
																																																																																																1	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Raphaëlfonds  
Jaarverslag 2021	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																2	
	

                   
 
Inhoud 
1. Inleiding & organisatie	....................................................................................................................................................	3	
2. Uitgelicht	................................................................................................................................................................................	5	
3. Vooruitblik 2022	.................................................................................................................................................................	9	
Bijlage 1: Uitgaven en Inkomsten 2021	...................................................................................................................	10	
	
 
 
 
        

 
  



																																																																																																3	
	

 
1. Inleiding & organisatie 

 
In dit document doen wij verslag van onze activiteiten in het jaar 
2021. U kunt het Raphaëlfonds zien als een stichting die, als 
goede buur van de Raphaëlstichting te Schoorl, zich inzet voor het 
antroposofisch gedachtengoed in het contact van de langdurige 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrie 
en niet-aangeboren hersenletsel. 

 
Het Raphaëlfonds staat juridisch los van de Raphaëlstichting. Het 
is niet afhankelijk van de overheid, noch van de wetgeving in de 
zorgsector. Het Raphaëlfonds is afhankelijk van giften, 
schenkingen, erfstellingen en legaten. 

 
Bestuur 
Het bestuur van het Raphaëlfonds is onbezoldigd en bestaat in 
2021 uit de volgende leden: 

 
• Ted van Schie, voorzitter/penningmeester 
• Annemarie Zuidweg, secretaris 
• Carla de Bruin, lid 
• Anneke Boenders, lid 
• Rob Hardewijn, lid 

 
 

Het bestuur kwam in 2021 vier keer bij elkaar. In de vergaderingen 
werd gesproken over de ontwikkelingen in het antroposofische 
werkveld van de langdurige zorg, over de aanvragen, de koers van 
de stichting en de samenstelling van het bestuur gezien de 
aankomende bestuurswisselingen. Daarnaast werd uiteraard de 
governance bewaakt, het (belegd) vermogen beheerd en bewaakt 
dat we voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de 
WBTR. 

 
Onze inzet 
Als Raphaëlfonds willen we graag impulsen en initiatieven 
ondersteunen, al dan niet in co-financiering met de inbrenger of 
andere fondsen.  
 
We ondersteunen:  
-Initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de doorontwikkeling 
van de antroposofisch geïnspireerde langdurige zorg aan mensen 
met een verstandelijke beperking/psychiatrie of ouderenzorg; 
-(Actie)onderzoek dat instrumenten, interventies en aanpakken 
toetst die bijdragen aan een beter leven voor de cliënten die 
gebruik maken van de antroposofische langdurige zorg; 
-Projecten die de leefwereld van de bij de antroposofische zorg 
betrokken cliënten verbeteren of vergroten, projecten die bijdragen 
aan inclusie en participatie van deze cliënten; 
-Deskundigheidsbevordering en competentie vergroting van 
cliënten, verwanten en medewerkers die betrokken zijn bij de 
antroposofische zorg in Nederland en buitenland. 
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ANBI-status Raphaëlfonds 
De Stichting Raphaëlfonds is door de belastingdienst aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom 
geen erfrecht en/of schenkrecht te betalen. Een schenking of deel 
van de erfenis dat iemand nalaat aan het Raphaëlfonds is 
daardoor voor 100% inzetbaar voor de doelstellingen van de 
stichting. Bovendien zijn schenkingen voor de schenker aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting. Tot 2014 mocht men een periodieke 
gift alleen aftrekken als men deze had vastgelegd bij de notaris. Bij 
periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Men kan kiezen of 
men de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke 
overeenkomst met het Raphaëlfonds. 
 
Contact 
Met vragen over het Raphaëlfonds kan men tijdens 
kantooruren bellen met het secretariaat: 072 - 509 90 00 of 
een e-mail sturen naar: info@raphaelfonds.nl.	
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2. Uitgelicht 
 
Hieronder geven we een overzicht van de projecten waaraan het 
Raphaëlfonds in 2021 een schenking heeft gedaan. 
 
Antroposofisch begeleidingshuis 
 
 

De antroposofische 
zorginstellingen De Seizoenen, 
Lievegoed en de 
Raphaëlstichting werken samen 
met opleider Scillz aan de 
ontwikkeling van een leerweg 
voor begeleiders in de 
antroposofisch geïnspireerde 
zorg. Er waren lokaal en bij de 
opleiders vele verschillende 
cursussen en opleidingen 
beschikbaar.  

 
Samenwerken inspireert en maakt de inzet doelmatiger en 
integraler. Het Raphaëlfonds ondersteunt deze 
ontwikkelweg en heeft de eerste fase meegefinancierd. 
 
De opbrengst van dit project is: 
Een beschrijving in aansprekende taal van een 
antroposofisch begeleidingshuis op basis van de behoeften 
van cliënten. 
Verdieping van de leidende inzichten vanuit antroposofie in 
de zorg voor begeleiders. 
Overzicht van de vele aspecten van begeleiding die in 
samenhang worden gebracht.  
 
In volgende fasen zal dit begeleidingshuis een rol spelen in 
de scholing aan medewerkers. Het ontwerp voor 
implementatie van het antroposofisch begeleidingshuis zal 
door middel van pilotonderzoek getoetst en verder 
ontwikkeld worden. We blijven dit project volgen. 
 
