
Reactie l-

Geachte heer Sietsma,

Hierbij reageer ik op de door u gestelde vragen over Woonfoyers. Zoals al eerder aangegeven is
een reactie van mij als directeur, belast met [het creëren van de randvoorwaarden voor) de
ondersteuning die wij onze cliënten bieden, volgens ons passend. Uiteraard is er hierover wel
overleg geweest met de aandeelhouders.

Uw redenen om reactie van de aandeelhouders te vragen lijken mij niet valide. U stelt dat:
- u heeft een meerderheidsbelang in Woonfoyers
Dat klopt, maar ik ben als bestuurder het aanspreekpunt (zie argumentatie hierboven).
- naar ouders en cliënten toe bent u aanspreekpunt
Dat klopt niet; de aandeelhouders zijn niet belast met de dagelijkse gang van zaken/de operatie.
Eén van hen vervuld wel een coachende rol ten opzichte van mij als bestuurder.
- uit hoofde van uw functie bij Alliade doet u zaken met Woonfoyers
Dat klopt niet; de aandeelhouders van Woonfoyers doen geen met onze organisatie uit hoofde
van hun functie bij Alliade. Een deel van het declaratieproces van Woonfoyers verloopt via Wil
en Zorgkompas (dochterorganisaties van Alliade). Dit vanwege het (nog) beperlite aantal
cliënten. Daarom was het zelfstandig contracten sluiten met de diverse gemeenten waarvoor wij
werken nog niet mogelijk.

Vooraf
Uit uw vraagstelling krijgen wij de indruk dat u niet volledig op de hoogte bent van onze
organisatie, de manier waarop werken en het type cliënten dat we ondersteunen. Om die reden
geven we daarvan eerst een beeld.

Woonfoyers Nederland (WN)
Woonfoyers Nederland biedt ondersteuning aan jongeren [17 tot 26 jaar) met een beperking en
meervoudige problematiek. Die ondersteuning betekent concreet een woonomgeving met
begeleiding. WN ondersteunt op dit moment -met zo'n 30 medewerkers- 105 cliënten. Zij huurt
56 locaties. Er zijn Woonfoyers in Friesland, Groningen fstad) en Assen.

De organisatie - ontstaan en ontwikkeling
Woonfoyers Nederland is ontstaan in2012.Initiatiefnemer is Hendry Thamrin. Hij heeft veel
ervaring opgedaan met vroegtijdig schoolverlaters die neigen naar agressie. Vanuit deze
doelgroep bleek er vraag te bestaan naar huisvesting inclusief begeleiding. Via oriëntatie in het
buitenland kwam Hendry Thamrin op het spoor van foyers. Hij zette die in Nederland op in
samenwerking met een partner: Connecting Hands, een zorginstelling die ook begeleiding biedt
en kennis van zaken heeft als het gaat om pgb's. Gezamenlijk is Woonfoyers Friesland opgericht.
Woonfoyers Friesland regelde huisvesting en begeleiding, Connecting Hands zorgde voor de
pgb's.Woonfoyers Friesland factureerde begeleidingsuren aan Connecting Hands.

Na enige tijd is besloten de samenwerking te beëindigen. Hendry Thamrin kwam daarop in
contact met de Freya Groep. Woonfoyers Friesland werd Woonfoyers Nederland. Freya kreeg
daarin een meerderheidsbelang. Hendry Thamrin is actief als bestuurder en houdt zichbezig
met (het creëren van de randvoorwaarden voor de) ondersteuning aan cliënten. Freya is
gevraagd financiële ondersteuning te leveren.

De doelgroep
De cliënten van WN komen veelal uit eenouder gezinnen en zijn opgegroeid met slechte
rolmodellen.70o/o van hen is seksueel misbruikt. De meeste jongeren gebruiken bijvoorbeeld



cannabis, hebben een beperkt realiteitsbesef en plaatsen alles buiten zichzelf. Sommigen hebben
ook een justitieel verleden.

WN werkt niet voor stellen, jonge moeders en jongeren die verslaafd zijn aan alcohol en of
harddrugs. 0ok in situaties waarin eerwraak een rol speelt of bij specifieke problematiek rond
loverboys is WN niet de juiste ondersteuner.

