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Zonnehuizen
De antroposofische zorginstelling Zonnehuizen
wilde groot worden. Het ontaardde in chaos. De
failliete instelling wordt in delen verkocht in een
poging schuldeisers tevreden te stellen en de zorg te
waarborgen. Ten koste van het personeel.
door Raymond Korse

D

e woon-werkgemeenschap
Overkempe in Olst was samen met de Michaelshoeve
in Brummen nog maar net
onderdeel van de stichting
Zonnehuizen of er kwam een mailtje van
de afdeling personeelszaken. De afdeling
werd voortaan aangeduid als afdeling Human Resource Management.
„Dan weet je het wel”, zegt een medewerker van de instelling in Olst. De fusie tussen Zonnehuizen en de Bellis Groep (waartoe Overkempe en enkele antroposofische
instellingen rond Zutphen behoorden)
kreeg in 2009 zijn beslag. Enkele jaren eerder had de Inspectie zeer kritisch geoordeeld over de Michaelshoeve. Het was beter in een grotere organisatie op te gaan,
vonden Inspectie en Zorgkantoor.
Het personeel was daar niet zo van overtuigd. Zou de eigen cultuur gehandhaafd
blijven? Wordt de instelling niet te groot?
Is het nog wel bestuurbaar? De fusie ging
door en had het karakter van een overname. Zonnehuizen werd leidend. Frans
Broekhuizen van Zonnehuizen werd bestuursvoorzitter van de Bellisgroep.
Drie jaar later is Zonnehuizen failliet. Precies een week geleden kregen de 2.300 personeelsleden ontslag aangezegd, maar ze
werken gewoon door. Mensen die zorg nodig hebben, zet je niet in de kou.
Vorig jaar mei bleek al hoe groot de financiële chaos was; bestuursvoorzitter Borkehuizen moest vervolgens plaats maken
voor interim-bestuurder Charles Laurey.
Vanaf dat moment probeerde Laurey externe investeerders te interesseren voor Zonnehuizen. Hij onderhandelde met jeugdzorginstelling Rentray en zorgondernemer
Loek Winter. Winter wil de volwassenenzorg en het vastgoed hebben, Rentray de
jeugd- en kindzorg. Overeenstemming
kwam er niet. Wat restte was in november
surseance van betaling en uiteindelijk het
faillissement.
Nadat Zonnehuizen uitstel van betaling
had gekregen, probeerde curator Marie-Jose Cools de boedel te slijten. Zorgpartijen

konden op de failliete boedel bieden. Dat
gebeurde ook, maar tot afgelopen woensdag later werd om onduidelijke redenen
uitsluitend gesproken met de twee partijen die ook al vóór het faillisement in
beeld waren, Rentray en Winter.
Het faillissement heeft in elk geval in het
voordeel van de eventueel overnemende
partij gewerkt, zegt Sengul Sozen van FNV
AbvaKabo. Zij vermoedt dat er een financieel spelletje wordt gespeeld. Want door
een faillissement kan de instelling gemakkelijker afscheid nemen van mensen. Sozen: „Wij hadden een plan waarbij we
Zonnehuizen binnen een half jaar op het
juiste pad hadden kunnen krijgen. Daarvoor was 6 miljoen nodig. ” Maar de miljoenen kwamen niet. Sozen noemt het ongelooflijk dat Winter het geld
voor een reddingsplan
wel heeft, maar ondertussen lang gaat onderhandelen.
Zo’n 2.300 personeelsleden en 4.000 kwetsbare
cliënten zijn nu overgeleverd aan de uitkomst van het overleg tussen banken, zorgkantoren, curator, Rentray en Winter. Dat
de onderhandelingen zo lang duren, komt
volgens interim-bestuurder Laurey niet
door Winter of Rentray, maar door hem.
„Ik heb de onderhandelingen afgebroken.
Vanwege de waardering van het vastgoed.” Overigens werden de besprekingen
later weer hervat.
De parallel met de stichting Philadelphia
Zorg in Nunspeet dringt zich op. Ook die
organisatie kwam na een periode van snelle groei in grote financiële problemen. Philadelphia kampte met slecht bestuur, te
veel aandacht voor vastgoed, te weinig oog
voor zorg, belabberd toezicht en gebrekkige sturing. Bij de instelling was in een jaar
tijd 25 miljoen euro verdampt, alles onder
het toeziend oog van president-commissaris Elco Brinkman.
De verontwaardiging was groot, want Philadelphia stond niet op zichzelf. Thuiszorg-

