
Rechtbank spreekt faillissement Zonnehuizen uit, uitzicht 

op overname Zonnehuizen 

 

Zorg en onderwijs gaan door! 

 

27 december 2011 - Vandaag hebben de Bestuurder a.i. en de Bewindvoerder de Rechtbank 

van Utrecht verzocht de surséance in te trekken en om te zetten in een faillissement. De 

rechtbank heeft dit verzoek ingewilligd en heeft het faillissement uitgesproken. Daarbij heeft 

de rechtbank ondergetekende mevrouw mr. Marie-José Cools als curator aangesteld. Vanaf dit 

moment zal Marie-José Cools de organisatie leiden en treedt Charles Laurey terug als 

Bestuurder a.i. 

 

Wat betekent dat concreet voor de zorg en onderwijs op dit moment? 

De zorg en onderwijs gaan door! De zorgkantoren en zorgverzekeraars continueren de 

betaling van de zorg voor de komende periode. 

 

Wat betekent dat voor de zorg en onderwijs in de toekomst? 

Momenteel voert de curator intensief overleg met mogelijke overnamepartners.  Er zijn 

meerdere betrouwbare partijen die de zorg en onderwijs, of een deel daarvan, willen 

overnemen. Belangrijke uitgangspunten in de gesprekken met deze partijen zijn de garantie 

van continuïteit van kwaliteit van zorg en onderwijs vanuit een antroposofische identiteit. 

 

Waarom een faillissement op dit moment? 

Een faillissement op dit moment is noodzakelijk omdat daardoor de salarissen voor de maand 

januari zeker zijn gesteld doordat het UWV deze salarisbetaling overneemt. 

 

Wat betekent dit voor jullie,  medewerkers van Zonnehuizen? 

Dit betekent dat het dienstverband dat je hebt met Zonnehuizen wordt opgezegd. Je zult 

hierover een dezer dagen een aangetekende brief van de curator ontvangen. Er wordt een 

opzegtermijn in acht genomen van  1 maand tot 6 weken. De opzegtermijn is onder andere 

afhankelijk van hetgeen afgesproken is in het arbeidscontract en de lengte van het 

dienstverband. Over deze periode van  1 maand tot 6 weken ontvang je je salaris. Deze 

betaling wordt door het UWV verricht. Het moment van betaling kan wel op een later tijdstip 

plaatsvinden. 

 

De werkzaamheden zoals je die gewend bent uit te voeren, vinden gewoon doorgang. 

Let op: de verplichting om in de opzegtermijn gewoon door te werken geldt voor alle 

medewerkers, dus zowel voor medewerkers die een nieuw dienstverband krijgen bij de 

overnemende partij als voor medewerkers die geen nieuw dienstverband krijgen. 

 

Naar verwachting zullen de meeste medewerkers die werkzaam zijn in de directe zorg en 

onderwijs grotendeels in dienst kunnen treden bij de partij die de zorg en/of onderwijs 

overneemt.  

Met name voor een deel van de medewerkers in de staf- en ondersteunende diensten en voor 

medewerkers  in de indirecte functies binnen het primaire proces zal helaas geen vervolg bij 

de overnamepartner mogelijk zijn.   

 

Media 



Het bericht van faillissement zal ongetwijfeld veel media-aandacht krijgen. We doen er alles 

aan om medewerkers, cliënten, ouders/vertegenwoordigers zo snel en duidelijk mogelijk te 

informeren. Maar aangezien het bericht na het uitspreken van het faillissement meteen 

openbaar is, zal het niet anders zijn dan dat een groep medewerkers, cliënten, 

ouders/vertegenwoordigers dit via de media zal vernemen. Dit is helaas niet te voorkomen. 

 

Mocht je door de media benaderd worden, dan verzoeken we je daar niet op in te gaan maar 

hen te verwijzen naar Gerry Nutters, Hoofd Communicatie (gnutters@zonnehuizen.nl). 

 

Hoe verder? 

Dit bericht zal nog geen antwoord geven op al je vragen.  Wij zullen er alles aan doen om 

jullie zo goed mogelijk te informeren, zowel via intranet, via je leidinggevenden als via 

informatiebijeenkomsten. 

 

Op intranet vind je een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Blijft je vraag 

onbeantwoord, leg deze dan voor aan je leidinggevende of manager. 

 

Tot slot 

Ook nu weer doen wij een dringend beroep op jullie allen om er voor elkaar te zijn:  niet 

alleen voor de kinderen, jongeren en volwassenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd maar 

ook voor je collega’s.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Charles Laurey              Marie-José Cools 

 