Samenwerking ten behoeve van de complexe doelgroep
Om optimale begeleiding aan cliënten te bieden, werkt WN samen met de reguliere
ketenpartners: jeugdhulp, reclassering, gevangeniswezen,veiligheidshuis, Raad voor de
Kinderbescherming, sociale wijkteams [van gemeenten), onderwijs, meldpunt overlast, de

politie en dergelijke. Dat is ook nodig omdat de doelgroep groeit en de problematiek steeds
complexer en heftiger wordt. Een gezamenlijk plan is vereist zodat helder is wie wat doet, waar
de verantwoordelijkheden liggen en wie de regie heeft.

Verantwoordeliikheid
Als zorgaanbieder, werkend met een zeer kwetsbare doelgroep, draagt WN er zorg voor dat de
(financiële) administratie op orde is en dat verslagen, rapportages en evaluaties goed en veilig
zijn opgeslagen. Ook zijn de werknemers kundig en goed opgeleid. Er is een cliëntenraad en

cliënten kunnen met klachten terecht bij de Klachtenfunctionaris of de (externe)
klachtencommissie. Werknemers laten gezamenlijk hun stem horen via de
personeelsvertegenwoordiging maar kunnen ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

Financiële situatie
WN is een organisatie in ontwikkeling en heeft de afgelopen jaren nog geen rendement
opgeleverd. Naar verwachting wordt dit jaar het break even-point bereikt.

Reactie algemeen
Uit de voorbeelden, en vragen die u daarover stelt, constateren wij dat het gaat om een zeer
beperkt timeframe van een paar jaar geleden. We hechten eraan dat te melden omdat het nu lijkt
ofdit actueel en aan de orde van de dag is. Dat is niet het geval.

Reactie op elementen van de geplande uitzending - L
Medewerkers en cliënten vertellen over fraude en valsheid in geschrifte met pgb-budgetten. Een

aantal voorbeelden:
- Woonfoyers laat cliënten schoonmaakwerk onder toezichtvan één begeleider

schoonmaakwerkzaamheden verrichten in complex Burmania te Leeuwarden. De

opdrachtgever is niet geïnformeerd dat het gaat om cliënten van Woonfoyers en krijgt
en betaalt na de werkzaamheden een factuur van de Faciligroep. Woonfoyers
declareert de gewerkte uren als individuele begeleíding.

Woonfoyers Nederland heeft tot doel haar cliënten zo optimaal mogelijk te laten functioneren in
de maatschappij. Stages, bijbaantjes en onderwijs bieden de meeste regelmaat. In dit specifieke
geval hebben cliënten van WN een oproepcontract gekregen van Faciligroep. Dat betekent dat ze

daar werknemers zijn en voor de gemaakte uren, conform cao, betaald krijgen. Ze werken nauw
samen met reguliere medewerkers.

Vanuit WN wordt intensieve begeleiding verzorgd. Dat betekent concreet check op opstaan,
persoonlijke hygiëne, geschikte kleding lunch mee naar het werh op tijd op werkplek zijn
enzovoort. Daarnaast is er begeleiding ter plaatse. Onze doelgroep vindt het bijvoorbeeld vaak
lastig om te gaan met hiërarchie. Er is een onderscheid tussen werkuren (namelijk de uren die
onze cliënten maken en betaald krijgen door een externe werkgever) en begeleidingsuren

[namelijk de uren die onze begeleiders maken in de ondersteuning van cliënten).



Reactie on elementen van de senlande uitzendins - 2
Medewerkers en cliënten vertellen over fraude en valsheid in geschrifte met pgb-budgetten. Een

aantal voorbeelden:
- Medewerker van Woonfoyers, ondersteund door enkele stagiairs, neemt een groep cliënten

mee naar een wok-restaurant. Hij declareert aan het eínde van de avond per cliënt het
aantal uren van het uitje als'individuele begeleiding'.

Wanneer begeleiders een gezamenlijke activiteit organiseren is de bezetting tenminste 1

begeleider op 3 cliënten, afhankelijk van de zorgzwaarte. Het kan zeker voorkomen dat er
stagiaires meelopen. Dit soort activiteiten heeft zorginhoudelijk fundament. Doel is cliënten op
diverse vlakken vaardigheden aan te leren. Denk daarbij aan de voorbereiding van een activiteit,
sociale druk hanteren, aanleren van sociale vaardigheden en tafelmanieren, omgaan met vrij
beschikbare alcohol, grenzen bepalen en bewust zijn als het gaat om om het goede moment een
activiteit af te ronden.