Helende omgeving Queeste 
Voor het renoveren en schilderen van zorginstelling Queeste 
in Alkmaar; een plek waar cliënten dagelijks over de vloer 
komen voor antroposofisch geïnspireerde behandeling en 
begeleiding. Het pand is zodanig opgeknapt dat de principes 
van de helende omgeving zijn toegepast.  
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Door: kleurenarchitect Jan de Boon  
‘Indien je nieuwe energie op wil doen, ga je vaak de natuur 
in. Graag zou je deze opbouwende energie ook in een 
gebouw voor de gezondheidszorg willen ervaren. 
Voorwaarde hiertoe is o.a. een kleurstelling die verwant is 
aan het kleurspel in de natuur en die meerdere zintuigen kan 
activeren. Zo kan een omgeving ontstaan waarin de 
bezoeker zich veilig voelt, zich kan verbinden met die 
omgeving en vanuit die verbinding het vertrouwen kan 
geven aan de hulpverlener. De zorg die wordt besteed aan 
het gebouw en de kleuren, kan de cliënt het vertrouwen 
geven dat ook hij/zij met aandacht, zorg en liefde zal worden 
benaderd. 
 Voor de wanden rustige/verstilde kleuren met een 
optimistische grondtoon (zand-oker en bladgroen). Een 
enkele dissonant (de groen-blauwe kolom) om niet te zoet 
en/of te slaperig te worden. Waar het bij de kleurgeving om 
gaat is de totstandbrenging van een geheel waarin 
onderlinge samenhang en contrasten zich harmonieus tot 
elkaar verhouden. Kleur is de zielsmatige verbinding tussen 
mens en wereld. Als we de kleur verzorgen, verzorgen we 
de hele mens.’ 
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Atelier beeldend Breidablick 
 

Atelier beeldend Breidablick 
biedt mensen met een 
beperking ruimte om hun 
beelden in kleur, vorm en 
beweging uit te werken en 
daardoor ruimte te creëren 
voor innerlijke rust en 
levendige creativiteit.  
 
De werkateliers hebben juist 
in de corona-tijd een 
belangrijke bijdrage gehad 
aan het welbevinden van 
mensen binnen Breidablick 
en deelnemers uit de 
Middenbeemster. De 

afsluitende tentoonstelling vond online plaats. Deze oogstte 
veel lof op sociale media. 
 
 
Ontwikkeling Biografisch werken in de zorg 
Met het project ‘Methodiekontwikkeling Biografisch Werken 
in de zorg' wordt vanuit een gerenommeerde methodiek een 
nieuw instrument ontwikkeld om in zorginstellingen tot 
persoonlijke en leeftijds-adequate zorg te komen. Omdat dit 
instrument voor verdieping en kwaliteitsverbetering van het 
werk zorgt, zal het bijdragen aan het boeien en binden van 
zorgmedewerkers. 
 
Het project omvat een actie-onderzoek met een looptijd van 
twee jaar en vier maanden, dat wordt uitgevoerd door o.a. 
Clemens Dijkstra, gz-psycholoog. Aan het eind van deze 
looptijd hebben zij een instrument ontwikkeld, waarmee 
zorgmedewerkers en zorgteams het Biografisch Werken in 
praktijk 
kunnen brengen.  
 
Naast het instrument gaan de onderzoekers ook een 
curriculum ontwikkelen. Hiermee kunnen zorgmedewerkers 
zich in deze nieuwe methodiek scholen.  
 
Het Raphaëlfonds ondersteunt en volgt dit onderzoek omdat 
het direct impact heeft voor cliënten, medewerkers en 
verwanten in de antroposofische zorg. 
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Bolk’s Companions 2022 (Kingfisher foundation) 
 
Jaarlijks draagt het Raphaëlfonds bij aan 
deze boekjes. Deze uitgaven inspireren 
onder andere de behandelaars en 
medewerkers op de werkvloer.  
 
Dit jaar zijn met onze steun uitgaven 
gepubliceerd, zoals: ‘Naar klinische 
intuïtie’, ‘Hersenen en bewustzijn’, ‘De 
darm en zijn microbioom’ en andere 
publicaties. 
 
 
 
 
Inclutrain Connect 
Inclutrain connect is een uitwisselingsprogramma tussen vijf 
Europese zorgboerderijen uit Portugal, Oostenrijk, Duitsland 
en Nederland. Dit project wordt ten dele vanuit EU 
Erasmus+ gefinancierd.  
 
De uitwisseling bestaat uit vijf trainingsbijeenkomsten, 
telkens op één van de zorgboerderijen. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden zowel zorgvragers als werkleiders 
inclusief opgeleid en vertrouwd gemaakt met deze vorm van 
opleiden.  
 
Vertrekpunt in deze trainingsbijeenkomsten zijn de 
individuele mensen met hun mogelijkheden. Alleen dat 
maakt inclusiviteit tot werkelijkheid.  
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3. Vooruitblik 2022 

	
In 2022 zal het Raphaëlfonds zich oriënteren op haar inzet 
de komende jaren. Het vermogen is kleiner en het fonds 
genereert minder opbrengsten. Zowel in organisatorisch 
opzicht als met betrekking tot de doelbestedingen vraagt dit 
om een heroriëntatie. 
 
Inhoudelijk blijft het de ambitie om bij te dragen aan het 
bevorderen van de op de antroposofische visie gebaseerde 
methodiek in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg, vanuit 
de constatering dat er ruimte is voor verbetering vanuit de 
antroposofische inspiratie. 
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