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NIEUWSBRIEF 
Cliëntenraad Rudolf Steiner Zorg 

Uw mening telt 
Heeft u als bewoner 

of verwant ideeën, 
vragen of wilt u 

meedenken?  
 

Stuur dan een 
bericht naar 

mailadres:  
 

clientenraad 
@rudolfsteinerzorg.nl 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de cliëntenraad van Rudolf Steiner 
Zorg. Vorige keer (editie juni) beschreven we de adviesrechten van een 
cliëntenraad en stelden de nieuwe leden zichzelf aan u voor. Nieuwsbrief 
gemist? Deze kunt u terugvinden op de website van de cliëntenraad.  

In deze nieuwsbrief staan we - mede op verzoek van onze achterban – 
uitgebreid stil bij hoe wij in gesprek zijn over de antroposofische zorg en 
hoe wij verder aankijken tegen de overname zoals beoogd. Een lastig en 
ingrijpend proces zoals u weet. Tot slot hebben we een vacature binnen 
de cliëntenraad. Meer daarover aan het einde van deze nieuwsbrief.  

Veel leesplezier! 



  

Editie September 2022  2 

Een terugblik 

Op maandag 18 juli jongstleden hebben we 
een bijeenkomst georganiseerd voor 
bewoners en verwanten. Doel was om in 
gesprek te gaan en te horen wat er leeft. 
Ondanks de zeer beperkte opkomst vonden 
wij de bijeenkomst waardevol. De uitkomst 
hebben wij in onze vergadering gedeeld met 
de directeur als ook de vragen die tijdens de 
bijeenkomst zijn gesteld.  

Ook zijn we de afgelopen maanden in 
gesprek gegaan met de Ondernemingsraad 
van Rudolf Steiner Zorg en de Centrale 
Cliëntenraad van de Raphaëlstichting. De 
Ondernemingsraad heeft op haar beurt weer 
overleg met de Centrale Ondernemingsraad. 
Op deze wijze zoeken we continu naar de 
verbinding, wisselen we informatie uit en 
versterken we elkaar daar wat dat kan. 

Antroposofische zorg 

De cliëntenraad wil dat het antroposofisch 
karakter van de zorg aan onze bewoners 
behouden blijft en het liefst versterkt. 

Om die reden heeft een lid van onze 
cliëntenraad zitting in een werkgroep die zich 
bezig houdt met het formuleren van de 
randvoorwaarden. Deze werkgroep bestaat 
uit medewerkers uit vrijwel alle geledingen 
van de organisatie. 

Zij hebben zich ten doel gesteld om het 
antroposofisch karakter van de zorg te 
waarborgen door concreet te formuleren wat 
antroposofische zorg is. Dit kan voor 
toekomstige zorgaanbieders een leidraad zijn 
waarlangs zij deze antroposofische zorg 
kunnen organiseren. 

Elementen uit de zorg die naar voren komen 
en gekenmerkt worden als antroposofische 
zorg zijn onder andere positieve gezondheid, 
gemeenschap en verbinding, antroposofische 
medicatie, biologisch dynamische voeding, 
een dagopening met spreuk en het gebruik 
van natuurlijke materialen. 

Verder is het belangrijk dat het zorgpersoneel 
een inwerkprogramma krijgt aangeboden 
waarin de antroposofie aan bod komt. 

Om die reden kan er een gemeenschappelijke 
antroposofische opleiding opgezet worden. 
Ook zou dit onderdeel kunnen zijn van een 
lerend netwerk zodat men kan samenwerken 
bij bijvoorbeeld jaarfeesten en andere 
antroposofische activiteiten. 

Wij volgen als cliëntenraad deze werkgroep 
en de thema’s op de voet en zullen te zijner 
tijd de aanbevelingen meenemen in ons 
advies aan de raad van bestuur. 

