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Beuningen (Ov.) 30-10-2018
Reactie op krantenartikel vanuit Saron
Er zijn ontzettend veel steunbetuigingen geweest in de moeilijke periode waar Saron nu doorheen gaat.
Veel daarvan zijn te lezen op de facebookpagina van Vrienden van Saron.
www.facebook.com/vriendenvansaron. Bedankt daarvoor!
Saron is op een extreem negatieve manier de laatste weken in het nieuws geweest. Mensen die Saron
kennen weten dat de werkelijkheid niet genuanceerder maar tegenovergesteld is, dan wat er in de krant
geschreven staat. Het laatste krantenartikel van de Tubantia, op 27 oktober spant de kroon.
Binnen de medewerkers en hulpvragers op de instelling is er dan ook een schok door de organisatie
gegaan. Hier is echt sprake van smaad en laster, wat gefaciliteerd wordt door een “kwaliteitskrant”.
Voor het juist informeren van mensen die ons niet zo goed kennen willen we middels deze weg een
reactie geven op met name het krantenartikel van zaterdag 27 oktober 2018.

De cliënten
Waar het stuk eindigt willen wij graag beginnen: de cliënten! Tijdens de rondleiding op het terrein
vertelden de cliënten aan de schrijfster hoe ze geholpen zijn door Saron en uitten ze dankbaarheid naar
de instelling en ook expliciet naar de heer Schut. De cliënten op Saron zijn doorgaans bijzonder dankbaar
en tevreden. Velen spreken zich vanuit eigen beweging hier ook over uit op Facebook.
De manier waarop dit in het artikel opgeschreven is doet absoluut geen recht aan de uitspraken van de
cliënten. Dat heeft onze hulpvragers diep geraakt. Het wordt beschreven alsof positieve getuigenissen in
scène zijn gezet. Natuurlijk zijn de cliënten vooraf ingelicht dat de pers zou komen, op die manier konden
zij zich daar op instellen. Er zijn ook cliënten die geen pers willen zien. En ja, mensen zijn boos op de pers
omdat ze hun zorgverleners en hun woonplek in diskrediet brengen en ruimte geven aan een anoniem
roddelcircuit. In het laatste artikel wordt dit benoemd, maar niet serieus genomen door de
verslaggeefster Angelique Kunst. Een belangrijk citaat van cliënten in het artikel is: ze snappen niet hoe de
krant een week eerder heeft kunnen schrijven dat er klachten zijn over de angstcultuur en de intimidatie.
"Dat zijn leugens", oordelen ze. "Er zijn gewoon een paar mensen die Saron zwartmaken. Helaas vindt de
journalist de mening van de cliënten ondergeschikt aan haar zienswijze in haar artikel. Dat zien wij als
disrespectvol naar de totale instelling, maar in het bijzonder naar onze hulpvragers. We weten inmiddels
dat vele cliënten brieven hierover hebben geschreven, deze worden stelselmatig niet geplaatst in de
krant.

Een hoge cliënttevredenheid
De cliënttevredenheid wordt jaarlijks onderzocht en getoetst middels meetinstrumenten onder de
hulpvragers die dit anoniem invullen. Deze uitkomsten zijn hoog te noemen. Samenvattend zeggen
cliënten Saron een 8,5 te geven als cijfer op de vraag ‘of zij deze organisatie zouden aanbevelen aan
anderen’. Deze onderzoeken zijn op te vragen binnen Saron. Ook op de Facebookpagina van Saron staan
(niet te manipuleren) reviews, die voor zich spreken: (zie: https://bit.ly/2yEJVXX). Daarnaast heeft Saron
meerdere keurmerken (waaronder gedragscode beschermd wonen van Gemeente Enschede en de
NEN15224).
In die keurmerken wordt door (onafhankelijke) externe auditors ook cliëntbeleving meegenomen. (zie:
https://saron.net/keurmerken/).
Deze informatie is aangeboden aan de journalist, maar zij heeft ervoor gekozen dit grotendeels
achterwege te laten. Voor ons onbegrijpelijk!

