentie krijgen, 
wordt het gevaarlijk.” Toen Zonnehuizen in 
beeld kwam, legden het bestuur en de Raad van 
Toezicht de organisatie op het beleidskader: 
een overname paste.

 Zorg voor vertrouwen

…tussen Raad van Bestuur en Raad van Toe-
zicht. De bestuursvoorzitter is immers degene 
die de onderhandelingen voert. “Tegelijkertijd 
moet je je realiseren dat je andere rollen hebt. 
Iemand die in onderhandelingen verzeild raakt 
en er al zijn energie in steekt, wil daar uit ko-
men. Een voorzitter van de Raad van Toezicht 
moet afstand bewaren. Die stelt telkens de 
vraag: is dit verantwoord?”

  Wees niet altijd aardig

Joustra: “Het is niet leuk als je als toezicht-
houder in het heetst van de strijd ‘nee’ zegt 
tegen een bestuurder die onderhandelt. Toch 
heb ik dat verschillende malen gedaan. Dat 
vond Frank Candel (RvB, red.) niet altijd even 
makkelijk. Een dag later belde ik hem dan op en 
vroeg: ‘begrijp je waarom ik ‘nee’ zei?’ Dat was 
altijd het geval.” De toezichthouder moet in de 
gaten houden welke beslissing in het belang is 
van de organisatie. En een kritische Raad van 

Toezicht betekent dat er altijd een opschalings-
mogelijkheid is. “Frank Candel moest tijdens 
de onderhandelingen zeggen ‘ik kan nog niets 
afspreken want mijn toezichthouders moeten 
eerst oordelen’.” Die extra controle kwam het 
eindresultaat ten goede. Prachtig natuurlijk dat 
Zonnehuizen werd voortgezet, maar de wereld 
zit wel zakelijk in elkaar. “We hebben het uitein-
delijk tegen veel betere voorwaarden gekregen.”

 Regel een goede  
 auditcommissie
Je overziet het niet, zo’n overname. De reken-
sommen die er bij komen kijken, zijn meer dan 
ingewikkeld. “De resultaten waar de Raad van 
Bestuur steeds mee thuiskwam na een onder-
handeling, gingen eerst naar de auditcommis-
sie en dan pas naar mij.” De commissie bestond 
uit Gé Westra en Leo Witvliet, leden van de 
Raad van Toezicht met veel financiële kennis. 
Ook belangrijk: zorg voor een goede mix in je 
raad. Specialisten op het gebied van zorg zijn 
onmisbaar. En mensen met ervaring: “Je bent 
pas een zinnige gesprekspartner als je zelf al 
eens een fusie hebt gedaan.”

  Kijk uit met  
onroerend goed

Waar zorg- of onderwijsinstellingen failliet gaan, 
speelt onroerend goed vaak een rol. Te duur. 
“Panden die je niet per se nodig hebt, moet je 
niet overnemen”, is de stelling van Joustra.

Do’s

4.   

3.

5.

1.

1.

2.

Don’t
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‘We zijn er nog niet’

“Zonnehuizen is het faillissement 
voorbij, zowel financieel als moreel, 
maar daarmee zijn we er nog niet. 
Onze ambitie is altijd de beste zorg 
te bieden voor elke cliënt. Bij al ons 
handelen is het haalbare perspectief 
van de cliënt leidend, dat is de visie 
van de organisatie. De behandel-
bouwstenen die we daarbij inzet-
ten, moeten binnen drie jaar van 
topkwaliteit zijn. Kinderen groeien bij 
voorkeur thuis op, die gedachte de-
len wij. In eerste instantie proberen 
we dan ook ondersteuning te bieden 
in het gezin. Blijkt het toch onmoge-
lijk een kind bij de ouder of ouders 
voldoende te helpen, dan gaan we 
op zoek naar een vervangend thuis 
in een gespecialiseerd pleeggezin of 
naar een gezinshuis. Het onderwijs 
stemmen we af op het haalbare 
perspectief van de individuele cliënt: 
arbeid of dagbesteding. Als integrale 
specialist zijn we aanvullend op het 
aanbod van aanbieders in de eerste 
en tweede lijn en werken we nauw 
samen met collega-instellingen.
Voor Zonnehuizen betekent dat 
onder andere een verkorting en 
intensivering van de behandeltijd en 
een sterkere gerichtheid op intensief 
behandelen in (pleeg-)gezinnen. De 
komende jaren gaan we flink inves-
teren in de professionele ontwikke-
ling van onze medewerkers. Daar-
naast werken we aan een zichtbare, 
heldere, meetbare toegevoegde 
waarde van de antroposofische 
identiteit. Los van de zorgen over 
het vastgoed zien wij de toekomst 
van Zonnehuizen, hoe kan het ook 
anders, zonnig tegemoet.”

