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Voorwoord

10 jaar Opvoedpoli
Sinds een aantal jaren maakt de

gezin dat hulp nodig heeft staat

Klein binnen groot

jeugdzorg een inhoudelijke en

centraal. Alle noodzakelijke zorg

Sinds het prille begin groeit de

organisatorische verandering door.

wordt zorgvuldig daaromheen

Opvoedpoli organisch. Vertrekpunt

We zijn er samen van doordrongen

georganiseerd. Onze professionals

is het celdelingsprincipe, dat in

dat het fundamenteel anders moet.

hebben alle vrijheid om de juiste

2008 door Eckard Wintzen bekend

Maar doen we het in het werkveld in

hulp naar eigen inzicht in te zetten:

is geworden vanuit zijn bedrijf

2018 ook al echt anders met elkaar?

flexibel, vanuit eigenaarschap en

BSO. Deze celfilosofie kent twee

Of stoppen we na drie jaar transitie

eigen verantwoordelijkheid. Vanuit

belangrijke componenten: een grote

nog steeds veel energie en geld in

dat ideaal is de Opvoedpoli tien jaar

zelfstandigheid en onafhankelijkheid

een begrensde systeemwereld? Een

geleden begonnen. En vanuit dat

van de cellen. En een sterke missie

wereld die inspeelt op regelgeving

ideaal vernieuwen we onszelf in de

die voor de verbinding tussen

en protocollen, en waarin

huidige, snel veranderende tijd. Bij

de cellen zorgen. BSO heeft de

financiële tekorten de boventoon

Opvoedpoli wordt niemand van het

celfilosofie uiteindelijk losgelaten.

lijken te voeren. Of kiezen we nu

kastje naar de muur gestuurd. ‘Wij

En ook binnen de Opvoedpoli is

daadwerkelijk met elkaar om het

zijn het kastje én de muur!’

de celfilosofie ten dele door de tijd
ingehaald. Vanaf haar oprichting

verbinden van jeugdzorg met andere

4

domeinen, zoals dat al jaar en dag in

Menselijke maat als uitgangspunt

stelt het concept van de Opvoedpoli

de genen van de Opvoedpoli zit, en

Wanneer de eerste Opvoedpoli-

de nodige eisen aan het combineren

ook een belangrijk hoofddoel van de

vestiging in 2008 haar GGZ-

van financieringsstromen vanuit

jeugdzorgtransitie is. Wij gaan voor

erkenning krijgt, is er het besef dat

zorgverzekeraars, onderwijs,

samen en grenzeloos: samen voor

veranderen binnen een bestaande

welzijn en in het verlengde

sterkere families. De problemen bij

structuur minder effectief is dan

daarvan gemeenten. Het brengt de

multi-stress-gezinnen beperken

het opstarten van een geheel

Opvoedpoli in 2014 bijna naar een

zich immers niet tot een domein,

nieuwe organisatie om aan wensen

steile diepte, om vervolgens weer

ze gaan over grenzen heen. Dat

van klanten te voldoen. De WMO-

vaste grond te vinden binnen IHUB:

vraagt om een ontschotte aanpak

transitie is dan nog ver buiten

toekomstbestendig, en met de

voor specialistische jeugdhulp.

beeld. Versnipperde jeugdzorg,

nodige aanpassingen in organisatie

Met gedreven professional als

vele regels en financiering vanuit

en bedrijfsvoering. Terugblikkend

verbindende factor, die soepel

veel verschillende instanties,

in de tijd vormt de start van de

over bestaande grenzen heen

staan efficiënte begeleiding en

Opvoedpoli een belangrijke

kunnen bewegen.

behandeling in de weg. Dat kan

inspiratiebron voor de huidige

anders. De Opvoedpoli start met

transitie van de WMO.

‘Wij zijn het kastje en de muur’

een toegankelijk totaalaanbod dicht

De Opvoedpoli levert al tien

bij de jeugdige en het gezin. Het

Zorglandschap nog steeds

jaar zorg op maat en dat werkt!

principe is ‘onze-stop-shopping’:

onder druk

De zorg bieden we integraal en

de klant - kinderen, jongeren,

En nu, tien jaar na de eerste vestiging

multidisciplinair aan binnen

ouders of het hele gezin - wordt een

van de Opvoedpoli, bewegen ons

gezinnen die hulp nodig hebben.

totaalpakket aangeboden, met als

in een zorglandschap dat nog

Dat doen we vanuit één team dat

uitganspunt de vraag van de klant.

steeds onder druk staat. En dat is

de zorg afstemt op de hulpvraag

De kracht van de Opvoedpoli zit

‘hart’-werken. Het is onze opgave

binnen het gezin. Met oog voor de

ook dan al in de integrale multi-

dat kinderen en jongeren veilig en

gehele gezinssituatie. Er is geen

disciplinaire aanpak van kind én

onbekommerd kunnen opgroeien

versplintering van zorgaanbieders

systeem, ondersteuning die andere

met toekomstperspectief. Niet

met verschillende loketten. Er is

organisaties op dat moment slechts

alleen nu, maar ook morgen. Of

geen ‘wasstraat’-methodiek. Het

gefragmenteerd kunnen leveren.

kinderen zich positief kunnen
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ontwikkelen en veilig kunnen

Samen verantwoordelijk

Goede-zorg-oogmerk

opgroeien, hangt nauw samen

voor oplossingen

We hebben niet primair een

met het welbevinden van hun

De tekorten binnen de gemeenten

winstoogmerk, maar vooral

ouders of opvoeders en de mate

met wie wij samenwerken,

een goede-zorg-oogmerk.

van bestaanszekerheid voor het

maken dat wij een gezamenlijke

Bedrijfsmiddelen zetten we in voor

hele gezin. Wanneer kinderen

verantwoordelijk-heid hebben om

de zorg voor klanten en ontwikkeling

opgroeien onder chronische stress,

over oplossingen na te denken.

van onze professionals. Daarom

is dit een grote bedreiging voor hun

In 2018 hebben alle Nederlandse

hebben we de bedrijfsmatige

ontwikkeling. Daarom verbreden

gemeenten bij elkaar 605 miljoen

ondersteuning van ons primaire

we de focus van jeugdhulp naar het

meer aan jeugdhulp uitgegeven dan

proces recent gebundeld in het

reduceren van stress, het werken aan

begroot. En ook op de stroppenpot,

Service Centrum van iHUB in Den

gezinsrelaties en, via onderwijszorg,

een fonds tekortgemeenten, is

Haag. Vanuit een centraal punt

het leggen van stevige bouwstenen

een flink beroep gedaan. Deze

kunnen we samen met al onze

voor maatschappelijke kansen en

ontwikkeling maakt dat wij als

werkmaatschappijen gebruik

bestaanszekerheid van kinderen over

zorgaanbieder in ons werkgebied

maken van kennisintensieve,

generaties heen. Met die opdracht

steeds vaker gesprekspartner

efficiënte en effectieve

voor ogen staat 2018 in het teken

van gemeenten zijn om samen

ondersteuning op het gebied

van veranderen: flexibiliteit, scherpe

na te denken over oplossingen.

van HRM, F&A, ICT, Business

strategische keuzes, vooruitgang en

De financiële druk geeft een

Intelligence, Verkoop en

continuïteit bestendigen om waarde

spanningsveld tussen het belang

Marketing-Communicatie. Het

en arbeidsplaatsen te blijven creëren.

van specialistische, integrale

is een ontwikkeling waarbij

jeugdzorg voor de cliënt versus de

de voorbereidingen in 2018 de

Nieuwe dimensie oorspronkelijke

gemeentelijke kostenbeheersing.

nodige impact hebben gehad

netwerkgedachte

Hierbinnen bewegen wij samen

op de betrokken medewerkers.

Een ontwikkeling die daarin van

met gemeenten en andere jeugd-

Hun veranderingsbereidheid en

grote invloed is, is dat grootstedelijke

en zorgaanbieders in groeiende

flexibiliteit liggen aan de basis van

gemeenten steeds meer kiezen

partnerships.

de kansrijke start van het Service
Centrum iHUB in 2019.

voor grotere opdrachten met
minder aanbieders. Kleinere regio’s

Specialistische teams in de wijk

Het is ook die teamkracht die het

kiezen tot nu toe veelal voor open

Een mooie ontwikkeling waar

in de toekomst mogelijk maakt

house aanbestedingen, maar

wij ons voor inzetten is dat onze

om samen voor sterkere families

de omzet is hier te klein om als

gespecialiseerde professionals

te staan: sterk in de regio waar

organisatie overeind te blijven

steeds vaker deel uitmaken van de

een Opvoedpoli actief is, en

zonder gevestigd te zijn in (grote)

specialistische teams in de wijk. Dat

sterk met elkaar in een landelijke

steden. Het betekent voor ons dat

doen we in nauwe samenwerking

samenwerking. En het is ook deze

wij bij aanbestedingen steeds vaker

met de wijkteams en verwijzers

samenwerking die mij als bestuurder

een partner zijn binnen allianties

in de buurt. Omdat wijkteams als

bijzonder trots maakt op onze

en consortia. De oorspronkelijke

eerste met chronische problematiek

professionals. Want als er een ding

netwerkgedachte van Opvoedpoli

te maken krijgen, is het fijn als zij

is waar zij dagelijks hun hart en ziel

krijgt daarmee een nieuwe

direct een beroep kunnen doen

voor geven, dan is dat een kansrijke

dimensie: diensten of producten

op gespecialiseerde professionals

toekomst voor kinderen, jongeren

die het gezamenlijke resultaat zijn

die kunnen afwegen wat de aard

en gezinnen.

van een samenwerkingsverband

en de ernst van de problematiek

van verschillende organisaties.

is. En die kunnen vaststellen welke

En ook de beoogde kansen voor

begeleiding en behandeling hierbij

de samenwerking tussen de

passen is. Zo slaan wijkteams en

werkmaatschappijen binnen

onze specialistische teams de

iHUB laten zich hier zien. In 2018

handen ineen voor vroegsignalering

doen we succesvol mee in diverse

van (gezins)problematieken en

aanbestedingen, die in 2019 tot

tijdige specialistische ondersteuning

nieuwe samenwerkingen leiden.

dichtbij huis.

		

.
Nicolette Engbers
bestuurder De Opvoedpoli en Altra
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HOOFDSTUK 1

Onze koers
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1.1 Missie en visie
Onze

drive:

Samen voor sterkere families

 Onze visie:	Kijkend door de ogen van het kind en de jongere stimuleren wij het gezin om zich sterk te
maken en sterk te blijven. Samen voorkomen we dat de kinderen van de gezinnen die we
vandaag begeleiden, de ouders worden van de gezinnen die we morgen ondersteunen.
Zo zetten wij in op een kansrijke, veerkrachtige jeugd en familie.

Onze pijlers:	
Betekenisvol verhaal centraal stellen, verhelderen van interactiepatronen en versterken
van relaties <<n.a.v. rondes Aurdri>>

Ons profiel:	De Opvoedpoli en Care-Express bieden top-specialistische integrale jeugdzorg
en GGZ-behandeling voor jongeren en multi-stress gezinnen, gericht op stressreductie,
herstel van patronen, versterking van vaardigheden en duurzame relaties binnen het
contextuele netwerk.
Wij doen dit vanuit de volgende uitgangspunten:
			 waardegestuurde verbindende zorg
			 jongeren en ouders in de leiding
			 patronen herkennen en duurzaam herstellen.

Onze organisatiestructuur

Stichting iHub

Radar groep

Fiscale eenheid
Opvoedpoli BV

100%
Opvoedpoli
Den Helder BV

8

100%
De Care
Express BV
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derde

100%
Opvoedpoli
Den Haag BV

50%

50%

Opvoedpoli
Zoetermeer BV

1.2 Alles draait om verandering
In het jaar 2018 zetten wij binnen de Opvoedpoli stappen om de inhoud een meer
leidende rol te geven in de ontwikkeling van de strategische koers 2019 - 2022. Samen
met zorgprofessionals en directeuren werken we aan onze strategische roadmap. In deze
roadmap formuleren we toekomstige speerpunten voor de Opvoedpoli, die we kunnen
omschrijven als: het aanscherpen van het portfolio, samenwerking met anderen, en het
aanscherpen van de organisatiestructuur. Vervolgens is uit een reeks van gesprekken
en overleggen een inhoudelijke koers ontstaan. Deze koers vertaalt zich in 2019 naar
een inhoudelijke strategie per regio. En naar een organisatiemodel voor de Opvoedpoli
dat de inhoudelijke koers ondersteunt. Een van de speerpunten is een intensieve
samenwerking tussen de Opvoedpoli en Altra jeugdhulp en onderwijs. Deze intensieve
samenwerking komt voor uit een verkenning in het tweede kwartaal van 2018 naar een
intensieve samenwerking. En vanuit diverse werksessies op weg naar een gedeelde
missie: ‘Samen voor sterkere families’.

Veranderingen waar we mee te maken hebben
Grootstedelijke gebieden kiezen voor aanbestedingen met grotere opdrachten en
minder aanbieders.
Kleinere regio’s kiezen vooral voor open house aanbestedingen, maar de omzet is hier
te klein om als organisatie overheid te blijven.

Inhoudelijke stip op de horizon
Vroegtijdige signalering en tijdige interventie
We zijn expert in het doorbreken van transgenerationele overdracht
van problematiek van generatie op generatie om te voorkomen
dat kinderen niet (opnieuw), en kinderen van kinderen niet in een
hulpverleningssituatie terecht komen.
Met de intensieve samenwerking tussen Altra Jeugd- en Opvoedhulp
en de Opvoedpoli/Care expres zetten we in op vroegtijdige
signalering van risicovolle situaties, en tijdige interventie om
zwaardere ondersteuning en zorg te voorkomen. De vernieuwingen
binnen de organisaties zijn erop gericht om duurzaam, resultaatgericht en domein overstijgend te werken. De beweging die beide
organisaties daarbij voor ogen staat is een verschuiving van de focus
op de bestrijding van problemen naar een focus op het vergroten van
de veerkracht en het verminderen van stress. Onder andere vanuit
het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te
voeren (positieve gezondheid van Machteld Huber).
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Reduceren van stress
In onze werkpraktijk zien we dat ouder-eigen-factoren veel aanwezig zijn bij kinderen waarbij jeugdzorg
betrokken is. Onderzoek van Marion van Binsbergen laat zien dat de ouderproblematiek in 80% van de
hulpvragen aanwezig is en door de jaren heen niet minder is geworden. Het gaat dan om problemen zoals
armoede, verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en interactie gebonden problematiek tussen
ouders en kinderen. In deze gezinnen is door deze inter-generationele problematiek voortdurend sprake van
ernstige en repeterende stress.
Van deze stress is bekend dat deze een negatief effect heeft op het dagelijks functioneren en ook op de
ontwikkeling van kinderen. Dat is de reden dat wij ons sterker gaan profileren op gezinnen waar sprake is
van meerdere stressfactoren, waarbij we dit vraagstuk benaderen vanuit een meervoudig perspectief. We
onderzoeken hoe we het vraagstuk van de inter-generationele overdracht kunnen aanpakken voor de gezinnen
waar wij mee werken. Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat de kinderen van de gezinnen die we vandaag
behandelen niet de ouders van de gezinnen worden die we morgen behandelen? Het werken aan dat vraagstuk
zal leiden tot meer duurzame resultaten, zo verwachten wij. Intensieve samenwerking, met diverse partners in
specialistische jeugdhulp tot en met volwassen GGZ, is daarbij onontbeerlijk.
In 2018 starten de Opvoedpoli en Altra gezamenlijk twee projecten op:
	Efficiëntere hulp en duurzamere resultaten
Hoe maken we onze hulp doelmatiger? Hier wordt op verschillende manieren aan gewerkt. In 2018
bekijken we hoe we meer voorspelbaarheid creëren in de duur van trajecten en daarop goede monitoringen sturings-mechanismen kunnen toepassen. In 2019 staat een project op de planning om systematisch
E-Health, mentoren, ervaringsdeskundigen en vrijwilligersorganisaties in te zetten. Hier wordt op
verschillende manieren al gebruik gemaakt. Zo zetten een aantal behandelaren van De Opvoedpoli
al E-Health in tijdens hun behandelingen, gebruiken de hulpverleners van ouderschap blijft van Altra
VR-brillen en gaat binnenkort een samenwerking met buurtgezinnen van start. Dit project moet alle
initiatieven bundelen en waar mogelijk systematisch uitbreiden over de organisaties.
Project commerciële poot / publiek-privaat partnership / sociale onderneming
Organisaties in de jeugdzorg zijn vaak afhankelijk van één of enkele financiers. Dat maakt ons als
organisatie minder wendbaar. Voor De Opvoedpoli en Altra geldt dat we voor grootste deel afhankelijk zijn
van gemeenten en samenwerkingsverbanden. Daarnaast komt een klein deel van andere zorgaanbieders
(hoofdaannemers), zorgverzekeraars en particulieren. In dit project willen we onderzoeken of het
interessant kan zijn om een commerciële poot op te zetten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van
een publiek-privaat partnerschap of een sociale onderneming. Hiermee willen we op een andere
manier bijdragen aan onze inhoudelijke doelstellingen en zorgen we voor meer flexibiliteit en minder
afhankelijkheid van onze organisaties.

