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Breederzorg nuanceert recente berichtgeving 

Verschenen publicaties bevatten suggestieve informatie 

 

Uden, donderdag 1 oktober 2015 – Naar aanleiding van recente berichtgeving in de media over het 

beloningsbeleid van zorginstelling Breederzorg, voelen wij ons genoodzaakt te reageren. De reden 

hiervoor is dat de verschenen publicaties suggestieve informatie bevatten. Hierdoor is bij de 

buitenwereld een beeld ontstaan over onze organisatie dat niet strookt met de werkelijkheid.  

Hieronder zetten wij enkele feiten op een rij:   

- Mevrouw Duvivier is bij Breederzorg thuiszorg B.V. op twee manieren betrokken. In de 

eerste plaats is zij oprichtster en bestuurder van de organisatie. Daarnaast is zij ook als 

investeerder betrokken. Wij achtten het betreurenswaardig dat de media heeft nagelaten 

een onderscheid te maken tussen de betrokkenheid van mevrouw Duvivier als bestuurder en 

investeerder.  

 

- In 2006 heeft mevrouw Duvivier Breederzorg thuiszorg B.V. opgericht. Als bestuurder van 

deze organisatie ontvangt zij een nettoloon van € 3.000 per maand. Dat is ruim onder de 

wettelijke norm topinkomens.  

 

- Als investeerder heeft mevrouw Duvivier het in 2009 mogelijk gemaakt dat Breederzorg 

thuiszorg B.V. een kantoor bouwde dat tevens dient als woonhuis. Later is hier een school, 

de Breederzorg Academy, aan toegevoegd. Deze investering bracht ondernemersrisico met 

zich mee voor mevrouw Duvivier als privépersoon.  

 

- Ten tijde van de crisis op de huizenmarkt is de waarde van dit vastgoed sterk gedaald. 

Banken hebben er daarom op aangedrongen een gedeelte van de openstaande hypotheek af 

te lossen.  

 

- Gezien mevrouw Duvivier haar vermogen reeds in het bedrijf had gestoken, was de enige 

optie om opgebouwde reserves in de vorm van dividend uit te keren. Met het uitgekeerde 

dividend is een deel van de openstaande hypotheek afgelost.  
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- De dividenduitkeringen hebben betrekking op een periode van negen jaar en komen neer op 

een totale som van € 985.294. Over dit bedrag is vanzelfsprekend dividendbelasting en 

inkomensbelasting betaald. Het nettobedrag dat overblijft voor hypotheekaflossing valt 

daarmee lager uit. De suggestie dat een bestuurder een miljoen euro in eigen zak steekt, is 

daarmee te kwalificeren als zeer misleidend.  

Wij benadrukken dat de dividenduitkering geen enkele nadelige invloed heeft gehad op de financiële 

positie van Breederzorg. In onze jaarverslagen is terug te vinden dat deze positie gezond en stabiel is. 

Al jaren voldoet onze organisatie ruimschoots aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan 

thuiszorgorganisaties. Ook behalen wij jaar op jaar een hoge score bij klant- en 

werknemersonderzoeken. Wij nemen daarom afstand van aantijgingen dat onze organisatie ten 

koste van alles winst aan de bestuurders uitkeert. 

Onze organisatie biedt op kleine schaal zorg aan, hierdoor worden veel kosten bespaart en is onze 

dienstverlening beter. De suggestieve berichtgeving doet af aan onze inzet en onze resultaten. Het 

heeft voor veel onrust gezorgd onder werknemers en patiënten van Breederzorg. Ook heeft dit 

geleid tot bedreigingen aan het adres van mevrouw Duvivier. In het belang van de organisatie heeft 

zij daarom besloten tijdelijk haar functie neer te leggen.  

Met deze uitleg willen wij een juiste voorstelling van zaken geven over beloningen uitgekeerd aan 

mevrouw Duvivier als bestuurder en dividend aan haar uitgekeerd als investeerder.  

Mocht u nog eventuele vragen hebben dan verwijzen wij u graag naar aangesteld contactpersoon: 

 

Clemens Sassen  

Tel: 06 46 11 11 89  

 

 

 


