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16 maart 2016

Naaraanleiding van onze reactie van 14 maart jl. op de stellingen die u ons de week ervoor had

toegezonden hebt u enkele aanvullende vragen gesteld over andere rechtspersonen. Op de situatie

rond die rechtspersonen gaan we hieronder in.

Woonfoyers Nederland BV

Deze rechtspersoon is in 2008 opgericht door de neer] een ondernemer die zich al vanaf

2005 inspant voor jongeren met gedragsproblematiek . De heeÙ¡ is tot op heden

aandeelhouder en enig bestuurder. De BV houdt zich bezig met woonzorg en dagverblijf voor (licht)

verstandelijk gehandicapten met gedragsproblematiek, grotendeels op basis van een

persoonsgebonden budget.

[n2072 heeft Freya Holding BV 660lo van de aandelen in Woonfoyers Nederland BV overgenomen

als tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van het kapitaal dat nodig was om de exploitatie

van de BV te kunnen voorfzeften.

Woonfoyers leveft zorg aan cliënten die uitbehandeld zijn bij andere zorgaanbieders (verwijzers),

zoals bijvoorbeeld Woodbrookers, Poortje, de reclassering of Reik (allen AWBZ-instellingen) of zich

rechtstreeks bij haar aanmelden.

Wanneer cliënten worden doorverwezen door een AWBZ (nu WLZ-instelling) naar Woonfoyers,

duurt het meestal enig maanden tot hun PGB rond is en in dat geval nemen zij - tijdelijk - hun zorg

in natura indicatie mee.

Tot 2014 werd de financiering dan door de instelling waar men uitbehandeld was, geregeld met het

Zorgkantoor. Bij de transitie in de zorg is deze groep cliënten in het financieringsdomein van de

gemeenten gekomen. Cliënten worden - net als voorheen - doorverwezen naar Woon Foyers,

echter: Woonfoyers heeft geen rechtstreeks contract met gemeenten. Wil BV, Zorgkompas BV en

Zorgkompas Midden Nederland hebben dit wel. Daarom heeft Woonfoyers met hen

onderaannemingsovereenkomsten gesloten, met instemming van betrokken gemeenten en

zorgkantoor.

Wil BV, Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden Nederland BV waren hiertoe bereid omdat zij

belang hechtten aan de continuTteit van de zorgverlening aan de kwetsbare groep cliënten waar het

hier om. Op grond van de genoemde onderaannemingsovereenkomsten declareren zii sinds 2014

de zorg die Woonfoyer aan haar cliênten verleent.

NB: At sinds jaar en dag facititeert (de rechtsvoorganger van) Reik BV de overgang van bij haar

uitbehandetde cl¡ënten naar Woonfoyers op een vergelijkbare man¡er, nl. door zolang dat nodig was de

financiering via haar te laten lopen. De afspraken waren dus n¡et n¡euw en hingen niet samen met het

fe¡t dat Freya Hotding BV aandelen in Woonfoyers had verworven, maar is volledig ¡ngegeven door het

belang van cl¡ënten.

In 2OI4 is hiermee voor Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden Nederland BV een omzet van

ongeveer €90.000 gemoeid en voor Wil BV een omzet van ongeveer €80,000. Op deze bedragen

worden zowel door Wil als Zorgkompas 5olo ingehouden ter dekking van de administratieve

inspanningen.

Woonfoyers verleent geen diensten aan rechtspersonen binnen het concern van Alliade'
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Freya Zorg en Welzijn Friesland BV

In het najaar van 2015 heeft Stichting Particura Freya Holding BV gevraagd om haar cliënten in

Friesland over te nemen, omdat zij haar activiteiten in Friesland wilde staken. De cliënten die het

betrof hadden een psychiatrische aandoening, verslaving of verstandelijke beperking en ontvingen

van Particura begeleiding en persoonlijke verzorging. Het zou om circa 225 cliënten en 29

medewerkers gaan,

Omdat bij aanvang onduidelijk was hoeveel en welke cliënten het betrof, wat voor zorg zii kregen

en welke medewerkers precies bij deze zorg betrokken waren, wilde Freya Holding BV deze niet bij

een van haar andere activiteiten onderbrengen. Daarom heeft Freya Holding BV een nieuwe BV

opgericht - Freya Zorg en Welzijn Friesland BV - en de cliënten en medewerkers daar tijdelijk in

ondergebracht,

FreyaZorg en Welzijn BV heeft alle cliënten en medewerkers per l juni 2015 - bedrijfseconomisch

met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015 - van Particura overgenomen tegen betaling van

EUR 12.000,-, Vervolgens zijn de bestanden op orde gebracht. De resterende cliënten en

medewerkers (veel van hen zijn in het kader van de overdracht aan Freya vertrokken) zijn per 1

november 2015 (V&,V cliënten) en 1 januari 2016 (overige cliënten) ondergebracht in Zorgkompas

BV, respectievelijk Wil BV, afhankelijk van de aard van de zorg die zij ontvingen.

Het ging voor Zorgkompas om 25 cliënten en 6 medewerkers en voor Wil BV om109 cliënten en 10

medewerkers.

Wil BV en Zorgkompas BV hebben FreyaZorg en Welzijn BV niet betaald voor de overname van

deze groep cliënten en personeel.

Freya Factoring BV

Deze BV verzorgt voor Tiade BV de facturering van haar bemiddelingsactiviteiten' De

rechtspersonen die deel uitmaken van het concern van Alliade hebben geen contractuele relatie

met Freya Factoring BV.

Mevrouw llf

U heeft tot slot een aanvullende vraag gesteld over de functie van mevrouw 

- 
naar aanleiding

van de constatering dat zij volgens de website van Tiade BV daar directeur is'

Dat klopt. MevrouwJheeft - zoals wij in onze beantwoording aangaven - recent haar

dienstverband met Zorgkompas BV beëindigd. Aansluitend is zij weer in dienst getreden van Tiade

BV, nu in de functie van directeur.
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