10
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Nieuw organisatiemodel
Op weg naar een regionale focus
We zijn actief in een turbulente omgeving. In die veranderende omgeving willen we zo optimaal mogelijk
inspelen op de vraag van de klant. Dat willen we doen met product-marktcombinaties die steeds sterker
regionaal gericht zijn in de strijd om continuïteit. Ons speelveld kent daarbij steeds meer netwerkpartners,
allianties en samenwerking in consortia bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Dat maakt dat we in de regio’s met
elkaar samenwerken en tegelijkertijd met elkaar concurreren. Deze situatie vraagt om een stevige positionering,
onderscheidend vermogen, ondernemerschap en een robuuste organisatie.
Bundelen van kennis en expertise
Tegelijkertijd verhouden we ons binnen iHUB in een versterkende samenwerking die ons een stevigere positie
geeft bij aanbestedingen. Het bundelen van onze gezamenlijke interne kennis en expertise, én ondersteuning
vanuit het Service Centrum, bieden kansen voor positieve impact, ontwikkeling en groei. Een mooi voorbeeld
daarvan is de samenwerking binnen IHUB bij de gewonnen aanbesteding in Noord-Holland Noord. Daar kunnen
wij nu een hele mooie inhoudelijke keten neerzetten: van ambulant tot Jouwzorg. In Noord-Holland krijgen wij nu
de kans om de transformatie zelf vorm te geven. En binnen iHUB hebben we alles in huis om dat te doen.
Hoe krijgt dat vorm?
Al langere tijd ligt er de wens om nadrukkelijker vanuit vier regio’s te werken. Het gaat daarbij om de regio’s:
- Noord-Holland Noord
- Utrecht (Midden Nederland)
- Haaglanden
- Groot Amsterdam (inclusief Haarlemmermeer - 14 SPIC-gemeenten)
Organisatiemodel vanuit centrale inhoudelijke aansturing
Al langer speelt de vraag hoe op bestuurlijk niveau de invloed van de inhoud zowel toetsend, bewakend als
beleidsvormend vormgegeven kan worden. Willen we in het jeugdzorgveld mee blijven doen, dan moeten we
als organisatie kunnen verbinden op capaciteit en inhoud. Dat vereist horizontale en verticale samenwerking.
Binnen én buiten de organisatie. Om adequaat vanuit regio’s te werken, is ook een passende aansturing
gewenst. In samenwerking met de directeuren van alle Opvoedpoli’s, teams en ondernemingsraad ontwikkelen
we in 2018 de eerste contouren voor een passend organisatiemodel. In 2019 zal dit verder vorm krijgen en een
weg vinden binnen onze organisatie.

FIGUUR De vier regio’s van de Opvoedpoli

Noord-Holland Noord

Groot Amsterdam

Haaglanden

		

Utrecht (Midden Nederland)
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1.3 Onze werkwijze
Eigen kracht als rode draad
Eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden
Ook wanneer er specialistische hulp nodig is, vinden wij het belangrijk om de eigen kracht van kinderen,
jongeren en het gezin in te zetten. Versterken en benutten van eigen kracht is niet iets van jeugd en ouders
alleen. Beroepsopvoeders en onderwijszorg, zoals partnerorganisaties Altra en Horizon die bieden, en andere
professionals spelen in de versterking eigen kracht een belangrijke rol. We gaan uit van eigen verantwoordelijk
en eigen mogelijkheden.
Versterken probleemoplossend vermogen
Uitgangspunt is dat jongere en opvoeders regie houden over hun eigen leven en zoveel mogelijk zelf én samen
met hun netwerk opgroeien, opvoeden en alledaagse opvoedingsproblemen leren oplossen. Wij vinden dat
begeleiding en ondersteuning gericht moet zijn op het versterken van het probleemoplossend vermogen van
jongeren en opvoeders en van hun sociale netwerk. Op die manier kun je werken aan duurzame effecten.
Rol sociaal netwerk
De inzet van sociale netwerken bij het aanspreken van de eigen kracht is een rode draad in de geschiedenis
van de Opvoedpoli. Jeugdigen en gezinnen worden door het versterken van hun sociale netwerken minder
afhankelijk van hulp. Het informele sociale netwerk van een gezin blijft functioneren, waar ondersteuning
van professionals ophoudt. Gezinnen kunnen meer als er mensen in hun nabijheid zijn die hen praktisch en
emotioneel ondersteunen.

Methodieken en werkwijzen
Wraparound Care
Wraparound Care is onze werkwijze voor het organiseren van integrale zorg aan gezinnen waarbij de eigen
kracht van het gezin centraal staat. Omdat deze gezinnen vaak te maken hebben met een opeenstapeling van
problemen, begeeft de ondersteuningsbehoefte zich meestal op verschillende leefgebieden. Zoals bijvoorbeeld
zoals bijvoorbeeld onderwijs, financiën, wonen, integratie, gezondheid, overlast, sociaal isolement, psychiatrie
of verslaving.
Grip op het eigen leven
Ons doel is het kind, de jongere en het gezin weer grip te geven op het eigen leven, waarbij de cliënt zelf aangeeft
welke zorg en/of dienstverlening hij of zij nodig heeft. Daarbij benutten we hun oplossend vermogen, betrekken
we hun sociale netwerk (informele zorg) en streven we empowerment van de cliënt na. Bovendien organiseren
we samenwerking tussen verschillende sectoren. De gezinsbegeleiding en de coördinatie van de zorg liggen in
één hand.
Formele en informele zorg samen
Wraparound Care is geen gestandaardiseerde methodiek of interventie, maar een werkwijze die we op maat
invullen: we doen wat nodig is. Informele en formele zorg worden gecombineerd met één hulpverlener én
coördinator. Het vertrekpunt is één cliëntsysteem en één plan. Daarbij geldt dat de professionals het probleem
niet zelf probeert op te lossen, maar de gezinsleden ondersteunt om te leren zelfredzaam te zijn. Goede
samenwerking met de werkmaatschappijen binnen iHUB, andere zorgaanbieder en aanpalende sectoren
is essentieel voor het oplossen van de gezinsproblematiek.

12
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Coda-E
Coda-E is een denk- en doe kader dat zich richt op het hele gezin. Basisgedachte is dat ouders en kinderen
onlosmakelijk bij elkaar horen. Hoe goed of slecht het ook gaat. De letters symboliseren verschillende fasen in
ons samenwerkingsproces met het kind, de jongere en het gezin.

Contact: 	Kennismaken, informatie vragen en geven, bepalen hoe de zorg wordt vergoed en de keuze
voor een coach.

Ordening:	Onderzoek en analyse, de vraag achter de vraag, bepalen wat belangrijk is en waar het kind, de
jongere en het gezin de komende periode het meeste aan hebben.

Doelen: 		
Samen stellen we een haalbaar plan op met realistische doelen.
Actie:		
Naar aanleiding van de doelen gaan we samen aan de slag.
Effect:		Zes maanden nadat de begeleiding is gestopt zien we het kind, de jongere en het gezin weer.
Tijdens deze ontmoeting doen we een nabespreking.

Signs of Safety
Signs of Safety een is oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een
probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Signs of safety
ondersteunt onze professionals bij het opbouwen van een partnerschap met de gezinnen waar (vermoedelijk)
sprake is van kindermisshandeling. In een partnerschap werken Opvoedpoli en het gezin gezamenlijk aan
wederzijdse overeengekomen doelen.

Infant mental health
Wij vinden het van belang om alle factoren die een risico kunnen zijn voor problemen tijdens de zwangerschap, of
in de vroege ouder-kindrelatie, zo snel mogelijk te signaleren en indien nodig bij te kunnen sturen. Vroeg ingrijpen
helpt problemen te voorkomen. Als het nodig is, kunnen we samen met de ouders snel en deskundig interventies
doen. Daarom bouwen we voor de allerjongsten van 9 maanden tot zes jaar aan een ontwikkelingsgerichte
aanpak vanuit de Infant Mental Health visie, kortweg IMH genoemd.
Veilige band ouders en kind
IMH draait om de basis voor een veilige ontwikkeling: een goede band tussen de ouders en het zeer jonge of
soms nog ongeboren kind. Onze IMH-professionals dragen bij aan het opbouwen van deze veilige band tussen
ouders en kind. Dat doen we door observatie, diagnostiek en behandeling. Vanuit een samenspel tussen
genetische factoren, relationele factoren, sociale factoren, lichamelijke klachten, gedrag, emotie en beleving.
Ontwikkelingsgerichte benadering
De essentie ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge
opgroeiende kind te optimaliseren vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering. Dat begint met de hulpvraag
en visie van de ouders. We staan naast de ouders. Samen maken we een inschatting van de krachten en
kwetsbaarheden in de ouder-kind relatie. Samen komen we tot een maatwerkoplossing. We werken aan
het zelfvertrouwen van de ouders en geven handvatten in de omgang met het kind.
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1.4 Waar zijn wij in 2018 actief?
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1.5 Nieuws in 2018
Stichting PoliSupport opgeheven
Stichting Polisupport is begin 2018 al vele jaren een onafhankelijke steunstichting voor kinderen en
jongeren. Oorspronkelijk in het leven geroepen door De Opvoedpoli werft de stichting vanaf haar
start gelden voor hulpmiddelen. Het gaat daarbij om hulpmiddelen voor kinderen en jongeren van
0 tot 23 jaar. De kinderen en jongeren maken gebruik van de specialistische jeugd-GGZ, jeugd- en
opvoedhulp van De Opvoedpoli. De hulpmiddelen bieden aanvullende oplossingen in het dagelijks
leven, zoals bijvoorbeeld een bril, een fiets of schoolgeld.
Opheffing PoliSupport in 2018
Nu er steeds meer fondsen zijn die nagenoeg hetzelfde bieden, verliest PoliSupport aan betekenis.
Om die reden hebben we in maart 2018 in goed overleg besloten dat PoliSupport ophoudt te bestaan.
Mede ook omdat de kosten voor het handhaven van PoliSupport uitstijgen boven de norm die voor
een steunstichting gebruikelijk is.
Resterend geld naar Nationaal Fonds Kinderhulp
Omdat Polisupport een status heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), volgt het bestuur
een zorgvuldig proces. Conform de statuten wordt het geld dat overblijft na opheffing van besteed
aan een ANBI met een soortgelijk doel: het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Gastspreker manifestatie kwaliTIJD voor het kind
Naar schatting 3500 jeugdhulpmedewerkers zijn maandagmiddag 3 september 2018 in Den Haag
bijeen om actie te voeren onder het mom kwaliTIJD voor het kind, waaronder ook een delegatie van
de aan iHUB-aangesloten organisaties. iHUB-bestuurder Hans du Prie neemt deel aan een debat met
vertegenwoordigers van werkgevers, medewerkers, gemeenten en cliënten. Hans: ‘Laten we niet één
partij de schuld geven van de vastgelopen transformatie, maar collectief de verantwoordelijkheid
nemen om het weer los te trekken.’
Vervolg op 8 november 2018 over werkdruk
Als vervolg op deze manifestatie gaan medewerkers van Opvoedpoli, Altra, en Horizon op 8 november
samen met FNV-bestuurder Maaike van der Aar aan de slag met het thema: Wat kan jij morgen anders
doen om jouw werkdruk te verminderen? Tijdens deze interactieve workshop worden medewerkers
uitgedaagd uit om vanuit hun eigen professionaliteit te zeggen wat er mogelijk is en wat onmogelijk is.
De beleefde top vier van werkdrukverhogers bestaat uit de onderwerpen administratie, de organisatie
van de werkzaamheden, het aantal taken en ‘ikzelf’. Aan de medewerkers wordt gevraagd om voor
deze vier punten een oplossing voor te dragen. Wat ga jij als professional morgen anders doen? Niet
de politiek, niet je leidinggevend, maar jij! De uitkomsten neemt het team HR mee in de verdere
plannen met het oog op vermindering van de werkdruk.
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Schrapsessie in 2019 over regeldruk
Vervolgens pakken we in 2019 het thema regeldruk op in een zogeheten ‘schrapsessie’, die wij vanuit Opvoedpoli
en Altra samen organiseren. Doel van deze sessie is om samen met partijen uit het werkveld aan de slag te
gaan om regeldruk in kaart te brengen en aan te pakken. Deze sessie is onderdeel van het overheidsprogramma
(Ont)regel de zorg. Het kabinet wil samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat
er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Rita Verdonk is aan het programma verbonden als speciaal
adviseur en zal ons ondersteunen. De uitkomsten van de schrapsessie neemt zij mee als input om ervoor te
zorgen dat de bedenkers van regels daadwerkelijk aan de slag gaan om de onnodige regels af te schaffen.

Twee directiewisselingen in 2018
In 2018 verlaten de directeuren Nathalie Kramp (Opvoedpoli Amsterdam) en Patricia van Grevenstein
(Opvoedpoli Haarlem) onze organisatie. De werkzaamheden van Nathalie worden tijdelijk ingevuld door
Marjolein Kreisel en Audri Lamers (inhoudelijke vernieuwing). Marco Slot neem het directeurschap a.i. van
Opvoedpoli Haarlem onder zijn hoede.

16
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1.6 Onze cliënten
Tijdens het verslagjaar 2018 heeft de Opvoedpoli/Care Express ondersteuning geboden aan 7546. Dit is
ongeveer gelijk gebleven aan 2017. In 2017 heeft Opvoedpoli/Care Express ondersteuning geboden aan
7698 unieke cliënten.

Behandelde cliënten 2016

Regime

Aantallen 2018

Particulieren

3

Onderwijs

75

Horizon

42

Altra

20

Overige

13

Subtotaal

153

Afkoopregeling

460

Client particulier

22

Jeugdwet

5487

Onderaannemer

187

Overig

208

SJSO

93

Subsidie regeling

82

Traject

1

Subtotaal

6540

Overige zorgsoorten

Jeugdwet

Volwassenen
GGZ

767

GBGGZ

86

Subtotaal

853

Totaal

7546

bron: O:\_1.Hoofdkantoor\2.Financien\Jarrekeningen\2018\4. Winst- en verliesrekening/Omzet en voorziening
bestand: QRY_DBC_productie_2_2702-2019 berekening OHW
bestand: QRY_productieoverzicht
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2.1 Regio Noord-Holland Noord
Terugblik 2018

 p weg naar conceptvisie
O
jeugdhulp Den Helder
In Den Helder zijn gebruikers van Jeugdhulp in
2018 over het algemeen tevreden. Dat concludeert
de Rekenkamercommissie Den Helder in 2018
op basis van onderzoek naar de jeugdhulp in de
Marinestad. Maar volgens ingehuurd onderzoeks- en
adviesbureau BMC is er nog onvoldoende veranderd
in de aanpak van de jeugdzorg sinds de transformatie
in 2015. Er wordt nog teveel ad hoc gewerkt: als er
een probleem ontstaat, wordt gekeken welke hulp
nodig is. Een belangrijke aanbeveling is om helder
voor ogen te krijgen in welke richting de jeugdhulp
in Den Helder ontwikkeld moet worden. Daarom
werken Opvoedpoli en andere jeugdzorgaanbieders
samen met de wethouder van Jeugdzorg en het
team Jeugd en Gezin aan een conceptvisie voor
de toekomst van de jeugdhulp. We steker er met
elkaar veel energie in om de gemeente bij de
toekomstvisie te ondersteunen. Tweede helft 2018
ligt de visie ter goedkeuring bij het ministerie van
VWS. Begin 2019 zal de gemeenteraad van Den
Helder zich erover uitspreken. En dan staat ook de
bekostigingssystematiek van de jeugdzorg op de
agenda. Ook dit is een gedeeld onderwerp tussen
gemeente en jeugdzorgaanbieders. Samen bekijken
we hoe we kosten voor (specialistische)jeugdzorg in
Den Helder binnen de perken kunnen houden.