Ans van de Maat en Frank Candel 
vormen de Raad van Bestuur van 
LSG-Rentray. Nu de onzekere tijden bij 
Zonnehuizen achter hen liggen, blikken 
ze vooruit.

Stel, je bent lid van de Raad van Toezicht van een 
zorginstelling die het plan heeft opgevat een andere 
(failliete) organisatie over te nemen. Waar moet je 
dan - in tijden van economische crisis - op letten? 
Vijf do’s en één don’t van Tjibbe Joustra, voorzitter 
van de Raad van Toezicht van LSG-Rentray.

De do’s en don’ts van

 Tjibbe Joustra

Tjibbe Joustra (1951) werd 
voorzitter van de Raad van 
Toezicht na de fusie tussen 
LSG en Rentray in 2009. In het 
dagelijks leven is hij voorzitter 
van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid. Eerder was hij onder 
meer Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding, bestuurs-
voorzitter van het UWV en se-
cretaris generaal van het Minis-
terie van Landbouw.  Hij zit in 
meerdere Raden van Toezicht, 
waaronder die van Staatsbos-
beheer en de Rijksuniversiteit 
Groningen (voorzitter).

Leo Witvliet, lid van de auditcommissie:

“Als je begint aan zo’n overname, moet je 

een heldere strategie hebben. Niet afwij-

ken van je lijn, telkens de bedrijfsplannen 

van de directie controleren en jezelf de 

vraag blijven stellen: voelt dit nog goed?”



LSG-Rentray & Zonnehuizen transformeert op weg naar de 

decentralisatie van de jeugdzorg per 2015. We hebben daarbij 

een naam gevonden die aansluit bij onze historie en visie. 

Parallel aan onze eigen transformatie gaan we in 2013 

stapsgewijs over op onze nieuwe naam.

Historie

Intermetzo heeft een lange historie. De 

naam Intermetzo verbindt zeven oude 

instituten waarvan de Nederlandsch 

Mettray (1851) de oudste is en Zonne-

huizen (1931) de jongste. Ook de kleuren 

verwijzen naar deze geschiedenis; 

okergeel verwijst naar de huisstijlen van 

LSG en Zonnehuizen, en groen verwijst 

naar de huisstijl van Rentray.

 

Aanvullend

Intermetzo biedt ouders, familie, school, 

het sociale netwerk en collegaorganisa-

ties aanvullende kennis, professionele 

steun en expertise. 

inter   met   zo

Inter – in dialoog, in interactie

met – samen met anderen

zo – daadkrachtig enresultaat gericht

Missie en visie

‘Naar een betekenisvol bestaan’ is de 

samenvatting van onze missie en visie. 

De ontwikkeling van een kind of jongere 

naar een zelfstandig en betekenisvol 

bestaan waarbij hij of zij verantwoorde-

lijkheid neemt, is het uitgangspunt. Onze 

begeleiding daarbij is een tijdelijke rol. 

In het woordmerk is dat weergegeven 

door een   horizontale lijn die, in het 

icoon, haar eigen vrije weg kiest. 

In beeld

Op www.intermetzo.nl werken we nog 

aan onze nieuwe website. U vindt daar 

alvast de hoofdlijnen van onze missie en 

visie in een drie minuten-filmpje. 

Waarden

Voor kinderen, jongeren en ouders zijn 

onze onvoorwaardelijke betrokkenheid, 

onze vakkundigheid en onze continue 

blik op de toekomst belangrijk. Voor 

onze opdrachtgevers en financiers is 

dat onze duidelijkheid en daadkracht. 

Deze waarden zijn meegenomen in ons 

woordmerk. 

Bij Zonnehuizen borgen we de op de 

antroposofie geïnspireerde waarden.