instelling Meavita ging ter ziele, de IJsselmeerziekenhuizen belandden op de rand
van de afgrond door wanbeleid. Het moest
afgelopen zijn met dit wanbeleid, vond
toenmalig staatssecretaris Bussemaker.
Des te saillanter is het dat bij het faillissement van Zonnehuizen een van de toezichthouders eerder directeur was bij Philadelphia Zorg. En de huidige puinruimer
Charles Laurey was bestuurder van Meavita. Daar is hij ook aansprakelijk gesteld
voor zijn rol in het faillisement. Laurey op
zijn beurt heeft het bestuur en de raad van
toezicht van Zonnehuizen aansprakelijk
gesteld.
Toch hadden al in 2009 accountants van
PriceWaterhouseCoopers (PWC) de raad
van toezicht van Zonnehuizen gewaarschuwd dat grote problemen dreigden na
de fusie met de Bellis Groep. Volgens
PWC was de cliëntenadministratie een
rommeltje, ontbrak financiële informatie
en was er geen zicht op investeringen, geldstromen, de risico’s van projecten en de
waarde van het vastgoed.
Maar de raad van toezicht was drukker
met bestuursperikelen, want bestuurder
Yvon ten Brummelhuis moest weg. Ze
kreeg een afkoopsom van ruim 250.000 euro. De drie toezichthouders kregen over
2009 een extraatje van
18.000 euro per persoon.
Behalve de accountantsvan PWC was ook het
personeel bezorgd. Cliëntenraad, ondernemingsraad en het managementteam vroegen herhaaldelijk, maar vergeefs om
concrete cijfers. Bij gebrek aan overzichten
vanuit het hoofdkantoor in Zeist, stelde de
directeur volwassenenzorg zelf iemand
aan om informatie boven tafel te tillen.
De ongerustheid was terecht want uit de
jaarrekening van 2010 - pas eind vorig jaar
in concept openbaar -blijkt dat de kosten
gierend uit de hand waren gelopen. Het tekort over 2010 bedroeg 18 miljoen euro, op
een omzet van 86 miljoen euro. Uit de jaarrekening blijkt een chaos. Terwijl de productie met 8 miljoen afnam tot 77 miljoen
euro, werden 140 mensen aangenomen.
Met een vast contract. De bureaucratie
groeide met de dag, op het hoofdkantoor
werkten steeds meer mensen.
Ondertussen zijn de langlopende schulden
met vijf miljoen toegenomen, de kortlopende schulden met 4,5 miljoen euro, terwijl de reserves aanvaardbare kosten – zeg
maar het weerstandsvermogen –van plus
6,1 miljoen in 2009 naar min 12,1 miljoen
in 2010 gingen.