Sociale en specialistische zorg in een team
De Opvoedpoli zal samen met Incluzio het
Ambulant Specialistisch Jeugdteam in Holland
Kroon vormgeven. Dit betekent dat sociale en
specialistische zorg in een team samenkomen. Het
Ambulant Specialistisch Jeugdteam bestaat uit
zes specialisten. Onder deze specialisten bevinden
zich onder andere een psycholoog, orthopedagoog
en systeemtherapeut. Wellicht dat het team in de
toekomst verder wordt uitgebreid. Er wordt ook
samengewerkt met Altra en Horizon.
Dichtbij huis
Wij geloven erin dat door de korte lijnen en nauwe
samenwerking het team continuïteit van zorg
biedt aan de klant. De juiste zorg op het juiste
moment waarbij eigen regie van de klant centraal
staat. ‘Het Specialistisch Team is ambulant’, zegt
Janneke Smink, directeur Incluzio Hollands Kroon.
‘Het is gericht om uithuisplaatsingen zoveel
mogelijk te voorkomen en jongeren juist zoveel
mogelijk in een thuissituatie te houden; een gezin,
pleeggezin of gezinshuis. Zorg en behandeling
komen naar de jongeren toe. Dat is veel effectiever.’
De samenwerking met huisartsen, verwijzers en
onderwijsvoorzieningen is onontbeerlijk. Ook andere
belanghebbenden en buurtvoorzieningen worden
betrokken. De kracht van de samenwerking wordt
ingebed in structurele evaluaties.
Rol van het wijkteam

Samenwerking met Incluzio
In de gemeente Noord-Hollands Kroon starten we
na een aanbesteding in 2018 een samenwerking
met Incluzio. Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1
juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen - van
jong tot oud - in deze gemeente. Hierbij gaat het om
alle taken in de Jeugdzorg, Wmo en voorliggende
voorzieningen. De wijkteams vormen daarbij een
sleutelrol. Zij zijn zichtbaar in de verschillende
kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de
inwoners welke zorg nodig is. Vooral de visie van
Incluzio om een doorslaggevende bijdrage te leveren
aan een samenleving waarin ieder individu meedoet,
sluit goed aan bij de werkwijze van Opvoedpoli.
Zeker in combinatie met de opgave om bestaande
schotten te slechten en beschikbare financiële
middelen zo efficiënt en doelmatig in te zetten.
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‘De wijkteammedewerkers en onze specialisten
wisten elkaar al goed te vinden’, aldus Arie Verhaar
van de Opvoedpoli Den Helder. ‘Er was goed en
professioneel contact. Maar iedereen werkte wel
binnen de eigen organisatie – buiten beeld van
de andere professionals. Nu werken ze fulltime
met elkaar samen, met het gebouw van Incluzio
Hollands Kroon als basis. De wijkteams vormen een
belangrijke spil in het geheel. Een verwijzing naar
het Ambulant Specialistisch Jeugdteam verloopt
via hen.’
Top50 gezinnen
Een andere opgave ligt bij de top50 gezinnen op
basis van totale maatschappelijke kosten. Samen
met het wijkteam van Hollands Kroon willen we
starten met een inventarisatie van deze gezinnen.
Wat heeft het gezin tot nu toe aan hulp ontvangen

en wat is er nodig om de gezinnen zo gewoon

Dit is als geheel niet echt positief. De perifere

mogelijk te laten functioneren binnen hun eigen

ligging, gebrekkige infrastructuur en problemen

netwerk. In deze fase maken we ook een inschatting

met het openbaar vervoer zijn daar debet aan.

van de termijnen van hulp, om grip te houden op

Daarnaast is het aanbod van hoger onderwijs in

de inzet. We willen daarbij zoveel mogelijk gebruik

Noord-Holland is relatief klein. Veel jongeren hoger

maken van hulp en netwerk in de buurt, zoals de

opgeleiden verlaten na hun opleiding of na enkele

sport- en buurtcoach, jongerenwerk, onderwijs, kerk

jaren hier gewerkt te hebben, de regio. Er is sprake

en verenigingen.

van een ‘brain drain’ uit de regio. Een ontwikkeling
die nu al leidt tot tekorten aan - met name hoger

Kinderen uit de knel

– gekwalificeerd personeel. Voor de Opvoedpoli’s
Alkmaar en Den Helder reden om een nog groter
accent te leggen op het intern opleiden van mensen

Voor kinderen en jongeren die verstrikt raken

om zo vacatures te vervullen, zoals KPG en GGZ-

in echtscheidingsconflicten van hun ouders of

therapeut. Dit betekent dat we in 2018 in onze

verzorgers, werkt Opvoedpoli in Noord-Holland

begroting, naast de reguliere ontwikkelingsgelden,

Noord o.a. met het programma Kinderen uit de

ook extra middelen hebben opgenomen om mensen

knel. Het doel van het programma is dat kinderen

op te leiden.

uit de knel raken doordat de strijd tussen hun
ouders minder destructief wordt. Onder andere
doordat nieuwe wegen worden gevonden om met
de conflicten om te gaan zodat de kinderen zich
weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen
ontwikkelen. De ouders werken, onder begeleiding
van twee therapeuten, aan het doorbreken van de
destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe
oplossingen voor steeds terugkerende problemen.
Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds
centraal. De kinderen richten zich onder begeleiding
van twee therapeuten op hun eigen kracht en het
vergroten van hun weerbaarheid.

Vooruitblik 2019

 anbesteding Noord-Holland
A
Noord
Op 5 december 2018 krijg Horizon Jeugdzorg
en Onderwijs de definitieve gunning van de
aanbesteding JeugdzorgPlus die 18 gemeenten in
de regio Noord-Holland Noord hebben uitgezet.
De innovatieve plannen sluiten nauw aan op de
behoeften van jongeren en hun ouders. Speerpunt
is de samenwerking met andere partijen in het

Extra

accent intern opleiden
vanwege krappe arbeidsmarkt
Meer nog dan de rest van Nederland heeft de
kop van Noord Holland te maken met een krappe
arbeidsmarkt in de zorg. Dit heeft o.a. te maken
met het imago van de regio Noord-Holland Noord.

werkgebied. De Opvoedpoli’s Alkmaar en Den
Helders zijn partners die al lange tijd in dit gebied
actief zijn er vestigingen hebben. Samen met hen
en andere partners uit de regio wordt er begin 2019
een start gemaakt met de levering van de vernieuwde
JeugdzorgPlus. Centraal staat de behandeling
zo dichtbij huis als mogelijk en zo specialistisch
als nodig.
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FIGUUR Hoe pakken we dit aan?
Gemeente

Aanbod

Hoe in te schakelen

West Friesland

Het brede aanbod specialistische jeugd
en opvoedhulp.

Alkmaar
Den Helder
Hollands Kroon

Met name hulp bij complexe scheidingen

Verwijzers kunnen contact opnemen

bieden. Ouderschap Blijft van Altra.

via Opvoedpoli Alkmaar.

De focus op Ouderschap Blijft. Dit kan

Verwijzers kunnen contact opnemen

worden ingeschakeld via De Opvoedpoli.

via Opvoedpoli Den Helder.

Het brede aanbod specialistische jeugd

Onderaannemer van Inclusio. Hulp kan

en Opvoedhulp.

worden ingeschakeld via de wijkteams
van Inclusio.

Noord-Holland Noord

Wordt nog besproken.

Aanbesteding West Friesland
De afgelopen jaren hebben de samenwerkende
gemeenten in West-Friesland hard gewerkt aan
de verbetering van de hulp aan gezinnen, kinderen
en jongeren. Altra en De Opvoedpoli hebben de
gemeenten kunnen overtuigen dat we hier een
belangrijke bijdrage aan kunnen leveren, samen
met onze partnerorganisatie Horizon. Vanaf 1 januari
kunnen we daarom ook in West-Friesland gezinnen
met onze specialistische zorg bijstaan.

Infant Mental Health in Haarlem
Versterken ouder-kindrelatie
Voor alle ouders met jonge kinderen is het
ouderschap in de eerste jaren nogal wennen.
Ouders en kind bouwen met elkaar een relatie op.
Hoe jonger het kind, hoe meer het afhankelijk is van
deze relatie. Het vormt de basis voor een lichamelijke,
emotioneel gezonde en veilige ontwikkeling. De
ontwikkeling van jonge kinderen verloopt in de
eerste levensjaren zeer snel. Ze bepaalt in belangrijke
mate de verdere levensloop.
Soms is de relatie verstoord
Soms gaat het opbouwen van de ouder-kindrelatie
niet vanzelf. De relatie raakt verstoord, en daarmee
ook de ontwikkeling van het kind. Verstoring kan
ontstaan vanuit de ouderlijke voorgeschiedenis,
onverwerkte verlieservaringen en/of traumatische
gebeurtenissen.
Bijvoorbeeld bij een hele spannende en emotionele
periode na een vroeggeboorte. Of als ouders bekend
zijn met psychiatrische problematiek
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Onderaannemer van Horizon.

en dit doorwerkt in de ouder-kindrelatie en/of gedrag
van de baby, peuter of kleuter.
Vroege signalering maakt herstel mogelijk
Vroege signalering maakt het mogelijk om met
specifieke ondersteuning te werken aan herstel
van de ouder-kindrelatie. En aan de hechte relaties
die een jong kind al vroeg gaat uitbouwen met
belangrijke anderen in de directe omgeving. Een
kind ontwikkelt zich immers binnen een veelheid
aan netwerken en contexten. Denk daarbij aan het
gezin, de familie, het kinderdagverblijf, de buurt
en levensbeschouwelijke en maatschappelijke
verhoudingen.
De vroegkinderlijke ontwikkelingstijd is een periode
waarin kwetsbaarheid én veerkracht tegelijkertijd
aanwezig zijn. De helpende aanwezigheid van
een gespecialiseerde deskundige kan het risico
op relationele- en ontwikkelings-moeilijkheden
temperen. Het biedt kansen op het ontstaan
van warme, veilige en groeibevorderende
hechtingsrelaties. Daarom heeft de Opvoedpoli
Haarlem – Heemstede een team dat zich speciaal
richt op ondersteuning en behandeling van de
allerjongsten en hun ouders of verzorgers.
Werken aan zelfvertrouwen en veerkracht
Met ons team bouwen we aan een ontwikkelingsgerichte aanpak vanuit de Infant Mental Health
visie, kortweg IMH genoemd. IMH draait om de
basis voor een veilige ontwikkeling:
een goede band tussen de ouders en het zeer
jonge of soms nog ongeboren kind. Onze IMHprofessionals dragen bij aan het opbouwen van
deze veilige band tussen ouders en kind. Dat doen
we door observatie, diagnostiek en behandeling

2.2 Regio Utrecht
Terugblik 2018

Specialistische zorg dichtbij
De gemeente Utrecht wil specialistische zorg buurtgericht gaan organiseren. Sinds de transformatie in 2015 is
al een begin gemaakt met buurtteams die sociale basiszorg leveren. Nu deze basiszorg staat, wil de gemeente
invulling geven aan de ‘nieuwe GGZ’ met specialistische jeugdhulp in de wijk. Specialisten zoals psychologen,
systeemtherapeuten en orthopedagogen krijgen meer en meer een werkplek in de buurt. Wanneer een
buurtteammedewerker en de klant het erover eens zijn dat behandeling van een specialist nodig is, wordt er
niet doorverwezen naar een ander, maar wordt de specialist direct betrokken. Zo blijft het voor de klant erg
overzichtelijk.
Opstapteam in de wijk
Teamleden van de Opvoedpoli maken deel uit van het Opstapteam van specialisten in de wijk. Zij geven
de specialistische jeugdzorg en jeugd GGZ vorm in de buurt. Daarmee speelt Opvoedpoli in op de beweging
om de ambulante specialistische jeugdhulp dicht bij de cliënt te brengen. Dit past bij onze multidisciplinaire
aanpak, waarbij we schotten tussen werkvelden willen doorbreken met goed georganiseerd maatwerk.

Infant Mental Health: zorg voor de allerjongsten
Voor alle ouders met jonge kinderen is het ouderschap in de eerste jaren nogal wennen. Ouders en kind bouwen
met elkaar een relatie op. Hoe jonger het kind, hoe meer het afhankelijk is van deze relatie. Het vormt de basis
voor een lichamelijke, emotioneel gezonden en veilige ontwikkeling. De ontwikkeling van jonge kinderen
verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Maar soms gaat
het opbouwen van ouder-kind relatie niet vanzelf en raakt de relatie verstoord en daarmee ook de ontwikkeling
van het kind. Bijvoorbeeld als ouders met psychiatrische problematiek te maken hebben en dit merkbaar is in
het gedrag van hun baby, peuter of kleuter. Wanneer dit gebeurt, is het van belang om factoren die een risico
kunnen zijn in de vroege ouder-kind-relatie zo snel mogelijk te signaleren en analyseren. En de ouders en het
kind te ondersteunen in de thuissituatie. Het ‘0-6 Team’ van Opvoedpoli doet dit vanuit de Infant Mental
Health-visie.

Herstel ouder-kindrelatie
De IMH-visie is erop gericht dat onze specialistische professionals bijdragen
De kracht van Opvoedpoli Utrecht

“Onze kracht is dat wij
met hart en ziel gericht
zijn op samenwerking
en daar ook altijd naar
op zoek zijn.”

aan het opbouwen van een veilige band tussen ouders en kinderen. En daarbij
ook oog hebben voor de omgeving. De IMH-specialist observeert, interpreteert,
diagnosticeert, behandelt en herstelt de ouder-kindrelatie. Dat begint met de
hulpvraag en visie van de ouders. We staan naast de ouders en komen samen
tot een oplossing. We werken aan hun zelfvertrouwen en geven handvatten in de
omgang met het kind. Door het versterken van de ouder-kindrelatie proberen we
de veerkracht van de ouders te vergroten. Bij de hele kleintjes werken we vanuit
spelobservaties en proces diagnostiek. Dan doen we bij het kind thuis.
Multidisciplinair team IMH Utrecht
Sinds 2018 werken we vanuit een multidisciplinair team IMH in Utrecht. Dit
team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, een GZ- psycholoog, een IMHspecialist, orthopedagogen, ontwikkelings-psychologen en diverse therapeuten.
Het team verzorgt ook consultatie en advies aan scholen, (huis)artsen,
consultatiebureaubuurtteams en andere zorginstellingen.
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De Intensieve Klas voorkomt thuiszitters
Niet voor iedere jongere is het vanzelfsprekend om naar school te gaan. Wanneer je bijvoorbeeld
angstig bent of je depressief voelt, kan het een grote drempel zijn om naar school te gaan. Je ziet
op tegen de sociale contacten in de klas en voelt je onveilig op school. Naar schoolgaan lukt dan
niet meer, terwijl de jongeren heel graag willen leren. Ze weten alleen niet hoe ze dit voor elkaar
kunnen krijgen. Ze ervaren het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) als belastend. En binnen
de reguliere school raken ze gemakkelijk ondergesneeuwd. Thuisblijven wordt dan als enige
optie gezien.
Passend onderwijs en maatwerk
Juist voor deze jongeren en hun ouders biedt de Opvoedpoli Utrecht met het Berg en Bosch
College Houten (VSO), de samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht en lokale
teams van de gemeenten de mogelijkheid voor deelname in De Intensieve klas. De intensieve klas
is een aparte klas voor de scholier die dreigt af te haken. De Intensieve Klas is passend onderwijs
met uitgebreid maatwerk. Bij iedere jongere in de klas kijken wij wat de oorzaak van het verzuim is.
Daar spelen we op in. Persoonlijk onderwijs en het aanleren van vaardigheden zijn het vertrekpunt.
De behandelaren van de Opvoedpoli zijn in de school aanwezig en gemakkelijk bereikbaar voor
de leerlingen.
Pilot in 2018 gestart
In 2018 is De Intensieve Klas nog een pilot voor jongeren met inter-naliserende problematiek
en zeer beperkte belastbaarheid. Er zijn twee klassen van vier kinderen die wij samen met alle
partners teruggeleiden naar school. Jongeren die aan het begin van hun leven staan kunnen
zich zo ontwikkelen en voorzien in hun onderwijsbehoeften.