Beoogde overname 

Als cliëntenraad van Rudolf Steiner Zorg 
proberen wij zo zuiver mogelijk onze rol in te 
vullen vanuit het feit dat de Raphaëlstichting 
heeft aangegeven Rudolf Steiner Zorg aan 
een andere zorgpartner over te willen dragen. 
Onder deze omstandigheid proberen wij 
adequaat te adviseren met de keuze van de 
Raphaëlstichting als vertrekpunt. 

De situatie vraagt van ons dat we vanuit 
eigen kracht en proactief de gevolgen hiervan 
kritisch en constructief bekijken in het belang 
van onze bewoners en verwanten en binnen 
de regels van de medezeggenschap.  
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We gebruiken onze invloed om vooral de 
antroposofische zorg te behouden en waar 
kan te versterken richting de toekomst. 

Het standpunt van de cliëntenraad is dat we 
niet a priori voor of tegen een overname zijn. 
De realiteit dwingt ons wel om te erkennen 
dat de Raphaëlstichting er sinds de overname 
van Rudolf Steiner Zorg in 2008 niet in is 
geslaagd een positieve begroting te draaien 
en goede stabiele zorg te bieden.  

Belangrijke oorzaak is hierin volgens hen de 
vier aparte locaties in combinatie met een 
beperkte omvang cliëntenpopulatie. Ook het 
onderhoud en kosten van de locaties - met 
name het Raphaëlhuis - draagt niet bij aan 
een positief lange termijn perspectief. Daarbij 
komt kijken dat de Raphaëlstichting aangeeft 
zich te willen concentreren in Noord-Holland. 

De rol van de cliëntenraad is dat we het 
proces van overname zo nauw mogelijk 
volgen en de belangen van de cliënten zo 
goed mogelijk dienen. We worden actief 
betrokken en bijgepraat We kunnen pas 
standpunten innemen als we de uiteindelijke 
adviesaanvraag  hebben ontvangen. 

Gelijktijdig zal de centrale cliëntenraad (CCR) 
ook om advies gevraagd worden en willen we 
daarin onderling schakelen. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om slagkracht te organiseren 
zowel lokaal binnen Rudolf Steiner Zorg als 
centraal binnen de Raphaëlstichting. Recent 
hebben beide cliëntenraden overleg gevoerd 
en is afgesproken dat we de kritische 
randvoorwaarden benoemen vanuit de 
cliëntenraad en CCR.  

Deze randvoorwaarden zijn gericht op een zo  
bewoners. Bij de mogelijke overname partner  

 

HWW (Haagse Wijk- en Woonzorg) gaat het 
dan met name om de invulling van de 
antroposofische zorg, omdat dit voor hen 
nieuw is. Hier is van belang dat een aantal 
invloedrijke HWW’ers het antroposofische 
gedachtengoed echt omarmt. Met alleen 
mooie voornemens op papier komen we er 
niet. De mensen die de antroposofie echt op 
de werkvloer willen invullen, gaan het verschil 
maken en de bewoners moeten dat merken. 

Voor het deel wat wellicht naar Lievegoed 
gaat is goede basiszorg en de huisvesting het 
belangrijkste aandachtspunt. Voor alle 
bewoners is het streven zo veel mogelijk van 
het huidige personeel mee te laten gaan naar 
de mogelijke overname partners. 

Nieuwe vacature 

Binnen de cliëntenraad is een vacature 
ontstaan. Om weer op volle sterkte te komen 
zoeken wij een nieuw lid. Een vereiste is de 
verbinding vanuit de ouderenzorg.  

Bent u als bewoner of verwant van een 
bewoner geïnteresseerd in deelname aan de 
clien̈tenraad vanuit de ouderenzorg? Bekijk 
dan de vacature op onze website. Bij 
belangstelling ontvangen wij graag voor 15 
oktober aanstaande uw motivatiebrief.  

Slotwoord 

Laten we afsluiten met onze oprechte dank 
voor alle berichten die wij ontvangen, zowel 
de steunbetuigingen als ook de kritische 
noten. Het laat uw betrokkenheid zien en 
sterkt ons in onze rol als cliëntenraad.  

 

 