Gebrek aan
inzicht op
bedrijfskosten

ten onder aan chaos

Door het totale gebrek aan inzicht in de bedrijfsvoering en het tekortschietende toezicht daarop, was een faillissement onafwendbaar.
Begin 2011 zei Frans Broekhuizen nog dat
Zonnehuizen er redelijk voorstond, maar
de dramatische cijfers van 2010 werden alleen maar slechter. En het was niet meer
te verbloemen. In mei moest Broekhuizen
opstappen, er wordt rekening gehouden
met een verlies in 2011 van ettelijke miljoenen.
De rekening van het wanbeleid wordt betaald door het personeel. In november
stuurde Laurey een brief aan de 2.300 personeelsleden waarin hij om een financieel
offer vroeg om zo kopers over de streep te
trekken. Maar het offer
was niet meer nodig,
op 28 november werd
uitstel van betaling
aangevraagd, een
maand later werd het
faillissement uitgesproken.
Intussen werd aan voormalig bestuursvoorzitter
Broekhuizen, bestuurster
Brummelhuizen
en de opgestapte raad
van toezicht
gevraagd
hun bonussen terug te
storten. Ze weigerden.
Het personeel kreeg op
oudejaarsdag ontslag aangezegd. Hun inkomen wordt nog
vijf weken gegarandeerd door
het UWV maar na 10 februari
is dat voorbij en hebben ze
alleen nog recht op een
ww-uitkering.
De opmerking van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten
in de Tweede Kamer dat de zorg gegarandeerd is, ergert het personeel. Want
niet de minister garandeert de zorg, dat
doen de werknemers. Een manager: „Iedereen zou het begrijpen als we het bijltje
erbij neer zouden leggen. Maar we doen
het niet.” Nog niet, althans.

oorn
o
orn
orn
Hoorn

H

Emmeloord, nadat hij daarvoor al bekendheid verwierf met het opzetten van diagnostische centra in onder meer Amsterdam en Maastricht. Zakelijk inzicht, doorzettingsvermogen, creativiteit en hard werken zijn zo wat kwaliteiten. Winter hekelt
al jaren inefficiënte, ontoegankelijke, improductieve, ondoorzichtige organisaties.
Hij wil de kwaliteit van de zorg verbeteren
door kleinschaligheid.
Hoe zich dat verhoudt tot de antroposofische inzichten van grondlegger Rudolf
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Zorgondernemer Loek Winter.

leef- en werkgemeenschap
Overkempe in Olst is ooit
geschonken. Evenals een
boerderij waar de stichting
gebruik van maakt. Overkempe staat daar niet alleen
in: heel veel bezittingen van
Stichting Zonnehuizen zijn
op die manier verworven.
Het is een van de schrijnende aspecten van het faillissement. Die giften en legaten,
vaak gedaan door ouders of
mensen die de antroposofie
een warm hart toedragen,
zijn verloren voor zover ze
rechtstreeks aan de stichting
Zonnehuizen (of haar rechtsvoorgangers) zijn gedaan. In
sommige gevallen zijn legaten niet aan de stichting zelf
nagelaten maar aan de vriendenstichtingen. Die blijven
buiten het faillissement.
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Steiner moet nog blijken. De antroposofische benadering gaat uit van een geesteswetenschappelijke methode om de wereld
en de mens in hun materiële en spirituele
samenhang te leren kennen.
„Er is gezegd dat de antroposofische grondslag gerespecteerd zal worden, maar ik
denk wel dat het een cultuurschok zal zijn.
Want het wordt wel wat zakelijker”, zegt
Peer Meesters van vakbond NU’91. „Het is
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Zakelijk realisme versus antroposofie
et faillissement van de stichting Zonnehuizen betekent
hoe dan ook het einde van
een landelijke, brede zorginstelling op antroposofische
grondslag. Het zorgconcern wordt uit elkaar getrokken. Een deel zal gaan naar
zorgondernemer Loek Winter.
Winter heeft naam als het gaat om het
winstgevend maken van zorginstellingen.
Hij deed het bijvoorbeeld al eens bij de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en

Giften en legaten

bij ons in elk geval niet zo’n item.”
Rob de Breij, vestigingsmanager bij Overkempe in Olst waar 138 volwassenen met
een verstandelijk beperking worden verzorgd door ruim 220 mensen, denkt echter
dat de visie van Winter de antroposofische
grondslag niet hoeft te bijten.
„De antroposofie is al van idealisme naar
realisme gegaan. We zijn een professionele
organisatie. Antroposofie hoeft geen geld
te kosten, het zit in je attitude en zorgvisie.”
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