Vooruitblik 2019

Totale verandering jeugdstelsel Utrecht
In de gemeente Utrecht en omstreken denken wij samen met collega-organisaties mee over de invulling van de
toekomstige jeugdzorg. De belangrijkste beweging daarbij is dat zorgorganisaties de specialistische jeugdzorg
naar de wijk brengen. De gemeente benadert deze beweging vanuit aanbestedingen, waarop consortia kunnen
inschrijven. In 2019 zullen wij deel uitmaken van een van deze consortia.

Satellietlocaties in de wijk
Van oorsprong is de filosofie van de Opvoedpoli om dichtbij, in de wijk, kleine poli’s te starten daar waar we nodig
zijn. En dit te doen in samenwerking met sociale voorzieningen. In de provincie Utrecht zetten we in 2019 meer in
op satellietlocaties in Utrecht Zuidoost en Lekstroom. Zo kunnen we in de leefomgeving van het kind, de jongere
en gezin nabij zijn met specialistische ondersteuning.
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2.3 Regio Haaglanden
Terugblik 2018
Opening

satelliet locatie
Pijnacker
In vergelijking met andere gemeenten maken
in Pijnacker-Nootdorp relatief veel jeugdige
inwoners gebruik van GGZ-hulp. Voor de
Opvoedpoli in Zoetermeer reden om in deze
gemeente een satelliet locatie te openen voor
hulp aan kinderen en jongeren met psychische
en gedragsmatige problematiek. In nauwe
samenwerking met de gemeente opent de
Opvoedpoli Pijnacker op 28 februari 2018 haar
deuren. Wethouder Bob van der Deijl toont zich

partijen. Andere hoofdaannemers zijn Horizon
Jeugdzorg en onderwijs, Cardea, CuriumLUMC, Gemiva-SVG Groep, Ipse de Bruggen,
Kwadraad Maatschappelijk Werk en Prodeba.
In combinatie met een grote verscheidenheid
aan onderaannemers zorgt ‘GO! Voorjeugd’
voor ondersteuning en hulp aan jongeren
en hun ouders bij problemen op het gebied
van opvoeden en opgroeien. De intensieve
samenwerking draagt bij aan het slechten van
schotten tussen verschillende vormen van
hulpverlening. De zes teams van ‘Go! voor jeugd’
onderzoeken samen met het kind of de jongere
en het gezin wat de beste oplossing is. En wie
daarbij een rol kunnen spelen.

erg verheugd met de komst van de satelliet in zijn

Team thuiszitters Den Haag

gemeente.

GO! Voor jeugd
De gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag
& Braassem leggen voor de periode 2018 2021 de uitvoering van de jeugdhulp in hun
gemeenten bij het samenwerkingsverband
‘Go! voor jeugd’, waarvan Opvoedpoli als een
van de acht hoofdaannemers deel uitmaakt.
Dit samenwerkingsverband bestaat uit een
combinatie van voornamelijk lokaal gewortelde

Geen kind of jongere zou thuis mogen zitten
zonder onderwijs. Ieder kind heeft recht op
passend onderwijs. Toch zitten er nog te veel
kinderen thuis zonder enige vorm van onderwijs
en zonder kans om zich te ontplooien. In 2018
is het aantal thuiszitters met ruim 200 tot een
totaal van 4.479 kinderen gestegen. Dat blijkt
uit cijfers van OCW en VWS. Wanneer leerlingen
langer thuiszitten, is de weg terug ook langer.
Dat kan negatieve gevolgen hebben voor hun
ontwikkeling. De oplossingen voor thuiszitters
bestaan voor een groot deel uit maatwerk tussen
onderwijs en jeugdhulp. Een oplossing waar

FIGUUR

Opvoedpoli samen met Altra en Care-Express in

De aanpak in een notendop

Een
grondige analyse van de problemen op

Amsterdam al veel ervaring heeft opgedaan. In
navolging van de goede resultaten met het team

alle levensgebieden. Het zorgtraject wordt

thuiszitters in Amsterdam, start in Den Haag

multidisciplinair ingericht: Psychosociale-

het team thuiszitters onder de naam: TOP. Deze

en Jeugd GGZ hulp worden (zo nodig)

afkorting staat voor ‘Terug Op Pad’.

geïntegreerd ingezet. De regievoering wordt
helder belegd
Het onderwijsperspectief van de thuiszitter

FIGUUR

wordt in beeld gebracht en vertaald naar een

Overzicht partners Thuiszittersexpeditie

aanbod op maat voor de thuiszitter

Het
arrangement / aanbod wordt op maat

Expertiseteam Complexe Zorg

ingericht en heeft altijd een onderwijs- en

Gemeente Den Haag

zorgcomponent
Het leidende principe van het integrale

Ipse de Bruggen
Jeugdformaat

aanbod onderwijs – zorg is het realiseren

Leerlingzaken

van het onderwijsperspectief of het

Middin

ontwikkelingsperspectief van de betreffende

Opvoedpoli

thuiszitter en het verminderen c.q. opheffen

SWVZHW

van het thuiszitten.
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Samenwerking onderwijs en jeugdhulp
TOP is een netwerksamenwerking op maat tussen
onderwijs en jeugdhulp die zich richt op een
effectieve aanpak van thuiszitters. Deze kinderen
of jongeren kampen met complexe problemen. Het
gaat dan om GGZ-problematiek bij de jongere zelf.
Om systeemprobleem zoals bijvoorbeeld problemen
binnen het gezin of op school. Of om leerproblemen
en onderwijsachterstanden. Om te zorgen voor
een goede aansluiting tussen de benodigde
jeugdhulp en het onderwijs, werkt de Opvoedpoli
samen met zeven andere partners in de werkgroep
Thuiszittersexpeditie.
Integraal team in 2018 gevormd
De werkgroep Thuiszittersexpeditie ziet twee
belangrijke speerpunten. In de eerste plaats is het
van belang dat het kind of de jongere kan rekenen op
ondersteuning vanuit een gespecialiseerd team. In de
tweede plaats dat er een multi-systemische aanpak
is, waarin ook altijd een onderwijsaanbod aanwezig
is. Het werken buiten de gebaande paden wordt
niet geschuwd. De insteek is vooral pragmatisch. In
2018 starten de voorbereidingen voor een integraal
team Den Haag dat passende arrangementen voor
thuiszitters inricht. In eerste instantie gericht op de
‘complexe’ thuiszitters die langer dan drie maanden
zitten en geen passend onderwijs- of zorgaanbod
heeft. In deze fase kiezen we bewust voor jongere
boven oudere thuiszitters in het voorgezet onderwijs.
Zo kunnen we vanaf 2019 de werkwijze goed in
de vingers krijgen. Bovendien werken zichtbare
resultaten stimulerend voor alle betrokkenen.
Focus op ontwikkelperspectief
Wat innovatief genoemd kan worden is de outreachende werkwijze waarbij wij niet de diagnose of
het (thuiszit)probleem centraal stellen, maar realisatie
van een onderwijs- of ontwikkelingsperspectief voor
de jeugdige. We bewegen ons tussen de leefwereld
van de kwetsbare kinderen en jongeren én de
systeemwereld. We stappen op probleemsituaties af
en doen actief een hulpaanbod. Vaak willen jongeren
graag leren en een diploma behalen. Door hierbij aan
te sluiten ontstaat er motivatie. En vanuit de motivatie
komt er letterlijk beweging: terug op pad.
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M
 atched care vanuit Multifunctionele Accommodatie (MFA)
Stress is één van de grootste risico’s voor kinderen
om gezond en veilig op te groeien. In veel gevallen
leidt de stress in het gezin door de samenloop van
complexe problematiek tot onveiligheid en crises.
Bij complexe problematiek is het noodzakelijk om
met een brede, open blik naar het gezin te kijken.
Problemen staan nooit op zichzelf: in de context
waarin een kind opgroeit, ligt vaak ook de oplossing
voor problemen. Een verbeterde triage bij de toegang
en intensieve samenwerking tussen aanbieders
is hard nodig om een samenhangend geheel van
domein overstijgende, effectievere integrale hulp
aan deze gezinnen te bieden. De multifunctionele
accommodatie n Den Haag maakt dit mogelijk.
Midden in de woonwijk. In nauwe samenwerking
met onder andere onze verwijzers: lokale teams,
huisartsen, Praktijkondersteuner Huisarts en
Gecertificeerde Instelling. En met aanwezigheid van
onderwijs (School2Care), jeugd-GGZ, ambulante
jeugdhulp, begeleiding, volwassenen GGZ en
schuldhulpverlening.
Waarom een MFA?
Vanuit de multifunctionele accommodatie richten
we de zorg in vanuit een domeinoverstijgende
samenwerking, ongehinderd door uiteenlopende
organisatiebelangen en verschillen in werkwijze
of bekostiging. We kennen elkaar en hebben een
gezamenlijk belang in het organiseren van hulp voor
deze gezinnen. Deze verbinding is eenvoudig te
organiseren doordat we werken vanuit één locatie.
Hoe werken we?
We verwijzen gezinnen niet door naar elkaar,
maar zorgen voor een integrale analyse, integrale
behandeling en een integraal resultaat. We brengen
expertise naar de voorkant, zoals specialistische
GGZ, en organiseren een multidisciplinaire intake,
zodat direct passende hulp wordt ingezet. De start
en het eind van ieder traject is ambulant. In plaats
van op- en afschalen maken we met het gezin een
plan waarbij we gebruik maken van een flexibel
aanbod aan specialistische hulp. We werken met

casusspecialisten die gedurende het hele traject

met een crisisplaatsing. Slechts bij 20% van alle

bij het gezin betrokken zijn. Zo kunnen we ook bij

gezinnen in de jeugdhulp is de problematiek van de

problemen op meerdere leefgebieden volgens één

jeugdige leidend.

gezin, één plan, één regisseur werken en gezamenlijk

De context (zoals armoede) of problematiek van de

voor een langere termijn een plan maken.

ouders (zoals psychiatrie) speelt een rol in 80% van

22,3% van de jeugdigen in Den Haag die worden

de gezinnen.

doorverwezen naar een jeugdhulpaanbieder, hebben

Deze gezinnen zijn gebaat bij een samenhangend

eerder jeugdhulp gehad. 70% van de jeugdigen die

geheel van domein overstijgende, integrale hulp.

wonen op Midgaard, Horizon, zijn binnengekomen

FIGUUR Zes doelen MFA

1

Effectiever vormgeven van hulp in gezinnen met complexe problematiek: problemen op meerder leefgebieden
in een gezin worden in samenhang opgepakt met het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur.

2

Domein overstijgende verbetering van samenwerking tussen diverse aanbieders binnen het jeugddomein en
aanpalende domeinen alsook onderwijs, waarbij de aanbieders en het aanbod niet centraal staan maar wat het
gezin nodig heeft het uitgangspunt is.

3

Verschuiving van zware naar lichtere vormen van hulp. In een vroeg stadium wordt effectieve hulp flexibel ingezet,
door de juiste combinaties van bouwstenen (matched care).

4

Voorkomen van doorschuiven van jeugdigen en het opstapelen van hulp tot de zwaarste vorm.

5

Verminderen van crisis- en uithuisplaatsingen door dichtbij, direct, en duurzame oplossingen en hulp te bieden.

6

Duurzame participatie en talentontwikkeling door het verbinden van zorg en onderwijs.

FIGUUR De multifunctionele accommodatie
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2.4 Regio groot Amsterdam
Terugblik 2018
Specialistische

jeugdhulp in speciaal onderwijs

In de gemeente Amsterdam zitten zo’n 6.000 kinderen op een school voor speciaal onderwijs. Ruim twee
derde van hen krijgt jeugdhulp. In 2018 besluit de gemeente Amsterdam om 15 miljoen uit te trekken voor
specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs. Daarmee komt er voor de kwetsbare kinderen meer
zekerheid op goed onderwijs, omdat de specialistische hulp niet langer uit het onderwijsbudget hoeft
te komen. Het past ook binnen onze eigen doelstelling om de specialistische jeugdhulp en regiebehandeling
dichter bij de kinderen te brengen.
Samenwerking Opvoedpoli en Altra
Via een openbare aanbesteding kiest de gemeente zestien aanbieders die de specialistische hulp op 50 scholen
verzorgen. Als Opvoedpoli zijn wij een van hen. Net als collega-werkmaatschappij Altra, waarmee in nauwe
samenwerking de specialistische jeugdhulp op school tot leven brengen. In oktober 2018 begonnen, zijn we
samen met Altra actief op elf scholen. Wij zien deze kans als een momentum om te onderzoeken hoe we onze
werkwijze nog meer passend kunnen maken binnen het onderwijs.
Vrije toegankelijkheid
Voor de leerlingen van het speciaal onderwijs is sinds schooljaar 2018-2019 de specialistische jeugdhulp
vrij toegankelijk. Er is geen verwijzing meer nodig. Onze vaste specialistische jeugdhulpverleners zijn
aanwezig binnen de school. Dichtbij. En daardoor gemakkelijk bereikbaar. Een ander voordeel is dat onze
jeugdhulpprofessionals aansluiten bij het zorgteam van de school en nauw samenwerken met de leerkrachten.
Naast diagnose en behandeling zijn we aanwezig om kinderen te motiveren en te ondersteunen. Doordat we in
de school werken, kunnen we samen de kinderen iedere dag weer iets oppakken. Ook maakt de aanwezigheid in
de school het eenvoudiger om met ouders te verbinden, bijvoorbeeld door huisbezoek, en kinderen of jongeren
met dreigende schooluitval sneller in beeld te hebben.

Opvoedpoli

en Altra gaan samenwonen

Met het oog op het efficiënt en zo goedkoop mogelijk omgaan met huisvesting, betrekt Opvoedpoli in
Amsterdam Noord de Altra-locatie aan de Rode Kruisstraat 32.

Methodiek

A-Team overgedragen aan Opvoedpoli

Opvoedpoli en Altra geloven in de kracht van samenwerking met jeugdzorgpartners. Samen zorgen we ervoor
dat gezinnen, die te maken hebben met complexe problematiek op meerdere leefgebieden, met de juiste
ondersteuning weer zelfstandig verder kunnen. Zo proberen we uithuisplaatsing te voorkomen. Een van de
samenwerkingsverbanden die we in 2017 in het leven hebben geroepen is het A-Team: een samenwerking van
Altra, Opvoedpoli en Care-Express met Jeugdzorg Amsterdam, GGZ InGeest en DORAS (schuldhulpverlening).
Kernopdracht van het A-Team was om met JSO een methodiek te ontwikkelen voor een integrale aanpak bij
complexe gezinnen om uithuisplaatsing te voorkomen. Het prototype staat inmiddels en is met ondersteuning
van JSO (http: www.JSO.nl) tot stand gekomen.
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Van A-Team naar kernteam
Sinds de start van het A-Team zijn de betrokken professionals, allen met een verschillende achtergrond en
expertise, bevlogen aan de slag gegaan. Met creativiteit en een flinke dosis lef hebben zij gezocht naar een
effectieve aanpak om gezinnen met complexe problemen te helpen. De integrale aanpak heeft mooie inzichten
gegeven, die we nu vanuit een kernteam binnen Opvoedpoli, Care-Express en Altra, en in samenwerking met
partnerorganisaties, verder vormgeven. Dat gebeurt in de regio’s Groot Amsterdam en Noord-Holland Noord.
Omdat we als A-Team in 2018 een intensieve periode achter de rug hebben, gaan we vanuit onze kernteams
door met de methodiek, maar houdt het A-Team zelf op te bestaan. In 2019 ronden we samen met de betrokken
gezinnen af en organiseren we de overdracht.

Specialistische

jeugdhulp in de buurt

Een van de transformatieopgaven van de gemeenten in de regio Amsterdam, Amstelland en ZaanstreekWaterland is om voor kinderen, jongeren en ouders dichter in de wijk hulp te organiseren rondom het gezin.
Dit geeft professionals de ruimte om zorg en ondersteuning te leveren die goed aansluit bij de inwoners.
De gemeente Amsterdam versterkt de samenwerking tussen professionals is de wijk vanuit de Ouder- en
Kindteams, het wijkzorgnetwerk, activeringsteams en Samen doen. De aanpak van multi-problematiek,
gezinnen die op meerdere leefgebieden te maken hebben met problemen, is daarbij een belangrijk speerpunt.
Voor Opvoedpoli sluit deze aanpak goed aan op de filosofie van ‘wrap around care’.
Kracht gezin centraal
Binnen de werkwijze van ‘wrap around care’ staat de kracht van het gezin centraal. We beginnen niet direct te
behandelen, maar bouwen eerst aan de relatie met het kind, de jongeren en het gezin, en hun omgeving. Behoud
van grip op het eigen leven en zelfredzaamheid staan daarbij centraal. De klant geeft zelf aan welke zorg of
dienstverlening hij of zij nodig heeft. Dan pas start onze specialistische ondersteuning, waarin we formele en
informele zorg combineren. Op alle relevante leefgebieden zetten we ons in voor het oplossen van de problemen,
samen met het sociale netwerk van het gezin. De afstemming laat zich karakteriseren in: één gezin, één plan.
Specialistisch team dichtbij
Ondersteuning dichtbij vraagt dat we specialistische hulp en jeugdGGZ nog meer naar de leefomgeving van het
kind en het gezin brengen, dan we nu al doen: met specialistische teams in de wijk. We brengen zo intensive zorg
terug naar de wijk.