De persoonlijke begeleiding die onze begeleiders geven gaat dus verder dan de activiteit zelf.
De kosten van activiteiten worden door de organisatie gedragen. De feitelijke begeleidingsuren -

van medewerkers fen dus niet van stagiaires)- worden gedeclareerd.

Reactie op elementen van de geplande uitzending - 3
Medewerkers en clitinten vertellen over fraude en valsheid in geschrifte met pgb-budgetten. Een
aantal voorbeelden:

- een cliëntvertelt hoe blanco urenbriefies moesten tekenen, of bríefies waarop het
aantal uren niet naar waarheid is ingevuld. Dat wordt bevestigd door medewerkers van
Woonfoyers.

Een begeleider mag nooit blanco urenbriefjes laten tekenen door de cliënt. Dat is het beleid
binnen onze organisatie en is duidelijk gecommuniceerd. Overigens is niet alleen het urenbriefje
basis voor declaratie. Interne controle houdt in dat er een check op basis van het
urenregistratiesysteem, waarin de uren van de begeleiders worden bijgehouden. Tot en met
20L4 was er ook ieder jaar een externe, materiële controle op zorginhoud en declaraties door
het Zorgkantoor,

Reactie op elementen van de geplande uitzending - 4
Medewerkers hebben u per brief geïnformeerd over misstanden die zij signaleerden. Ze beschrijven
onder andere fraude, geschreeuw tegen en intimidqtie van cliënten en medewerkers om het aantal
declarabele zorguren omhoog te brengen, het bij elkaar harken van PGB-overschotten met niet-
educatieve activiteiten, het kunstmatig hoog houden van zorgindicatíe om meer te kunnen
declareren. Ze beschrijven Woonfoyers als een bedrijf waarbij winst maken belangrijker is dan het
leveren van gedegen zorg. De brief is mede ondertekend door zeven medewerkers. U heeft niet
gereageerd op deze brief.

De brief is ons bekend. Daarin is overigens niet om een reactie gevraagd. Maar uiteraard hebben
de inhoud daarvan serieus genomen. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met medewerkers. Ook
heeft de brief geleid tot een medewerkersbijeenkomst, waarin gesproken is over het beleid van
WN, de manier van omgaan met elkaar enzovoort. Tijdens deze bijeenkomst is een aantal op- en
aanmerkingen besproken.

Zoals u ook ongetwijfeld bekend is zijn er een paar jaar geleden signalen afgegeven richting het
zorgkantoor.ln20L4 heeft er, naar aanleiding daarvan, een zogenaamd Quick Scan-onderzoek
door IGZ plaats gevonden. Geconstateerd is dat WN grotendeels aan de vereisten voldeed. Naar
aanleiding daarvan is er intern een forse verbeterslag gemaakt. Er is een cliëntenraad
geformeerd, een personeelsvertegenwoordiging in het leven geroepen en er zijn een



vertrouwenspersoon, een Klachtenfunctionaris en een coördinator voor incidenten aangesteld.
Verder heeft WN zich aangemeld bij een externe klachtencommissie. Ook zijn alle
ondersteuningsplannen smart gemaakt en procedures en protocollen verbeterd.

V.w.b. de overige zaken die u noemt bent u volgens mij niet goed geïnformeerd. Zoals uit de

introductie over Woonfoyers Nederland [zie hierboven) blijkt wordt er nog geen winst gemaak:t.

En het afgeven van zorgindicaties is niet aan ons maar aan een onaftrankelijke indicatiesteller.
Wij hebben dus geen invloed op de hoogte/omvang van de indicaties.

Reactie op elementen van de geplande uitzending - 5
Ouders en cliënten vertellen hoe ze u informeerden over hun zorgen en bezwaren met betrekking
tot de onjuiste urenregistratie en de declaraties van Woonfoyers.

We spreken voortdurend met ouders en cliënten. Over de ondersteuning die we bieden
natuurlijþ maar ook over hele concrete zaken als overlast veroorzaken, hygiëne,
grensoverschrijdend gedrag of het feit dat ze geen huisdieren mogen hebben omdat ze niet eens
goed voor zichzelfkunnen zorgen.

