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Inleiding 
Eind juni waren de informatiebijeenkomsten voor medewerkers en verwanten van Rudolf Steiner 
Zorg. Tijdens deze sessies is aangekondigd dat we deze keer een verslag zouden publiceren na 
afloop. Dit verslag geeft een beknopte weergave van wat er tijdens de VG-bijeenkomsten 
besproken is. Aanvullend op de inhoud van de bijeenkomst kunnen we inmiddels melden dat de 
intentieverklaring met Lievegoed met twee maanden is verlengd, tot 1 september 2022. 
 
Achtergrond 
Met Lievegoed (en HWW Zorg) ligt er een intentieverklaring. Dat betekent dat Lievegoed 
onderzoekt of en op wat voor manier het mogelijk is om de zorgactiviteiten voor de 
gehandicaptenzorg van Rudolf Steiner Zorg voort te zetten. De voortgang van de onderzoeksfase 
en de intenties die Lievegoed heeft voor de toekomst met Rudolf Steiner Zorg zijn gedeeld in deze 
bijeenkomsten. 
 
Lievegoed 
Hilde Hooijman, bestuurder Lievegoed, is speciaal aanwezig om de intenties zoveel als mogelijk te 
delen en toe te lichten. Mevrouw Hooijman geeft allereerst een introductie van de organisatie 
Lievegoed, zodat de aanwezigen een beeld krijgen van de organisatie Lievegoed. 
 
Introductie Hilde Hooijman 
Hilde is bijna 12,5 jaar werkzaam bij Lievegoed. Dit doet zij met veel plezier. Ze is er een periode 
van 1,5 jaar tussenuit geweest (2014). In 2015 is zij teruggekomen als bestuurder. 
 
Introductie Lievegoed 
Lievegoed is gevestigd in de regio Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Breda, Bilthoven, Driebergen, 
Haarlem, Wageningen en Amsterdam. Er wordt zorg geboden op zo’n 20 locaties in Nederland aan 
verschillende doelgroepen: volwassenenzorg (zoals Rudolf Steiner Zorg), mensen met complexe 
dubbel of triple problematiek (LVB+), bewoners met niet aangeboren hersenletsel (NAH), GGZ en 
verslavingszorg. In Den Haag heeft Lievegoed een Kinderdagcentrum (KDC). De zorg aan cliënten 
kan verschillen van zeven dagen per week met meerzorg tot een paar uur in de week. 
 
Wat Lievegoed onder andere bijzonder maakt, is het antroposofische gedachtegoed. Dat blijkt al 
uit de naam: Bernard Lievegoed, een antroposofisch pionier, is de naamgever van de organisatie. 
Voor Lievegoed is de gemeenschap belangrijk. Dit is de basis van hun handelen, alles wat zij doen, 
is om de gemeenschap te versterken en beter te laten functioneren. De zorg kan in allerlei vormen 
plaatsvinden, zoals ambachtelijke werkplaatsen, boerderij, antroposofisch kinderdagverblijf. Hoe 
Lievegoed uiting geeft aan antroposofie is op elke locatie verschillend. Op het kinderdagcentrum 
(KDC) is dit bijvoorbeeld anders dan bij de zorgboerderij. Overeenkomsten zijn groot. Zo hebben 
verwanten altijd een belangrijke plek. 
 



Mevrouw Hooijman heeft twee folders meegenomen waarin de strategie en visie van Lievegoed 
zijn uitgewerkt. Deze kan ook worden ingezien op de website https://strategie.lievegoed.nl of in 
de bestuurskamer van RSZ. 
 
Nadere verdieping Lievegoed aan de hand van gestelde vragen 
 
Waarom heeft Lievegoed interesse? 
Lievegoed heeft om meerdere redenen interesse in Rudolf Steiner Zorg. 
Ten eerste: het behoud van de antroposofische zorg in Den Haag. Dat staat bovenaan. 
Ten  tweede: uitbreiding van het woonaanbod in de regio Den Haag/Rotterdam. Nu krijgt 
Lievegoed regelmatig de vraag van ouders in Den Haag, kan mijn kind ook wonen in een 
antroposofische instelling? Hierdoor ontstaat deze mogelijkheid. Dat sluit voor Lievegoed dus heel 
goed aan. 
 
Aansturing en afstand 
Lievegoed heeft centraal in Bilthoven een ondersteunend orgaan. En ze heeft teamleiders op alle 
locaties. Zij zijn integraal verantwoordelijk. Daarnaast is de rol van de inhoudelijke medewerkers, 
met name van de gedragsdeskundigen groot. Er is een duidelijke taakverdeling. Eigenaarschap en 
zelforganisatie  zit er sterk in. De mensen doen dit met elkaar. Binnen het kader kunnen ze keuzes 
maken hoe ze het organiseren. Voor welke therapie kiezen we bijvoorbeeld of voor welke niet? 
Vraagstukken worden daar afgewogen. 
 
Onder de manager zorg (direct vallend onder de raad van bestuur van Lievegoed) zijn er drie 
clusters: cluster kind en jeugd; cluster volwassenen met VG-problematiek en cluster bijkomende 
problematiek. Doel is samenhang van het zorgaanbod, zodat de clustermanagers elkaar regelmatig 
ontmoeten. 
 
Zorginhoudelijke organisatie 
De taak van de AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten) is door Lievegoed uitbesteed aan 
Novicare. . 
 
Lievegoed en ouderenzorg 
Lievegoed biedt zorg op meerdere terreinen. en heeft er bewust voor gekozen niet te opteren 
voor de ouderenzorg. Je moet keuzes maken en de ouderenzorg is  – net als de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking – erg breed. 
 
Voornemens rondom huisvesting 
Het Tobiashuis kan na verbouwing als nieuwe woonlocatie dienen voor de zorg aan de huidige en 
de toekomstige bewoners met een verstandelijke beperking. 
 
Dit betekent ook dat de bewoners van De Linde (en de bewoners van de somatische afdelingen) 
moeten verhuizen om de verbouwing mogelijk te maken. Voor de bewoners van De Linde wordt 
gezocht naar een tijdelijke locatie. 
 
De verbouwing is erop gericht dat alle bewoners weer de beschikking krijgen over een 
toekomstbestendige woonplek: voldoende ruimte, een eigen appartement en eigen sanitair. 
  
 



Als de verbouwing gereed is, kunnen de bewoners van De Linde terug naar het Tobiashuis. Er is 
dan voldoende ruimte om ook de bewoners van Artaban welkom te heten. Dagbesteding voor de 
bewoners vindt op het Tobiashuis plaats. In het Raphaëlhuis zouden drie groepen ondergebracht 
kunnen worden voor KDC-zorg. 
 
De verantwoordelijkheid voor de tijdelijke huisvesting moet nog worden afgesproken. 
 
 
Proces 
De komende maanden wordt intensief gesproken tussen Lievegoed en Raphaëlstichting/ Rudolf 
Steiner Zorg om alle voorliggende vragen te beantwoorden en de eventuele hobbels op te lossen. 
Naar verwachting is dat rond 1 september gerealiseerd. 
 
Dat kan resulteren in een voorgenomen besluit dat dan wordt ingebracht bij alle relevante 
adviesorganen, zoals cliëntenraad en ondernemingsraad. Rond 1 januari 2023 kan er dan een 
definitief besluit liggen. 
 
Dat betekent dat 2022 vooral een voorbereidingsjaar is. Het jaar 2023 wordt naar verwachting het 
uitvoeringsjaar. 
 
 