Vooruitblik 2019
Nog

meer specialistisch aanbod ontwikkelen

Ondersteuning dichtbij, in de woonwijk, vraagt ook dat we nog meer specialistisch aanbod ontwikkelen dan we
nu al mogelijk maken. We starten in de relatie met onze cliënten vanuit een breed perspectief, het opbouwen
van een relatie, om daarna in te zoomen op de specifieke problematiek die speelt. Zo zien wij bij CareExpress
bijvoorbeeld steeds meer jongeren met een persoonlijkheidsproblematiek. Wanneer wij met hen via het
wijkteam in contact komen en een relatie opbouwen, willen we hen nog meer specialisaties kunnen bieden.
We willen een hele goede behandeling bieden die ook bewezen effectief is. Het jaar 2019 besteden we daarom
nog meer aandacht aan het ontwikkelen van nieuwe specialistische zorg vanuit training en opleiding. Niet
alleen voor jongeren, maar ook voor de allerkleinsten van 0 tot 6 jaar. Daarnaast willen we verschillende soorten
systeemtherapie verder ontwikkelen.
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Op

weg naar de Familiepoli

Een aanzienlijke groep ouders van kinderen die aangemeld wordt in de jeugd GGZ heeft ouders met eigen
psychische problemen (20-40% van de ouders heeft eigen psychische klachten; gebaseerd op onderzoek van
GGZ inGeest). Onderzoek laat zien dat kinderen van ouders zonder psychische klachten meer profiteren van
behandeling dan kinderen van ouders met psychische klachten. Het is verbazingwekkend dat ondanks dit alles
in Nederland er een duidelijke scheidslijn is tussen de jeugd GGZ en de volwassen GGZ. Daarom ontwikkelen
InGeest en Opvoedpoli samen de pilot Familiepoli.
Kind en gezin samen behandelen op 1 plek
Door al aan het begin van het traject het functioneren van alle gezinsleden in kaart te brengen kan voorkomen
worden dat psychische klachten van ouders of kinderen geheel over het hoofd gezien worden of pas later in het
behandeltraject worden opgemerkt. Ieder kwetsbaar of overbelast gezinslid kan vervolgens op een eenvoudige
manier een eigen behandeltraject starten op de locatie waar hun kind ook in behandeling is. Het succes van
meerdere behandeltrajecten en de duurzaamheid van het herstel wordt vergroot door de mogelijkheid van de
betrokken behandelaren om de trajecten op elkaar af te stemmen.
Een moeder aan het woord:

“We kwamen naar de familiepoli voor hulp aan onze getraumatiseerde
dochter. Aan de hand van het gezins diagnostisch onderzoek bleek
ieder van ons klachten te hebben die gerelateerd waren aan het
trauma van mijn dochter. Mijn man was prikkelbaar, mijn zoon trok
zich steeds meer terug en ik had moeite om grenzen te stellen aan de
kinderen. Behandeling vond plaats met ieder van ons afzonderlijk en
ook met het gehele gezin. Na de behandeling ervaarde mijn dochter
geen gevoelens van onveiligheid en angst meer, was er meer rust
en openheid in het gezin en durfde ik weer grenzen te stellen.”
FIGUUR: Klantreis familiepoli in beeld

INTAKE KIND
In kaart brengen
functioneren van
de gezinsleden
en het gezin

BEHANDELING KIND
INTAKE OUDER /
BROER / ZUS

GEZAMENLIJK STARTGESPREK
Start met alle betrokken gezinsleden en behandelaren

Business Intelligence
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BEHANDELING GEZINSLID
BEHANDELING GEZIN

EVALUATIE
Individuele en
gezamenlijke
evaluatie
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HOOFDSTUK 3

Toezicht, bestuur en
medezeggenschap
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3.1 Raad van Toezicht in 2018
Governance
De stichting iHUB hanteert de principes van de zorgbrede Governance code en van de Code Goed Bestuur
in het Primair Onderwijs. De besturing van iHUB is ingericht conform het Raad van Toezicht-model en
kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De stichting iHUB is een holding met verschillende
werkmaatschappijen: De Opvoedpoli, Horizon, Altra, en De Nieuwe Kans. De Raad van Toezicht van de
stichting iHUB houdt toezicht op iHUB en de vier werkmaatschappijen.

Terugblik 2018

toezicht heeft het proces goed kunnen volgen; ook
de ondernemingsraden en medezeggenschapsraden

Het jaar 2018 is een turbulent jaar voor iHUB en

zijn steeds goed betrokken bij de te nemen besluiten,

ook voor de raad van toezicht zelf. De raad bestaat

die behoorlijk ingrijpend zijn geweest voor de

sinds de vorming van de alliantie in september

200 medewerkers die zijn overgegaan van “hun”

2016 uit acht personen, afkomstig uit de raden van

werkmaatschappij naar het nieuwe Service Centrum.

de werkmaatschappijen van iHUB: Horizon, Altra,
Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. Bij de vorming van

Alle werkmaatschappijen hebben te maken met

de nieuwe raad is afgesproken dat na ca. een jaar van

de nieuwe dynamiek in jeugdhulp en onderwijs,

kennis maken en ervaringen opdoen met de nieuwe

die gevolgen heeft voor zowel het onderwijs-

organisatie iHUB, eind 2017 gestart zou worden met

en behandelaanbod als voor de beschikbare

een evaluatie hoe het toezicht op iHUB vormgegeven

middelen. Financieel gezien is 2018 daardoor een

kan worden en wat de meest geschikte samenstelling

moeilijk jaar geweest; de ontwikkelingen van de

van de raad zou zijn.

werkmaatschappijen zijn gemonitord door de raad
en nauw gevolgd door de auditcommissie. Het

In mei 2018 is geconcludeerd dat de samenstelling

bestuurscollege heeft aan de raad van toezicht haar

van profielen en competenties niet het gewenste

meerjarenbeleid “Het Vierluik” gepresenteerd

en meest passende toezicht op iHUB en de

met de inhoudelijke transformatieplannen van

werkmaatschappijen kon bieden. Besloten is tot

de werkmaatschappijen. De raad van toezicht is

het samenstellen van een nieuwe raad, passend bij

enthousiast over deze plannen en zal de uitvoering

iHUB. Een aantal leden komt in de loop van 2018 aan

daarvan volgen en ondersteunen.

het einde van hun eerste of tweede termijn. Deze
leden zijn afgetreden. Daarnaast is een zorgvuldige
selectieprocedure gevoerd om te komen tot een
nieuwe Raad van Toezicht. Er zijn twee nieuwe leden
toegetreden in 2018; verdere aanvulling tot vijf leden
volgt in 2019.
Bij de start van iHUB was één van de ambities
om te komen tot een efficiënte, gezamenlijke
bedrijfsvoering. In 2018 is hieraan uitwerking
gegeven door de vorming van het gezamenlijke
Service Centrum iHUB, dat op 1 januari 2019 gestart
is op een nieuwe locatie in Den Haag. De raad van
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Vooruitblik 2019
In 2019 lopen de programma’s “iHUB Kerngezond”, ten
behoeve van het bereiken van een kostendekkende
exploitatie, en “iHUB Breekt Door” ten behoeve van
de uitwerking van het Vierluik. Wij verwachten dat de
uitvoering van deze programma’s gaat leiden tot het
evolueren van iHUB van een startende alliantie naar
een robuuste, toekomstbestendige organisatie.

Samenstelling en organisatie

Mevr. T.M.W.A. van den Hurk, lid tot 24.5.2018
Voorzitter raad van bestuur Marga Klompé

De raad van toezicht kent eenremuneratiecommissie,

Nevenfuncties:

een commissie kwaliteit en veiligheid en een

- Lid raad van toezicht en audit commissie van

auditcommissie en volgt de Governancecode Zorg
en de Governance Code Goed Bestuur PO.
De raad van toezicht van Stichting iHUB bestond in

Amerpoort
- Directeur en adviseur THC BV (Dutch senior
care in China)

2018 uit de volgende leden:
Dhr. J.W. Jurg, lid
Mevr. D.M.C. Pronk, voorzitter van 1.1.2018 –

Hoofd Communicatie en Marketing,

7.11-2018

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Directeur Presens aan ‘t IJ

Nevenfuncties:

Directeur Gingermood Coachmatchers

- Docent Academie voor Wetgeving

Directeur Radius Nederland

- Docent Academie voor Overheidsjuristen

Nevenfuncties:

- Docent Beleidsacademie Ministerie van Veiligheid

- Voorzitter Raad van Toezicht Radiotherapiegroep

en Justitie

- Voorzitter bestuur Stichting Steunfonds De Dreef

- Vennoot Jurg & Wekking Training en Advies

Dhr. R.R.A. te Loo, voorzitter vanaf 7.11.2018

Dhr. V.G. Smink, lid

Directeur van Aap Noot Mies BV

Officier van Justitie Arrondissement Oost-Nederland

CFO van Maximum Asia Group

Nevenfuncties:

Nevenfuncties

- Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef

- Niet uitvoerend bestuurder bij Maximum

- Lid Bestuur Stichting Gereformeerd

Communications Group BV

Burgerweeshuis van Rotterdam

Mevr. P. Laseur, lid

Dhr. P.H. van der Laan, lid

Rector / bestuurder van het SIVOG (Stichting

Bijzonder hoogleraar reclassering Vrije Universiteit

Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi)

Senior onderzoeker Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Dhr. J. Kweekel, lid

Directeur Amsterdam Law and Behavior Institute

Lid College van Bestuur van de STC-Group

(A-LAB) Vrije Universiteit

Nevenfuncties:

Nevenfuncties:

- Lid Hoofdbestuur KVLO (Koninklijke Vereniging

- Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en

van Leraren Lichamelijke Opvoeding )
- Lid Bestuur Stichting Gereformeerd
Burgerweeshuis
van Rotterdam

Jeugdbescherming (RSJ)
- Lid Klachten Adviescommissie Inspectie voor de
Gezondheid en Jeugd
- Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad KNAW
- Lid Maatschappelijke Adviesraad Gevangenenzorg

Dhr. J.W.C. Voerman, lid vanaf 7.11.2018

Nederland

Directeur Twijnstra Gudde

- Voorzitter Klankbordgroep Adolescentenstrafrecht

Nevenfuncties:

- Lid Klankbordgroep Alcoholmeter

- Lid RvT van de RINO Amsterdam

- Diverse begeleidingscommissies onderzoek

- Bestuurslid van de Raad van Organisatie
Adviesbureaus (ROA)

De bezoldiging van de toezichthouders is getoetst
aan de WNT en valt binnen de door de Raad van

Dhr. F.C. Bakker, vicevoorzitter

Toezicht vastgestelde klasse V. De bezoldiging

Voorzitter Raad voor de Rechtspraak

bedraagt maximaal 15% resp. 10% van het salaris van

Nevenfuncties:

de bestuurder voor de voorzitter resp. de leden van de

- Voorzitter raad van toezicht Hogeschool Leiden

Raad van Toezicht.

- Lid bestuur (gelieerde) stichtingen Het Dorpshuis
en Vanouds het jeugdhuis te Bloemendaal
- Lid raad van advies College voor de rechten van
de mens
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Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de Stichting iHUB bestond
in 2018 uit één bestuurder. Deze is verantwoordelijk
voor de statutair toegekende bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Daartoe houdt de bestuurder
zich bezig met het strategisch beleid van de stichting,
het bepalen van de kaders waarbinnen de organisatie
werkt, de verantwoording conform de afgesproken
(wettelijke) kaders, het personeelsbeleid, toetsen
van de dagelijkse praktijk aan de vooraf afgesproken
kaders en de continuïteit van de organisatie.
De bestuurder van iHUB is voorzitter van het
Bestuurscollege van iHUB. Het Bestuurscollege,
bestaande uit de bestuurder van iHUB en
bestuurders van de werkmaatschappijen, adviseert
over het strategisch beleid en is belast met de
dagelijkse besturing van de werkmaatschappijen.
De interne werkverdeling en werkwijze van het
Bestuurscollege is vastgelegd in het Reglement Raad
van Bestuur en Bestuurscollege van de stichting
iHUB.
De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt
vastgesteld door de remuneratiecommissie van de
Raad van Toezicht en getoetst aan de WNT.

De Raad van Bestuur van Stichting iHUB bestond
in 2018 uit:
Dhr. J.J. du Prie
De Raad van Bestuur van Stichting Horizon
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs bestond
in 2018 uit:
Mw. K. Schotel-van der Veer
Mw. M.E. van Leeuwen (vanaf 1.5.2017)
Stichting iHUB
De Raad van Bestuur van Stichting Altra bestond
in 2018 uit:
Mw. N.B.G.M. Engbers
Stichting iHUB
De Raad van Bestuur van De Opvoedpoli bestond
in 2018 uit:
Mw. N.B.G.M. Engbers
Stichting iHUB
De Raad van Bestuur van Stichting De Nieuwe
Kans bestond in 2018 uit:
Dhr. S. Glaser
Dhr. P. Boekhoud
Stichting iHUB

3.2 Speerpunten Cliëntenraad in 2018
Transitie en kwaliteit van zorg
In de zorgsector is het begrip transitie een veelvoorkomend thema. Vanuit het perspectief van het
cliëntenplatform is dit begrip voor het jaar 2018 zeker ook een belangrijk thema dat van toepassing
is op de Opvoedpoli als organisatie. Binnen deze transitie heeft de kwaliteit van de zorg aan cliënten
volop onze aandacht. Doen we wat we beloven? En durven en kunnen we dat op een manier die past
in de visie en werkwijze van de Opvoedpoli.
Samenwerken binnen een groter geheel
De Opvoedpoli is al enige tijd onderdeel van een groter geheel, iHUB en dat heeft impact. Als cliëntenplatform hebben we daar in het achter ons liggende jaar vanuit verschillende invalshoeken vragen over gesteld.
Zo spraken wij over de al dan niet aanwezige ruimte om vanuit een brede invalshoek met cliënten actief te
kunnen zijn. Maar ook heel praktisch hebben we bijvoorbeeld onze zorgen gedeeld over de het werken met
een ECD, waarover wij steeds kritische kanttekeningen hoorden. Het is fijn dat in ons duidelijk werd gemaakt
dat de bestaande problemen vakkundig onderkend en aangepakt worden. Ook voor de toekomst wil het
cliëntenplatform bewaken dat de Opvoedpoli een werkwijze kan aanhouden, die haar steeds heeft gekenmerkt.
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Gespreksonderwerpen over de hulpverleningspraktijk in 2018
Spiegelgesprekken zijn door bijna alle poli's gevoerd. Naar waarneming vanuit het cliëntenplatform leveren dit
soort gesprekken veel nuttig materiaal op voor de verbetering van de werkwijze van de Opvoedpoli. Opvallend
is dat ook hierbij de verschillen binnen een regio groot kunnen zijn.
Poli-breed valt te zeggen dat de samenwerking met de Opvoedpoli over het algemeen als zeer goed wordt
ervaren. Cliënten zijn veelal gebaat bij onze hulpverlening. Samenwerkingspartners zijn positief, maar geven
ons ook aandachtspunten mee zoals: ‘het niet nog groter groeien van een poli’; een vaste contactpersoon per
poli voor de scholen; belang van goede informatieverstrekking bij de start van de hulpverlening en bijvoorbeeld
ook goede communicatie over de voortgang van de hulpverlening bij afwezigheid/ziekte of vertrek van een
professional.
Frequent stonden we in ons overleg stil bij informatie vanuit de kwaliteitsfunctionaris. Er zijn in 2018
veertien(bijna) klachten/ongenoegens geregistreerd in het EPD. Dit is beduidend lager dan de voorgaande
jaren. De belangrijkste reden voor de lagere score is de overgang naar het nieuwe EPD, More Care 4.
Gewenning in het werken met het systeem én gerichtere aansturing moeten in 2019 meer geregistreerde
klachten opleveren. Wat verder opvalt, is het verschil in poli’s bij het aantal geregistreerde klachten. Ook
dit vraagt om een verbetering. In zijn algemeenheid denken we vanuit het cliëntenplatform dat er naast
verbeteringen m.b.t de registratie sec, ook aandacht besteed zou moeten worden aan het benutten van deze
cliëntinformatie. Wat kunnen we leren van reacties en klachten van onze cliënten? De aloude uitspraak - 'elke
klacht is een gratis advies' - is ons inziens nog steeds van toepassing.
De positionering van de Opvoedpoli, in combinatie met de mogelijkheden die er samen met partners (vanuit
de holding) voor cliënten geboden kunnen worden, vragen in 2018 onze aandacht. Daarbij gaan het realiseren
van meerwaarde vanuit bedrijfsmatig perspectief én inhoudelijke verbeteringen voor ons als cliëntenraad
hand in hand.
De samenstelling van het cliëntenplatform is een onderwerp van aanhoudende zorg. In 2018 hebben we
uitbreiding van ons platform kunnen realiseren.