De rechtszaak
Misleidend is het, dat er wordt gesproken over dhr. Schut met zijn volgelingen in de rechtszaal. De
strafzaak Laax gaat om meerdere afzonderlijke zaken die samen behandeld zijn. Er zaten dan ook
meerdere verdachten, met ieder zijn of haar eigen advocaat, bij de zittingen. Het is duidelijk framing van
de Tubantia om een beeld te schetsen van dhr. Schut en zijn volgelingen. We zijn uiteraard blij dat alle
verdachten zijn vrijgesproken door de meervoudige rechtbank. Inhoudelijk zegt de rechtbank hierover het
volgende:
Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de rechtbank Overijssel
vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De rechtbank oordeelt
dat er geen sprake is van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, het vervalsen van
facturen en oplichting. De destijds gehanteerde werkwijze was niet ongewoon in de zorgwereld en wordt
gesteund door de uitvoeringspraktijk van de zorgkantoren, de parlementaire geschiedenis en rechterlijke
uitspraken (bron). Hier is nog meer over de zaak te lezen: https://bit.ly/2KSGgPe

Geen oogmerk tot misleiding
In het stuk schrijft de Tubantia dat fraude niet is bewezen tijdens de rechtszaak. Op een sluwe wijze
wordt daarmee accent verlegd door De Tubantia. De rechter geeft aan in haar vonnis: De destijds
gehanteerde werkwijze was niet ongewoon in de zorgwereld en wordt gesteund door de
uitvoeringspraktijk van de zorgkantoren, de parlementaire geschiedenis en rechterlijke uitspraken.
En: De rechtbank oordeelt ook dat er geen oogmerk was om de facturen te vervalsen om op die manier
iemand op het verkeerde been te zetten of op te lichten .
Er was geen oogmerk tot misleiding! Voor alle uitspraken over fraude in het artikel geldt de bovenstaande
uitspraak. Alle mogelijke verdachtmakingen die door deze krant opnieuw worden geuit wijst deze
uitspraak van de rechter resoluut af.
Het OM heeft binnen een uur na de uitspraak, dus zonder grondige bestudering van het vonnis hoger
beroep aangekondigd. Dat verandert verder niets aan de stellige overtuiging en de duidelijke
onderbouwing die de rechtbank in deze zaak had.

De slachtoffers van de rechtszaak
De Tubantia doet het voorkomen dat er slachtoffers zijn van deze rechtszaak die het hebben aangezet.
Dat klopt pertinent niet! De zaak is namelijk aangekaart door de Taskforce Restoring Justice (exmedewerkers, later meer hierover). Het OM is op basis van deze aangifte een grootschalig onderzoek
aangegaan en is gaan vervolgen. Er zijn geen cliënten die een zaak hebben aangespannen tegen Saron en
het Zorgkantoor heeft ook geen actief aangifte gedaan, wegens concrete vermoedens van geconstateerde
fraude. In die zin moet je dan ook niet spreken over slachtoffers of gedupeerden van deze rechtszaak. In
de 19.000 onderzoeksuren heeft het OM tien voorbeelddossiers geselecteerd. Deze zijn uitvoerig
behandeld in de rechtszaak. Het zal duidelijk zijn dat deze dossiers zorgvuldig zijn gekozen!
Daarnaast zien we dat er veel speculatieve aantijgingen stonden in het Laax-dossier, waar het OM niet op
heeft kunnen vervolgen, daar er simpelweg geen enkel spoor van bewijs was. Dit zijn zaken als macht en
manipulatie. Beschuldigingen die de ‘anonieme bronnen’ ook doorgeven hebben aan de Tubantia.

Voorbeeld instellingen
Als het over slachtoffers gaat geeft De Tubantia een inleiding met een verhaal van drie instellingen die
destijds bij het netwerk van Saron Zorg en Dienstverlening betrokken waren. Drie unieke situaties, waarbij
in elk geval onderzoek is geweest door een rechtbank of inspectie naar de verantwoordelijke mensen.
Door deze situaties te linken aan dhr. Schut maakt de krant van hem een verdachte in situaties waarbij hij
door de bevoegde instanties niet als verantwoordelijk aangemerkt werd.

Taskforce Restoring Justice
Gesprekken met de betrokkenen en de slachtoffers geeft voor de Tubantia inzicht op een duistere kant
van Saron schrijft zij. Het daarna volgend stuk is informatie die oud is en ook destijds aangeleverd is aan
het OM. Veel van de informatie kunnen wij direct herleiden naar de mensen van de Taskforce Restoring
Justice (TRJ) en staat ook zo opgetekend in het strafdossier. Het gaat hier om een groep van zes exmedewerkers (waaronder een ex-vrijwilliger en een ex-stagiaire). Zij hebben elkaar in 2012 gevonden en
hebben zichzelf de taak toegeëigend om dhr. Schut uit het zadel te stoten. Dit hebben zij geprobeerd in
2012 bij aan aangifte en in 2013 bij een TV-programma. Bij beide hebben ze niet het gewenste resultaat
geoogst. Waarbij ze nu, gestimuleerd door de acties van de voormalige Raad van Toezicht van Zorggroep
Saron, bij de Tubantia uit zijn gekomen. De “getuigenissen” hoe dhr. Schut handelt zijn dan ook niet
nieuw en van nu, maar al jaren oud. Veel hiervan gaat over de periode bij stichting Saron Zorg en
Dienstverlening. Deze stichting is failliet verklaard op 17 jul 2013. De organisatie en de aard van de
werkzaamheden zijn niet te vergelijken met de huidige stichting Saron Zorgverlening. Daarnaast is de
lezing van andere betrokkenen uit die tijd geheel anders en verzetten zich met klem tegen de aantijgingen
van de TRJ. Dit krantenartikel heeft slechts ten doel een beeld van dhr. Schut af te schilderen, waar de
huidige medewerkers en hulpvragers zich totaal niet in herkennen.