Over onjuiste urenregistraties en declaraties gaan die gesprekken niet. En klachten daarover
hebben we niet ontvangen. De mogelijkheid daarover klachten in te dienen is er wel,
bijvoorbeeld via de Klachtenfunctionaris of de onaftrankelijke klachtencommissie.

In de pralitijk komt het overigens regelmatig voor dat we minder declareren. Omdat we in dat
soort situaties met de begeleiding niet zover kunnen komen als we zouden willen en dus onze
uren niet meer effectief kunnen inzetten. Dan blijft er dus een deel van het budget over.

Reactie oD elementen van de seDlande uitzendins - 6
Een aantal deskundigen die we raadpleegden (hoogleraar, branchevereniging) noemt de

handelswíjze van Woonfoyers ftauduleus en spreekt van valsheid in geschrifte.

Al eerder gaf ik aan twijfels te hebben over het informatieniveau op basis waarvan de vragen
zijn opgesteld. Mede daarom, en gezien het feit dat ik niet weet wat de deskundigen is
voorgelegd, kan ik op dit punt niet adequaat reageren.

Met vriendelijke groet,

ell¡r¡ p¡ti¡rr h.!rü*ør ü|ft

Reactie 2

Geachte heer Sietsma,

Hierbij reageer ik, als directeur van Woonfoyers Nederland, op uw opmerkingen. Uiteraard heb ik

hierover overlegd met de aandeelhouders. Zoals u weet is het zeer ongebruikelijk om bij vragen

vanuit de media over de gang van zaken binnen een onderneming aandeelhouders te adresseren. De

bestuurder is de aangewezen persoon. We gaven dat al eerder aan.
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Daarnaast zijn wij zeer negatief over het niveau van de informatie waarover u beschikt, de manier
waarop die wordt geïnterpreteerd en het ontbreken van een open, objectieve blik. Dat leidt ertoe
dat er van onze kant inmiddels geen enkel vertrouwen meer is in RTL Nieuws en een interview, al

helemaal op camera, voor ons geen optie is.

Verder wil ik nog opmerken dat ik onaangenaam verrast was te lezen dat RTL blijkbaar onderzoek
doet naar de handel en wandel van mijn aandeelhouders. lk ben in de veronderstelling dat het gaat

om het voorleggen van een aantal casus aan Woonfoyers. Daarop ga ik dan ook, nogmaals, reageren

Reactie op uw opmerkingen
Wij zijn van mening dat we zeer adequaat en passend op uw eerdere vragen hebben gereageerd.

We hebben inderdaad het verschil tussen werk- en begeleidingsuren toegelicht. Ten overvloede
benoemen we dat er landelijk afspraken zijn gemaakt over hoe verantwoording omtrent een PGB

moet verlopen. De daarbij behorende systematiek is u bekend. Ook bent u ervan op de hoogte dat
controles worden uitgevoerd door het zorgkantoor. U heeft zelf van het zorgkantoor vernomen dat
er, naar aanleiding van onderzoek naar signalen, geen onregelmatigheden zijn aangetroffen.
Bovendien zouden wij door meer informatie te geven de privacy van cliënten kunnen aantasten.

V.w.b. uw opmerking over urenbriefjes verwíjzen wij naar ons eerdere antwoord. Zoals we daarin al

aangaven is een urenbriefje op zichzelf geen declaratiemiddel. Een 'blanco briefje' wordt dus niet in
het systeem gezet en dat betekent dat er geen geld aan het budget van de cliënt is onttrokken.

Tenslotte
Hierboven is al melding gemaakt van onze mening over RTL. Aanvullend daarop maken we langs deze

weg ernstig bezwaar tegen de werkwijze van u en uw redactie. Wij ervaren die als dreigend. Toen wij
een derde verzoek om reactie door de aandeelhouders pareerden met een verwijzing naar de

directeur, verscheen de zin 'ondertussen zal ik zoeken naar andere manieren om met u in contact te
komen' in een mail van uw hand. Dan ontstaat dat gevoel. Als er vervolgens een paar dagen later een

cameraploeg voor het huis van één van de aandeelhouders staat, begrijpen we hoe die 'poging tot
contact'bedoeld is.

Wij verwachten dat uw nieuwsitem zal gaan over fraude met PGB's van cliënten van Woonfoyers
Nederland. Omdat daarvan geen sprake is en u geen bewijs hebt van het tegendeel, zullen wij een

dergelijke kwalificatie hoog opnemen.

Met vriendelijke groet,