Samenstelling cliëntenplatform in 2018
Lysander van der Sluis (voorzitter)
Nadia Loufti
Jaap Ritsema
Jeroen Spoelstra
Judith Korver
De primaire taak van het cliëntenplatform is:
om vanuit het perspectief van de cliënten te kijken naar het proces
de kwaliteit waar cliënten mee te maken hebben als zij in behandeling komen of zijn bij De Opvoedpoli.
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3.3 Speerpunten Ondernemings- 		
raad in 2018
Transitie en kwaliteit van zorg
De Ondernemingsraad (OR) heeft in 2017 met een groot aantal ontwikkelingen te maken gehad.

Advies start Service Centrum iHUB
In de aanloop naar de voorgenomen start van het Service Centrum iHUB in 2019, geeft de ondernemingsraad
in 2018 vorm aan haar adviesrecht. De inrichting van dit servicecentrum heeft de nodige impact op de
medewerkers en de organisatie. Het voorgenomen besluit heeft gevolgen voor de Opvoedpoli, Altra en Horizon.
Om die reden heeft overleg plaatsgevonden op iHUB-niveau. Delegaties van de ondernemingsraden en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van de drie organisaties zitten samen met het bestuurscollege
om tafel. De medezeggenschap toetst in elk voorgenomen besluit van de bestuurder het waarom van een
voornemen (wat is het probleem, wat willen we), de alternatieven (en is dat dan de enige en juiste oplossing
voor een probleem?), de risico’s, gevolgen, financiën (de businesscase die aan het voorgenomen besluit
ten grondslag ligt) en de evaluatie en monitoring (hoe kunnen en gaan we de beoogde doelstellingen van
een besluit en de uitvoering ervan straks meten?). Vanwege de complexiteit en omvang van het voornemen
tot oprichting van het Service Centrum iHUB heeft de medezeggenschap een juridische en een financiële
deskundige ingehuurd voor advies bij de behandeling van de adviesaanvraag. Op 1 januari 2019 gaat het
Service Centrum iHUB officieel van start.

Reflectie op interne organisatie
Na een verkenning voor vergaande samenwerking tussen Altra en Opvoedpoli, wordt in 2018 bekend dat beide
organisaties als aparte werkmaatschappijen blijven bestaan. Tijdens de verkenning naar deze samenwerking
onderzoeken wij als ondernemingsraad van Opvoedpoli ook een mogelijke intensievere samenwerking met de
ondernemingsraden van Altra en Horizon. Met de keuze voor het behoud van twee werkmaatschappijen blijven
de ondernemingsraden gescheiden actief, ten dienste van de eigen werkmaatschappij. Wel wordt in geval van
advies- en instemmingstrajecten die beide organisaties aangaan samengewerkt en overlegd over de advisering.
Overleg met de bestuurder vindt gezamenlijk plaats. Ditzelfde geldt in het geval er op iHUB-niveau een besluit
wordt genomen. In 2019 bekijken we hoe de medezeggenschap het beste aansluit op de huidige organisatie.

Contactpersonen helpen bij gericht overleg achterban
Op iedere Opvoedpoli hebben wij een contactpersoon gezocht om snel in contact te komen met de achterban.
Zo kunnen wij gericht overleg voeren met de achterban in de verschillende poli’s. Deze contactpersonen
worden uitgenodigd om mee te denken en relevante signalen/vragen uit hun poli met de ondernemingsraad
te delen.

Ondernemingsraad op sterkte houden
Een goede bezetting van de ondernemingsraadszetels vraagt voortdurend onze aandacht. OR-leden wisselen
van baan. Of geven prioriteit aan het reguliere werk. Tot nu toe slagen we in om steeds weer nieuwe leden aan
te trekken. In deze tijden van verandering is het belangrijk dat de OR op sterkte blijft.
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HOOFDSTUK 4

Beleid, inspanningen
en prestaties
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4.1 Kwaliteit
De Opvoedpoli is blijvend in beweging en wenst daarbij steeds dicht bij de bedoeling te blijven: het verlenen van
goede zorg aan kinderen, jongeren en ouders. Zorg die niet kortstondig is en enkel de symptomen bestrijdt maar die
intergenerationele veerkracht versterkt in gelijkwaardigheid samen met ouders en kinderen/jongeren. Het is ook de wens
van de organisatie om rondom bepaalde problematieken partners met expertise van de verschillende domeinen op te gaan
zoeken. Zo kan expertise gebundeld en samenwerking rondom de gezinnen verbeterd worden. Dat vraagt lange termijn
visie en inhoud waaraan door de Opvoedpoli nu hard gewerkt wordt.

Aanstelling klinisch onderzoeker

te geven voor het verlenen van goede zorg. In de
grote betrokkenheid zit ook gelijk de valkuil. Uit

De focus binnen de Opvoedpoli moet gaan naar

de medewerkersraadpleging kunnen daarover

wat je doet en wat je oplost. In dit kader is de

verschillende signalen gehaald worden waaruit is

aanstelling in 2018, van de Klinisch Onderzoeker een

af te leiden dat een hoge taakbelasting breed in

pluspunt. Deze is aangesteld om de daadwerkelijke

de organisatie gevoeld wordt. Dit vraagt adequate

effecten van de verleende dienstverlening te meten

opvolging.

en te zorgen voor een goede wetenschappelijke
onderbouwing. Uit verschillende metingen door de

Uit de gesprekken met cliënten tijdens de belronde,

Opvoedpoli zelf komt naast een hoge tevredenheid

spiegelgesprekken en tijdens de externe audit,

over de behandeling van de Opvoedpoli ook naar

komt naar voren dat zij zeer geholpen worden

voren dat een deel van de cliënten na verloop

door de behandelaren van de Opvoedpoli. Heldere

van tijd opnieuw zorg nodig heeft. Dat roept

doelen en afspraken worden steeds gemaakt en de

onderzoeksvragen op over de effectiviteit van de

ondersteuning met behulp van een behandelplan

behandelingen of de aard van de problematiek. De wil

werkt uitstekend voor de cliënt. Vanuit het cliënten-

hiervan te leren en de zorg verder te ontwikkelen zijn

platform wordt ook een sterk positief geluid gehoord.

aanleiding tot de aanstelling van een onderzoeker.

Men is goed aangesloten op de organisatie en

De functie behoeft een vaste plek in de organisatie.

positief over de ingeslagen koers.

De samenwerking tussen de Geneesheer Directeur,
de nieuw aangestelde directeur met een tijdelijke
inhoudelijke opdracht, de onderzoeker en de
kwaliteitsmanager, gaat ook op de locaties een

Stuurinformatie systematisch
opvolgen

nieuwe impuls geven en de kwaliteit van zorg verder
versterken.

Hoe het met de cliënt nu gaat is steeds helder in

Ontwikkelingen ook op gebied van meer organiseren

beeld gebracht en voor de behandeling van groot

vanuit de inhoud, moeten de kwaliteit van zorg

belang. Van afgeleide stuurinformatie uit Bergop

verbeteren.

zoals het Rapport exit lijsten jongeren en ouderen,
of verkregen uit specifieke bronnen zoals de

Zichtbaar maken kwaliteit
Het zichtbaar maken van kwaliteit staat steeds
centraal. Zowel in de dagelijks hulpverlening, alsook
bij de in- en externe audits, alle kwaliteitsmetingen
die wij uitvoeren binnen de organisatie en alle
verantwoordingen die wij afleggen. Kwaliteit
van de organisatie en kwaliteit van zorg is
getoetst bij cliënten, vertegenwoordigers,
samenwerkingspartners en medewerkers.
De medewerkers op de verschillende locaties
laten een grote deskundigheid en betrokkenheid
zien. Zij hebben veel te bieden en zijn bereid veel
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spiegelgesprekken, medewerkersraadplegingen,
incidenten en/of klachten is nog niet volledig
zichtbaar wat er met deze stuurinformatie nu
concreet gedaan wordt. Leerpunten worden
geformuleerd, incidenten gerubriceerd, klachten
opgevolgd en de uitkomsten uit de medewerkers
raadpleging gedeeld maar de systematische
opvolging en borging ervan in de organisatie
vraagt nog verbetering. Hiervoor is voor 2019 een
kwaliteitsplanning met betere borging opgesteld
(‘Kwaliteit zichtbaar maken-planning 2019’).

Interne audit

Borging kwaliteit

In 2018 bezochten de geneesheer-directeur en

De kwaliteitsmanager en de beide directeuren

kwaliteitsmanager wederom alle poli’s om kennis

kwaliteit hebben een voornaam aandeel in het

te delen en organisatie breed te leren van het

kwaliteits-bewustzijn, de uitvoer ervan en de

inhoudelijk thema veiligheid en alle inhoudelijke

borging vervolgens in de organisatie. De portefeuille

ontwikkelingen binnen de Opvoedpoli. Deze

kwaliteit in het directeurenoverleg vraagt naast

bezoeken worden eveneens gebruikt als interne

het aanwezige kwaliteitsbewustzijn en de sense

audit en de poli’s krijgen hierbij verbeterpunten

of urgentie nu ook een duidelijke operationele

aangereikt per poli.

bedrijfsvoering. Beantwoording van de vragen als

Ook de juridische polironde met de jurist en

waartoe draagt de portefeuille kwaliteit concreet bij,

kwaliteitsmanager werd in 2018 als interne audit

welke kwaliteitsdoelen zijn gesteld en hoe gaan deze

gebruikt. Aandachtspunten hierbij waren de nieuwe

gerealiseerd worden is noodzakelijk voor structurele

AVG, beroepsgeheim, gezag en dossiervorming.

borging van het kwaliteitsdenken en het geven van
uitvoering hieraan in de organisatie.

Kwaliteitsmetingen

Het ontbreekt nog deels aan een integrale aanpak
waarin de ontsloten bronnen van stuurinformatie

Er is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan

bijeengebracht worden. Er wordt waar mogelijk

het meten van allerlei ervaringen waarbij wij iets

binnen de Opvoedpoli al dan niet wettelijk

kunnen zeggen over de kwaliteit van onze

afgedwongen gemeten, vastgelegd en geanalyseerd.

dienstverlening, zowel voor onze interne als

Hiervoor is het plan ‘Kwaliteit zichtbaar maken –

externe klanten.

planning 2019’ opgesteld. Dit vraagt echter in 2019

Deze kwaliteitsmetingen moeten zeker nog

nog verdere concrete uitwerking en goede borging

verder geprofessionaliseerd worden, waarbij

in de primaire bedrijfsprocessen. Het is noodzakelijk

de betrouwbaarheid van de cijfers die we uit de

dat deze slag gemaakt wordt opdat duurzaam de

metingen en uit ons EPD halen, een belangrijk

kwaliteit van zorg en de daadwerkelijke effecten van

verbeterpunt is.

de verleende dienstverlening onderbouwd kunnen
blijven worden.

We hebben vanuit de volgende instrumenten onze
kwaliteitsmetingen uitgevoerd.

Externe audit
Cliënt ervaring (jaarlijks, na exit)

Het auditteam van Certificatie in de zorg, heeft in
november 2018 weer een externe audit afgenomen op
een aantal poli’s en het hoofdkantoor. Het auditteam
ziet groei en vooruitgang binnen de Opvoedpoli
ondersteunt door deskundige en betrokken
medewerkers, een duidelijke visie bij de bestuurder
en staf en ook tevreden cliënten. Het lukt steeds
beter om kwaliteit van dienstverlening zichtbaar te
maken.
Tijdens de audit zijn geen Hoog Risico afwijkingen
en 1 Midden Risico afwijking geconstateerd. De
corrigerende maatregel heeft te maken met de
thema’s:
- Kwalitatieve stuurinformatie uit MC4/BergOp: wat
levert het op?
- Borging van kwaliteitsbewustzijn in de primaire
processen
- Inzet, gebruik en opvolging van verbeterplannen.

Voor, tijdens en na afloop van elk hulpverleningstraject worden er ROM metingen uitgevoerd. Aan
het einde van het hulpverleningstraject wordt een
Exit vragenlijst door cliënten ingevuld. De respons op
deze uitvraag is laag.
Dit heeft ons doen besluiten om de cliënt ervaring
door een extern bureau te laten uitvragen. De eerste
jaarlijkse uitvraag heeft aan het einde van het jaar
plaatsgevonden en de uitkomsten daarvan zijn nog
niet bekend. In 2019 zal er bij elke afsluiting van
een traject door het externe bureau een uitvraag
plaatsvinden. Bovendien zal er gedurende het gehele
traject eens per 3 maanden een korte uitvraag
uitgevoerd worden en jaarlijks worden alle cliënten
benaderd om iets te zeggen over hun ervaring met
onze dienstverlening.

De audit teamleider heeft een positief advies
gegeven, onder voorwaarde dat de corrigerende
maatregel effectief wordt ingezet.
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Vanuit het EPD, de exit vragen lijsten zijn de volgende cijfers te halen voor 2018:
Exit vragenlijsten Jongeren en Ouders

Gemiddelde rapportcijfer per Opvoedpoli

Aantal ingevulde exit lijsten jongeren

194

Aantal ingevulde exit lijsten ouders

889

Gemiddelde rapportcijfer jongeren

8,3

Gemiddelde rapportcijfer ouders

8,2

Poli Alkmaar

8,1

Poli Amsterdam

8,3

Poli Den Haag

8,4

Poli Den Helder

8,1

Poli Haarlem

8,0

Poli Heemstede

8,5

Poli Utrecht

8,4

Poli Zoetermeer

8,1

Eindtotaal

8,2

Kort gezegd zien we dat de cliënt tevredenheid goed
blijft. Echter omdat er een lage respons is, zeggen de
cijfers op zich nog niet zoveel. Hier gaan we in 2019 een
verbeterslag in maken.
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Klachten
FIGUUR Percentage klachten per poli

Soort klacht

Er zijn in 2018, 14 (bijna) klachten/ongenoegens

De meeste klachten worden behandeld en opgelost

geregistreerd in het EPD. Dit is beduidend lager

op poliniveau. Het merendeel van de klachten gaan

dan de voorgaande jaren. De grootste reden voor

over onenigheid betreffende de behandelinhoud en

de lage score is de overgang naar het nieuwe EPD,

verschil in inzicht daarin. Ook het vermoeden van

MC4. Gewenning met het systeem en gerichtere

schending van de privacy komt vaker voor. Klachten

aansturing moeten in 2019 meer geregistreerde

over bejegening en onderzoeksuitkomsten komen

klachten opleveren. Wat verder opvalt is het verschil

minder vaak voor. Veelal is het verbeterpunt gelegen

in poli’s betrekking tot het aantal geregistreerde

in duidelijke communicatie; vooraf voldoende

klachten. Ook dit vraagt om een verbetering.

informatie verschaffen en duidelijke goedkeuring
regelen voor het verstrekken van informatie.
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De klachtenfunctionaris is in 2018 een aantal maal

In 1 geval is de klacht hoger op gespeeld in de

genaderd door medewerkers ter advisering. Er zijn bij

organisatie met inmenging van geneesheer directeur,

de klachtenfunctionaris in 2018 vanuit clitënten drie

jurist en bestuurder. Juridisch gezien is deze klacht

officiële klachten ingediend. In alle gevallen is met de

afgehandeld, echter klagers bleven niet tevreden.

polidirecteuren, betreffende medewerkers en klagers
in gesprek gegaan. Bij twee van de klachten is tijdens
de gesprekken een passende oplossing gevonden die
de klager tevreden stemde.