Huidig medewerkersbestand
In de Tubantia wordt de werksfeer beschreven als intimiderend en dat er sprake is van een angstcultuur.
De huidige medewerkers zijn geschokt over deze aantijgingen. Dat het leugens zijn, wordt ondersteund
met het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) wat in juli 2018 gehouden is. In dat anonieme

onderzoek reageren medewerkers op de stelling “ik ben alles overziende tevreden over het werken bij
deze organisatie” als volgt: 20 heel erg mee eens, 4 mee eens, 2 een beetje mee eens en 1 mee oneens.
De Tubantia had dit MTO gewoon kunnen opvragen. In een eerder bericht verstuurd naar de Tubantia is
er gesproken over de MTO’s van de afgelopen jaren. Hier is niets meegedaan.
Van vele personele wisselingen is helemaal geen sprake, onzin en natuurlijk aantoonbaar vanuit
medewerkersdossiers. Ook wordt gebrek aan professionaliteit verweten. Het is pure zwartmakerij.
Nagenoeg alle medewerkers in het primaire proces hebben een HBO-diploma in de zorg. Dit is en wordt
ook getoetst bij externe audits, zoals bijvoorbeeld de audit namens de Gemeente Enschede.

De gezalfde gestopt door de professionals
De krant verhaalt uiteindelijk over de vrijspraak: Schut en de zijnen worden vrijgesproken. Zijn volgelingen
reageren uitgelaten. Voor hen is dit het bewijs dat Gerard echt 'De Gezalfde' is, de man die geen fouten
kan maken. Het is een absurd stukje framing over dhr. Schut uit de duistere koker van anonieme
informanten. Het is ten eerste taalgebruik wat niet op Saron gehanteerd wordt (we zien in het
strafdossier wel door leden van de TRJ om een beeld neer te zetten), ten tweede zou dhr. Schut zich nooit
op die manier laten betitelen of laten toedichten dat hij geen fouten maakt.
Verder schrijft De Tubantia dat dan eindelijk professionals in zijn werkomgeving ingrijpen, omdat zij zich
een hoedje zijn geschrokken over de financiële situatie. Wat de Tubantia eerder in haar krant heeft
geschreven wordt niet genoemd. Waarschijnlijk omdat het niet in het scenario past: direct na de
faillietverklaring zei de curator al dat er financieel eigenlijk geen reden was voor het bankroet: volgens
hem was er nog wel degelijk geld in kas. Er is dan ook nog niemand ontslagen (bron). We laten de
beoordeling van dit faillissement graag over aan de curator, maar de medewerkers van Saron weten dat
het niet nodig is geweest en kennen de oorzaak. Ook over het financieel beheer onder de heer Schut is
veel te zeggen. De krant is in elk geval hierover uiterst eenzijdig voorgelicht als er gesproken wordt over
een verliesgevende stichting en dat doet de objectieve waarheid veel geweld aan.

De nieuwe stichting
Zo wordt met een hoop vuiligheid de nieuw opgerichte stichting Saron Zorgverlening bij voorbaat
verdacht gemaakt. De stichting zou de medewerkers en cliënten willen overnemen, maar vooral de
subsidie, zo schrijft De Tubantia. Daarmee doet zij voorkomen dat de nieuwe stichting op geld uit is. En
dat is zeer kwalijk! De subsidie wordt alleen verkregen op basis van een begroting. De begroting is
gebaseerd op een zorgzwaarte die aan een x aantal cliënten door een x aantal medewerkers geboden
wordt. De medewerkers moeten door diezelfde regeling volgens de cao betaald moeten worden.
In de afgelopen jaren is de begroting van Saron altijd zeer uitgebreid geweest, waarin op de kleinste
details ingezoomed kon worden door de subsidieverstrekker. De bestedingen zijn inzichtelijk en worden
uitvoerig doorgesproken.
De drive voor het oprichten van de nieuwe stichting Saron Zorgverlening is totaal anders. De cliënten
hebben zelf gekozen voor zorg op Saron. Dat is professionele zorg, vanuit een evangelisch christelijke
invalshoek. Dit dreigde verloren te gaan. Om die reden is er een reddingsactie gestart die breed gedragen
werd.