Incidenten
FIGUUR Percentage incidenten per poli

Soort incident per poli

46

BESTUURSVERSLAG 2018 – september 2019

In het jaar 2018 zijn 392 incidenten geregistreerd.

De directeur met portefeuille HR en de

Dit is eveneens een daling ten opzichte van 2017. De

kwaliteitsmanager hebben bij alle poli’s de

grootste reden voor de lage score is ook in dit geval

uitkomsten gepresenteerd en deze bijeenkomsten

de overgang naar het nieuwe EPD, MC4.

ook gebruikt als interne audit. Verbeteracties

Bij calamiteiten en ernstige incidenten is er steeds

zijn op alle poli’s en poli-breed uitgezet. Half 2019

contact geweest met de geneesheer-directeur en

wordt de voortgang van de verbeteringen wederom

kwaliteitsmanager om de kwaliteit van het handelen

onderzocht tijdens een polibezoek.

bij de incidenten te beoordelen. Hierover is altijd
terugkoppeling en/of overleg geweest met de

Spiegelgesprekken

betreffende medewerkers, regiebehandelaar
en polidirecteur.

Bijna alle poli’s hebben een spiegelgesprek gevoerd
met cliënten, samenwerkingspartners zoals

Meest voorkomende incidenten zijn incidenten op

gemeenten, verwijzers, scholen, huisartsen e.d. en de

gebied van huiselijk geweld, lichte en middelzware

eigen medewerkers. De spiegelgesprekken leveren

incidenten waarbij sprake is van fysiek geweld/

veel informatie op en verduidelijking tussen de

agressie en lichamelijke mishandeling. Zwaardere

verschillende groepen. Opvallend is dat ook hierbij

incidenten waarbij directe geweld tegen kind/

de verschillen binnen een regio groot kunnen zijn.

jeugdige, weglopen, zelfverwonding, suïcide(poging)
en psychisch geweld zich voordoen, komen wat

Poli-breed valt te zeggen dat de samenwerking

minder vaak voor. 					

met de Opvoedpoli over het algemeen als zeer

				

goed wordt ervaren. Cliënten zijn veelal gebaat bij

Er zijn drie meldingen van een calamiteit geweest.

onze hulpverlening. Samenwerkingspartners zijn

Een melding bleek een incident en de twee andere

positief maar geven ons ook aandachtspunten

meldingen waren suïcides. Van beide calamiteiten is

mee zoals: ‘niet nog groter groeien van een poli’;

melding gedaan bij de Inspectie door de geneesheer

een vast contactpersoon per poli voor scholen;

directeur, bestuurder en het betreffende team.

belang van goede informatieverstrekking bij de

De Inspectie zag vanuit deze meldingen geen

start van de hulpverlening en bijvoorbeeld ook

nalatigheden of onvoldoende kwaliteit van

goede communicatie over de voortgang van de

zorg en was van mening dat de Opvoedpoli

hulpverlening bij afwezigheid/ziekte of vertrek van

goed had gehandeld.

een medewerker.

Medewerkersraadpleging

Belronde

In 2018 heeft een medewerkersraadpleging plaats

De jaarlijks belronde met cliënten die een half jaar uit

gevonden door een extern bureau. Vooraf was

zorg zijn, heeft plaats gevonden bij 234 cliënten.

het doel bij de poli’s geïnventariseerd en werden

Bij hen werd o.a. gevraagd naar:

specifieke vragen opgesteld. De vragenlijsten

- Doelrealisatie

konden online ingevuld worden.

- Hoe het nu gaat met cliënt?

Er hebben 225 van de toen werkzame 469 mede-

- Follow up vanuit de Opvoedpoli

werkers, deel genomen aan het onderzoek.

- Opnieuw hulp nodig gehad vanuit de Opvoedpoli

Dit komt neer op een respons van 48%.

of een andere organisatie. Zo ja, van wie?

Thema’s die vaak terugkwamen in de resultaten

- Hoe tevreden?

en die voor verbeteracties in aanmerking

- Tevredenheidscijfer

kwamen waren:
- Hoge werkdruk en taakbelasting.

Met het merendeel van de cliënten gaat het goed

- Veel veranderingen intern

en in de meeste gevallen komt dit door de hulp van

- Systemen (MC4) geven problemen

de Opvoedpoli. Het grootste deel van de cliënten is

- Informatiegebrek

tevreden met de dienstverlening en de gemiddelde

- Veiligheid in klantcontact/fysiek/sociale veiligheid,

score ligt tussen de 7 en de 9.

is niet altijd duidelijk
- Goede ondersteuning bij crisis en incidenten wordt
soms gemist
- Duidelijke verschillen tussen de verschillende poli’s
- Bereikbaarheidsdienst wordt op een aantal poli’s als
zwaar ervaren.
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De meest opvallende zaken die de Opvoedpoli, vanuit de

Conclusies van de vertrouwenspersoon zijn dat verslagen

belronde verder wil onderzoeken zijn:

duidelijk(er) met de cliënt besproken moeten worden,

B
 etere realisatie van de gestelde doelen van de cliënt

voordat deze verstuurd worden naar derden, waarbij

M
 eer en specifieke aandacht voor follow up

ook het geven van toestemming voor het delen van de

H
 oe komt het dat meer dan een kwart van de cliënten

informatie een aandachtspunt is. Ook onderbouwing van

opnieuw hulp nodig heeft?

conclusies dienen in sommige verslagen beter beschreven
te worden en besproken met de klant.

Vertrouwenspersoon

In geen van de gevallen moest melding gemaakt worden bij
de bestuurder.

In 2018 is de vertrouwenspersoon 9 maal geconsulteerd

Alhoewel de vertrouwenspersoon er ook voor

door cliënten. 2 van de klachten zitten in de afrondende

medewerkers is heeft geen van de medewerkers het

fase en 2 klachten lopen door naar 2019 omdat deze pas in

afgelopen jaar contact gehad met de vertrouwenspersoon.

december 2018 zijn gestart.

Mogelijk dat onbekendheid de reden is. Vandaar
dat we in 2019 een kennismakingsronde met de
vertrouwenspersoon langs alle poli’s gaan doen.
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4.2 Speerpunten personeelsbeleid
Uitstroombegeleiding collega’s naar Ouder- en Kindteams Amsterdam
In de gemeente Amsterdam krijgt de jeugdhulp onder andere vorm vanuit Ouder- en Kindteams. Deze teams
zijn ontstaan vanuit een joint venture, bestaande uit medewerkers van 15 deskundige partnerorganisaties,
waarvan Opvoedpoli er een is. Per 1 januari 2019 gaan de Ouder- en Kindteams zelfstandig verder onder de
naam Stichting Ouder- en Kindteams. Dit betekent dat medewerkers van Opvoedpoli zijn overgegaan naar
deze teams.

Wervingsplan voor krappe arbeidsmarkt
Samen met het team Binden, Boeien en Behouden ontwikkelen we een plan van aanpak om een betere positie
op de arbeidsmarkt te verkrijgen. Najaar 2018 zetten we de contouren voor het plan. Dit plan loopt naast de
samenwerking die wij binnen Sigra hebben om nieuwe medewerkers te werven.

Focus op langdurig verzuimdossier
Wanneer een van onze collega’s langdurig arbeidsongeschikt wordt, dragen wij als werkgever de verantwoordelijkheid om alle verplichtingen na te komen die de Wet Verbetering Poortwachter ons oplegt. Om daar
zorgvuldig mee om te kunnen gaan, is het belangrijk dat wij goed overzicht hebben op het complexe proces van
langdurige verzuim. Dit overzicht maakt het mogelijk om regie te behouden in zorgvuldige reïntegratietrajecten.
In 2018 is hier extra aandacht aan besteed.

Herontwerp organisatie naar vier regio’s
Vanuit de missie ‘Samen voor sterkere families’ zetten we in 2018 stappen op weg naar een nieuwe organisatiekoers en de voorbereidingen voor een herontwerp van de organisatie vanuit vier regio’s:
Noord-Holland Noord, Groot Amsterdam, Haaglanden en Utrecht. De aanpak vanuit vier regio’s heeft invloed
op een aantal functieprofielen en competenties, die in 2019 verder uitgewerkt worden.

Bezwaar cao Opvoedpoli
Binnen de Opvoedpoli’s werken we grensverleggend. Wat dat in de praktijk betekent, merken we ook in de cao
GGZ. Deze cao speelt nog niet in op onze werkwijze: we doen meer dan enkel GGZ-zorg. Daarom loopt er in 2018
een bezwaar over het algemeen verbindend verklaren van de cao GZZ op de medewerkers van de Opvoedpoli.
Het bezwaar is gericht op een verzoek tot dispensatie. Tijdens een hoorzitting onder leiding van een voorzitter
namens het ministerie van SZW komt er geen duidelijkheid over het verlenen van dispensatie. Ons is vervolgens
gevraagd om duidelijk te maken of niet GGZ-gerelateerde werkzaamheden van Opvoedpoli door andere
financieringsstromen worden bekostigd. Deze vraag is beantwoord, waarna het ministerie van SZW zich buigt
over onze reactie. In 2019 blijven we vasthouden aan ons standpunt en zullen wij ons zo mogelijk verenigen in
een groter collectief buiten de cao GGZ en JZ, die beide niet passen bij onze manier van werken.
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Ken- en stuurgetallen
Het totaal aantal personeelsleden in totaal is toegenomen. Alleen het aantal oproepkrachten is afgenomen.
De grootste stijger is het aantal freelancers, gevolgd door het vaste personeel.
De meeste medewerkers hebben een leeftijd tussen de 30 en 50 jaar, waarbij de gemiddelde leeftijd na een
lichte stijging in 2017 hetzelfde is als in 2016. Het grootste gedeelte van de medewerkers is vrouw. Het verzuim
is met 0,55% gestegen t.o.v. vorig jaar.

50

Personeel

2018

+/-%

+/-

2017

+/-%

+/-

2016

+/-%

+/-

2015

Vast

272

47

17%

225

20

10%

205

2

1%

203

-23

-10%

Tijdelijk

125

13

10%

112

51

-83%

61

21

52%

40

9

16%

Oproepkracht

14

-23

-164%

37

-22

-37%

59

13

28%

46

18

64%

Freelance

56

11

20%

45

-8

-15%

53

0

0%

53

17

47%

Stagiaire

24

4

17%

20

-6

-23%

25

11

73%

15

15

100%

Totaal

491

52

11%

439

40

10%

404

47

13%

357

18

5%

25%

80

Opbouw per leeftijdsgroep

2018

>30

100

2017
23%

84

2016
21%

111

2015
32%

89

2014
24%

31-50

279

64%

245

62%

185

53%

203

57%

198

58%

50+

56

13%

65

17%

55

15%

65

18%

61

18%

Geslacht

2018

Man

58

13%

73

19%

58

16%

87

24%

89

2017

2016

2015

2014
26%

Vrouw

377

87%

321

81%

293

84%

270

75%

250

74%

Totaal

435

100%

394

100%

351

100%

357

100%

339

100%

Gemiddelde leeftijd

2018

2017

2016

2015

2014

37

41

37

38

40

Overige variabelen

2018

2017

2016

2015

2014

Ziekteverzuim

6,34

5,79

3,9%

4,5%

3,8%
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Verloop personeel
In 2018 was er een iets groter verloop onder administratief personeel vanwege de te verwachten verhuizing
naar Den Haag. 29% van het verloop wordt gevormd door indirecte functies. Degenen die 31 december
bij De Opvoedpoli uit dienst zijn gegaan om per 1 januari 2019 de overstap naar iHUB te maken zijn niet
meegenomen in dit overzicht. Ook stagiaires zijn niet meegenomen.

Verloop personeel
Uit dienst 2018

Aantal

Fte

2

0

Functie
Administratief ondersteuner
Ambtelijk Secretaris OR

1

0

Assistent Controller

1

0,89

Behandelaar

7

3,67

Communicatiemedewerker

1

0,44

Controller

1

0

Directeur

4

2,67

Gedragswetenschapper

2

1,67

Gezinscoach

13

6

GZ-Psycholoog

14

9,06

Hoofdbehandelaar

6

4,67

HR-adviseur

1

0

Jongerencoach

1

0,22

Medewerker personeelsadministratie

1

1

Opnamefunctionaris

10

4,83

Orthopedagoog

9

6,22

Pedagoog

1

1

Projectleider

1

1

Psycholoog

7

4,33

Speltherapeut

1

0,89

Systeembeheerder

1

0,44

Therapeut beeldend

1

0,56

Werkbegeleider

1

0,78

Zorgadministrateur

1

1

Zorgcoördinator

1

0,67

Totaal

89

52,01
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Uit dienst 2016

Aantal

Fte

Functie
Administratief ondersteuner

6

0,8

Financieel administratief medewerker

1

0,8

Manager ICT

1

1

Data analist

1

1

HR adviseur

1

0,4

Officemanager

3

1,67

Behandelaar

5

2,61

Diagnosticus

4

Afroep

Directeur

2

2

Orthopedagoog

16

4,8

Gedragswetenschapper

1

0,4

Gezinscoach

17

3,44

Psychologen

11

3,5

Speltherapeut

2

0,8

Psychomotorisch therapeut

1

0,6

Relatietherapeut

1

Afroep

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

1

0,7

Maatschappelijk werker

1

0,5

Totaal

78

27,91

Uit dienst 2017

Aantal

Totaal FTE

Directeur

2

1,89

Hoofd financiele administratie

1

1

Manager Finance en control

1

1

Senior business controller

1

1

Officemanager

2

1,39

Procesmanager

1

1

Zorgadministrateur

1

0,33

Officemanager

7

3,6

Behandelaars

5

4,23

Hoofdbehandelaars

7

5,17

Psychiater

1

0,86

Gezinscoach

13

10,27

Orthopedagoog

5

3,66

GZ psycholoog

3

2,34

Jongerencoach/psycholoog

3

2,78

Psycholoog

2

1,44

Onderzoeker

1

0,31

Speltherapeut

1

0,78

Pedagoog

1

0,67

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

1

0,28

Werkbegeleider

1

0,11

Totaal

60

44,11

Functie
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4.3 Speerpunten ICT en financiën
in 2018
Managementinformatiessysteem steeds belangrijker
Veel regiogemeenten kopen sinds 1 januari 2018 de specialistische jeugdhulp in op basis van resultaatsbe-kostiging op basis van landelijke outcome indicatoren. Het zogeheten sturen op resultaat (SOR). Om de
effectiviteit van de jeugdhulp continu te verbeteren en vernieuwen, hebben zowel de jeugdhulpaanbieders als
de regiogemeenten zicht nodig op instroom, doorstroom en uitstroom van klanten én de bereikte resultaten.
De invoering van de SPIC’s in de gemeentelijke regio Amsterdam vraagt om heldere managementinformatiesystemen, waarbij we voortdurend inzicht moeten hebben in actuele klantinformatie en financiële gegevens.

More care 4
In 2018 hebben het bestaande elektronisch cliëntendossier vervangen door MoreCare4. De implementatie van
deze zorgadministratie gaat niet zonder slag of stoot en vraagt in 2018 een structureel verbeterprogramma en veel
geduld van onze professionals. Uiteindelijk lukt het om alle systemen te integreren tot een goed werken ECD. Veel
dank gaat uit naar iedereen die met vereende krachten heeft bij gedragen aan het oplossen van alle problemen.

Business Intelligence
Ontwikkeling in 2018 – beschikbaarheid in 2019
Als directeur investeer je natuurlijk de nodige tijd, geld en energie in het ontwikkelen van onze werkmaatschappijen,
mensen en het beleid. Maar hoe weet je daarna of je nog op koers ligt en hoe zie je waar de knelpunten liggen?
Vanaf 2019 komt daar beter inzicht in. Dan implementeert iHUB Service Centrum de eerste fase van de tool
Dundas business intelligence (BI).
Gegevens eenvoudig beschikbaar in dashboard
Dundas voor managementinformatie is in staat om gegevens eenvoudig te presenteren in standaard dashboards.
Basis voor de managementinformatie zijn gevalideerde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en Operationele
Prestatie Indicatoren (OPI’s). De primeur voor het gebruik van de gegevens ligt bij business- en financial control.
Zij krijgen als eerste de beschikking over dashboards. Deze dashboard halen de informatie op vanuit Exact iHUB
(financiële date), MoreCare4 (zorgadministratie) en RAET (HR-data). De eerste ervaringen met de dashboards
leiden naar verwachting tot eenvoudige, maandelijkse rapportages voor directies en bestuurders. Voor HR en
Zorgadministratie komen er ook afzonderlijke dashboards. Voor de bestuurder en directeuren komt er in mei
een persoonlijk dashboard beschikbaar om de standaard KPI’s te monitoren. Dit wordt voorafgegaan door een
gebruiksinstructie.
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4.4 Financieel beleid
Resultaat 2018

Liquiditeits- en solvabiliteitspositie

Zoals in 2017 al is gemeld blijft het maatschappelijke

De liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de

veld ten aanzien van de jeugdzorg zeer in beweging.