De Tubantia vraagt zich in haar artikel af of er niemand ingrijpt? De Tubantia vraagt zich af of de
Gemeente, de inspectie zich verschuilt achter de vrijspraak en de formele regeltjes. Maar verwacht de
Tubantia dat de inspectie gaat ingrijpen wanneer er geen klachten zijn? Denkt de Tubantia dat de
Gemeente haar controlerende taak niet uitvoert op de uitvoering van de zorg? Denkt De Tubantia dat
subsidie een zak geld is wat je vrij mag besteden en niet hoeft te verantwoorden? Verwacht De Tubantia
dat deze partijen actie gaan ondernemen op geruchten van boze medewerkers van jaren geleden die
opgetekend zijn in een strafdossier die volledig onbruikbaar bleek te zijn voor vervolging? Zou het ook zo
kunnen zijn dat de werkelijkheid anders is dan journalist van De Tubantia zich voorstelt?

Is de doorstart van geld van cliënten?
De wervingsactie van de stichting Vrienden van Saron is gericht op de achterban van Saron. Dit zijn
duizenden mensen die in de afgelopen 48 jaar betrokken zijn geraakt bij Saron. Naast begeleid wonen
heeft Saron een herstellingsoord waar in de loop der jaren duizenden mensen zijn geholpen. Deze
mensen hebben veel compassie met het werk van Saron, vaak vanuit het proces wat zij hebben
doorgemaakt op Saron. Binnen een week tijd kwamen er vele 10.000 euro’s binnen wat veelzeggend is,
over de draagkracht en support richting Saron.
Tijdens deze actie hebben ook huidige cliënten die op Saron beschermd wonen, aangegeven te willen
doneren aan de actie. De begeleiders van deze cliënten hebben dit niet gestimuleerd, sterker, notabene
ontraden!! Sommige cliënten lieten zich daarin echter niet weerhouden. Zij hebben dit geheel vrijwillig
gedaan. In totaliteit gaat het om enkele cliënten die een gift naar stichting Vrienden van Saron hebben
overgemaakt. Zij zijn verbolgen over hoe de Tubantia over hun schrijft, voelen zich niet serieus genomen.

Conclusie
De Tubantia heeft zich net als het Openbaar Ministerie voor het karretje laten spannen van exmedewerkers, waarvan velen met een goede reden destijds ontslagen zijn! De krant is in een kokervisie
beland en heeft geen acht geslagen op de uitspraak van de rechtbank. Ook was de krant niet in het bezit
van het totale strafdossier, namelijk de 60 verhoren die er later nog geweest zijn bij de Rechter
Commissaris en de vele ontlastende stukken van de zorgkantoren, die het OM niet aan het strafdossier
had toegevoegd. Al deze stukken maakte dat de beschuldigingen van TRJ volledig onbruikbaar bleken te
zijn en was het snel helder voor de rechters dat zij andere intenties hadden.
Alle positieve verhalen ten spijt van huidige medewerkers en cliënten, de Tubantia koos er doelbewust
voor om een kapotmakend stuk te schrijven.
In het stuk en de voorgaande publicaties staan nog veel meer fouten en onzinnigheden, maar we hebben
de essentie er uit proberen te halen.
Uiteraard zijn wij van harte bereid om belanghebbende verdere informatie te verstrekken en antwoorden
te geven op vragen. Saron is een open instelling en geven iedereen die interesse heeft, graag een
rondleiding en een bakje koffie.
We adviseren De Tubantia de cliënten meer serieus te nemen en ze niet af te schilderen als domme
gemanipuleerde hulpvragers, zoals dat door de regels heen te lezen viel: Onder het wakend oog van de
immer vriendelijk lachende Beking getuigt de ene na de andere cliënt van de warme sfeer, de
zorgzaamheid van het personeel, de rust.

Social Media
In de nieuwe media, spraken veel cliënten en medewerkers zich uit over de stigmatiserende stukken van
de Tubantia. Zij kregen echter geen ruimte om hun verhaal te doen in de krant, ook al weten wij dat er
tientallen stukken ingezonden zijn waar niets mee gedaan is.
De opmerkingen op Facebook zijn op openbare sites gedaan van onder meer de pagina van Vrienden van
Saron en de Tubantia. Iedereen kan ze daar lezen. Deze mensen staan er voor. Zij laten een totaal ander
beeld zien over hoe Saron, de heer Schut en de zorgverlening ervaren wordt. Er is met name grote
verbolgenheid over ‘de anonieme bronnen’ waar de Tubantia naar heeft willen luisteren. Hulpvragers en
medewerkers voelen zich daardoor niet serieus genomen, laat staan beschermd door deze krant…

Hieronder een aantal reacties van Facebook:
(ivm AVG-wet geanonimiseerd. Volledige namen zijn te vinden op
Facebook zelf)