Opvoedpoli ultimo 2018 is ten opzichte van 2017

Er wordt nog steeds gewerkt met regionale

verbeterd, maar is nog wel fragiel. De liquiditeitsratio

aanbestedingen met grote differentiatie in aanpak

(vlottende activa/ kortlopende schulden) ligt dicht

en voorwaarden en de tarieven lopen steeds meer

onder het niveau van 2017 (0,9 in 2017 naar 0,8 in

uiteen, waarbij er een neerwaartse trend zichtbaar is.

2018). De solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal

Er is grote turbulentie in het werkgebied Amsterdam-

vermogen) is verbeterd van -33% in 2017 naar -17% in

Amstelland / Zaanstreek-Waterland als gevolg van

2018. Een risico voor de liquiditeit zit onder andere in

oplopende tekorten bij deze Gemeentes op het

de omvang en wijze van afwikkeling van een aantal

gebied van de Jeugdzorg.

balansposten en het juist kunnen factureren. Het gaat
dan met name over de posten ‘voorziening materiële

Het resultaat over 2018 is uitgekomen op € 1,3 mio, en

controle’ en ‘verplichtingen van zorgverzekeraars en

ligt daarmee lager ten opzichte van het resultaat in

gemeenten’ en terugbetaling van een in het verleden

2017, dat € 1,9 mio bedroeg. Wederom was er sprake

ontvangen voorschot van Gemeente Amsterdam.

van een positieve ontwikkeling als gevolg van de

De forecast 2019-2021 is gezien de positieve begroting

vrijval van in het verleden opgebouwde voorziening

gezond en laat positieve resultaten zien.

voor materiële controles en vrijval van andere

Ook de bevoorschotting van 70% van de producten in

balansposten.

de Regio Amsterdam en omgeving zijn positief voor
de liquiditeitspositie 2019 en verder.

Het jaar 2018 kenmerkt zich ook door een aantal
veranderingen. Zo is de groei van de vraag waardoor
de omzet groeit in 2018 verder voortgezet. De omzet

Vermogenspositie

is met ruim 22% gegroeid van € 24,7 mio in 2017 naar €
30,3 mio in 2018. Aan de vraag is kunnen voldoen door

Als gevolg van de resultaat ontwikkeling is het

het opschalen van de personele bezetting.

negatief eigen vermogen in 2018 sterk verbeterd en

De achtergronden van de groei lagen bij

is terug-gebracht tot negatief € 1,6 mio eind 2018. De

strategisch e en inhoudelijke keuzes om in te

samenwerking met Altra is verder geïntensiveerd.

zetten richting de familie poli met als gevolg

Operationeel weten beide bedrijven elkaar meer te

dat er ook meer 18+ cliënten zijn behandeld die

vinden en ook op het gebied van backofficefuncties

vanuit de zorgverzekeraars worden gefinancierd.

wordt meer samengewerkt. Met betrekking tot

Poli Alphen aan den Rijn is in 2018 gestart (nieuw

die ondersteunende diensten zijn in 2018 de

gebied) met een extra omzet van € 1,1 mio. Poli

voorbereidingen gestart

Den Helder kent een toename van € 0,6 mio

om te komen tot een service center, samen met Altra

en Amsterdam € 1,8 mio (toename van A-Team

en Horizon, onder de vlag van iHUB.

cliënten en een hogere vergoeding van Amsterdam
voor gemaakte investeringen t.b.v. de nieuwe
bekostigingssystematiek).

Vooruitblik 2019

Poli’s Den Haag en Zoetermeer zijn in totaal met € 1,0
mio gegroeid.

De omzet 2019 laat nog maar een beperkte groei

Er is sprake geweest van extra inzet van personeel

zien ten opzichte van 2018. Het begrote operationele

niet in loondienst in verband met ziekteverzuim,

resultaat van 2019 bedraagt € 0,3 mio, inclusief

vacatures, andere bekostiging Regio Amsterdam en

projecten (€ 0,2 mio). Het resultaat komt op 1% van de

de benodigde verandertrajecten, o.a. om te komen

omzet.

tot een shared service center op het gebied van

In de begroting is voor poli Amsterdam gerekend met

ondersteunende diensten.

een omzet die boven het nu bekende richtbudget
ligt. De onderhandelingen over de exacte hoogte van
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het budget zijn echter nog gaande. Indien het richtbudget

contractuitputting en worden afspraken gemaakt over de

gehandhaafd blijft zal dit worden gemitigeerd door het niet

consequenties daarvan. Ook voor de jaren 2020 en 2021 is

invullen van vacatures en beëindiging van

de exploitatiebegroting positief.

tijdelijke contracten.

Het samenwerkingsverband van Opvoedpoli met Horizon,

Aan de hand van de maandrapportages en prognoses zal

Altra en De Nieuwe Kans, brengt versterking in de

tijdig het gesprek met gemeenten gevoerd worden over

robuustheid van de onderneming(en).

4.5 Risicomanagement
Een goede beheersing van risico’s en inspelen op de ontwikkelingen (dus ook kansen) in jeugdzorg zijn
essentieel voor het realiseren van onze (strategische) doelstellingen. Uiteraard is de wet- en regelgeving op het
gebied van jeugdzorg kader stellend voor de Opvoedpoli. In overleg met de Raad van Toezicht bepalen wij onze
strategie en doelen. Voor de beheersing van de realisatie hiervan gebruiken wij stuurmechanismen, zoals de
financiële en operationele maandrapportages, de sturingsgesprekken, het escalatieproces en de procesmatige
aanpak van contract tot verantwoording. Door een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen wordt er
doorlopend gewerkt aan verbetering van de planning- en controlecycli. De rapportages zijn in 2018 verder
aangepast bij een gewijzigde managementinformatie-behoefte, waardoor effectieve sturing mogelijk blijft.
Zo is er sprake van een kwartaalrapportage voor de Raad van Toezicht, en zijn op bepaalde risicovolle
onderdelen als liquiditeit en debiteurenbeheer separate rapportagelijnen gezet.
Een voorbeeld is het IT-beheer dat zorgdraagt voor de integriteit en de continuïteit van onze informatie door
onder meer het gebruik van back up- en recoverysystemen en beveiligingssystemen. IT wordt tevens ingezet
om controlemaatregelen in onze processen te automatiseren. Beheersmaatregelen zijn gericht op het
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mitigeren van risico’s. Op financieel gebied worden instrumenten van planning & control toegepast om risico’s
te herkennen en getroffen maatregelen op te volgen. Zo wordt er gewerkt met een begroting op Opvoedpoliniveau, die maandelijks afgezet wordt tegen de realisatie. Ook worden er prognoses en planningen opgesteld
om vooruit te kijken en bij te sturen. Er wordt regelmatig overlegd op verschillende niveaus waarbij afwijkingen
en ontwikkelingen aan de orde komen. Onderkende risico’s worden periodiek opgevolgd en daarover wordt
gerapporteerd. Heel 2018 is een medewerker AO/IC actief geweest. De uitgebreide risicomatrix is gemonitord.
De voornaamste risico’s gerelateerd aan onze doelen en strategie zijn geïdentificeerd. Deze zijn hierna
opgenomen samen met de daarbij behorende beheersingsmaatregelen.

Strategische risico’s
De transformatie gaat door. Strategiewijzigingen brengen diverse interne risico’s met zich mee op het gebied
van interne controle, communicatiestructuren en het veranderen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van personeel. Indien deze gebieden onvoldoende worden gemanaged bestaat het risico dat de beoogde
doelen van de strategie niet worden bereikt. De diverse voorstellen, plannen en ontwikkelingen worden via het
directeurenoverleg en het bestuurscollege beheerd en periodiek met de directeuren gedeeld en besproken. Bij
het vertalen naar acties en maatregelen wordt gewerkt met een projectmatige aanpak. In de begroting is zowel
in de reserve als in de budgetten rekening gehouden met mogelijke investeringen en frictie.

Operationele risico’s
Of wij erin slagen om de transitie en vooral de transformatie van de jeugdzorg vorm te geven en daarbij de
Opvoedpoli te positioneren als professional op het snijvlak van jeugdzorg en jeugd-ggz, is mede afhankelijk
van de mate waarin wij erin slagen om ons aanbod te innoveren met behoud en/of verbetering van effectiviteit
en efficiëntie. Als ook de mate waarin deze ideeën worden omarmd door de opdrachtgevers en andere
keteninstellingen.
De Opvoedpoli is een organisatie waar ruimte is voor innovatieve ideeën over het zorgaanbod. In 2018 is
vervolg gegeven aan de verdere intensivering in het primaire proces tussen de Opvoedpoli en stichting Altra.
De eerdergenoemde samenwerking met Horizon, Altra en De Nieuwe Kans is onderdeel van de strategie van
De Opvoedpoli om verbetering en vernieuwing te realiseren.
Het uitvallen van de IT-systemen of een verminderde performance van deze systemen kunnen onze (primaire)
processen aanzienlijk verstoren. Opvoedpoli is daarom in 2017 jaar begonnen om haar IT-afdeling te
optimaliseren. In 2018 is doorgegaan met het verbeteren van de dienstverlening naar medewerkers
en locaties, zowel ten aanzien van applicaties, hardware en verbindingen/netwerk. Voorbereidende
stappen zijn gezet voor de integratie met de iHUB-partners.

Financiële risico’s
De Opvoedpoli werd voorheen gefinancierd vanuit de zorgverzekeraars. Sinds 1 januari 2015 is de financiering
grotendeels afhankelijk van inkoop Jeugdzorg door de gemeenten. De overheveling van het jeugdbudget van
provincies naar gemeenten is gepaard gegaan met een bezuiniging.
De verwachting dat wij hiervan de effecten in 2017-2019 zouden ervaren, is bewaarheid geworden.
De marge op de producten loopt fors terug. Dat komt enerzijds door de aanbestedingen en anderzijds
door de forse tariefsaanpassingen. De keerzijde is dat de vraag onverminderd doorzet en er steeds meer
op losse contractbasis zorg wordt ingekocht. Het businessmodel verandert.
De financiële risico’s op het gebied van liquiditeit zijn toegenomen door de overdracht van de financiering
van onze activiteiten naar de gemeenten. Treasury heeft ook in 2018 de volle aandacht gekregen door de
fragiel liquide status.
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Andere financiële risico’s zijn:
- De onder- en/of overproductie van geleverde en te leveren zorg. De Opvoedpoli heeft maatregelen
genomen om dit risico te monitoren en bij te stellen indien nodig. Hiervoor is structureel overleg met de
polidirecteuren, controller, bestuurder en verkoopmanager. Maandelijks en indien gewenst vaker worden
de ontwikkelingen in zorgproductie geanalyseerd en besproken.
- De verandering in het zorglandschap die ervoor heeft gezorgd dat debiteurenbeheer aanzienlijk is
toegenomen. Dit vergt het opzetten en naleven van goede procedures en afspraken voor het courant
houden van de debiteur, alsmede het beperken van de vorderingsduur.
- Mogelijke sancties in de toekomst. Bij het niet voldoen aan contractvereisten zijn tot nu toe geen
sancties opgelegd, maar het valt niet uit te sluiten dat bij het niet nakomen van specifieke vereisten
de vergoeding voor geleverde zorg wordt gekort. Belangrijk is om vooraf bij het tot stand komen van
de contracten heldere afspraken te maken over het wat en het hoe.
- Externe veranderingen in de zorg die aandacht vragen voor de besturing van de organisatie. Structuur,
administratieve organisatie, interne controle, ICT, communicatie, marketing en verder zullen zich dienen
te ontwikkelen in samenhang met de veranderende omgeving. De beperkte tijd die hiervoor beschikbaar
zal zijn, vormt een grote uitdaging.

Frauderisico’s
Frauderisico’s worden omschreven als risico’s die door opzettelijk handelen leiden tot financiële gevolgen.
Binnen de Opvoedpoli wordt dit risico op diverse manieren gemitigeerd. De maatregelen richten zich met
name op de financiële administratie en de controle op volledigheid en juistheid. Dit betreft onder andere
functiescheiding, periodieke afsluiting en escalatiemaatregelen.
Bij de locaties is het risico op fraude met name aanwezig bij de mogelijke financiële geldstromen, zoals
de bank en de kas. Hier wordt een streng administratief controleproces op uitgevoerd. Zo lopen alle
transacties via de leidinggevende. Daarnaast voert Finance & Control extra controle uit.

4.5.Continuiteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. In deze paragraaf wordt
een nadere toelichting gegeven.
De Opvoedpoli heeft in 2018 en 2017 een positief resultaat behaald van respectievelijk €1,4mln en
€1,9mln. Deze resultaten hebben er toe geleid dat het vermogen eind boekjaar 2018 is teruggebracht
tot een negatief eigen vermogen van € -/- 1,5mln. Een grote verbetering ten opzichte van de positie eind
2016. Echter blijft de ontwikkeling van de vrije kasstroom achter bij deze resultaten. De resultaten zijn
sterk beïnvloed door incidentele baten. Het operationele resultaat 2018 is € 0,3mln negatief. In 2017 is
een positieve kasstroom van €1,4mln gerealiseerd; in 2018 een bedrag van € 0,7mln. Dit resulteert in een
liquiditeitspositie van € 0,6mln met een negatieve solvabiliteit van -/-17% eind 2018.
Zoals in de balans is opgemaakt zijn eind 2018 de kortlopende vorderingen sterk opgelopen; dit
vormt een risico voor de liquiditeit van de onderneming. De afwikkeling van deze vorderingen wordt
bemoeilijkt door diverse langdurige uitdagingen op het gebied van facturatie van de zorgadministratie,
waardoor gemeentes en zorgverzekeraars niet tijdig zijn gefactureerd. Deze problematiek heeft zich
voortgezet in 2019. Daarnaast heeft de onderneming heeft ultimo boekjaar 2018 een kortlopende schuld
aan de gemeente Amsterdam van €3,5mln. Deze schuld heeft betrekking op een voorschot van de
gemeente uit 2015 naar aanleiding van de decentralisatie van de Jeugdzorg activiteiten en gerelateerde
bekostigingsmethodiek. In 2018 zijn gesprekken gestart over de terugbetaling hiervan. Daarnaast heeft
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de Rabobank met ingang van juni 2019 conform in het verleden gemaakte afspraken haar kredietlijn verder
verlaagd van €1,0mln naar €0,5mln. Voornoemde ontwikkelingen van het operationele resultaat
en de liquiditeitsontwikkeling vormen een onzekerheid ten aanzien van de continuïteit. Forse (ombuiging)
maatregelen zijn nodig om de liquiditeitspositie en het operationele resultaat structureel om te buigen
en de onzekerheden ten aanzien van de continuïteit weg te nemen.
Om de liquiditeit op korte termijn op orde te brengen is er recent een taskforce opgezet die zich primair focust
op het terugdringen van de openstaande vorderingen bij zorgverzekeraars, gemeentes en overige instellingen.
Er zijn concrete en structurele acties opgestart rondom facturatie van de zorgadministratie en er is toenadering
tot de zorgverzekeraars gezocht om nadere betalingsafspraken te maken. Tevens focust het team op het op orde
brengen van de bevoorschotting van geleverde werkzaamheden aan contractpartijen.
Om de financieringspositie van de onderneming te kunnen ondersteunen is in augustus 2017 het garantiefonds
GGZ opgezet vanuit Stichting iHUB. Hierin is een kredietfaciliteit opgezet van € 3,0mln met een looptijd van 2
jaar, waarop de Opvoedpoli aanspraak kan maken onder voorwaarden. Eind 2018 is hier nog geen gebruik van
gemaakt, echter ultimo juli 2019 heeft de Opvoedpoli in totaal €1,8mln (uitgekeerd in verschillende tranches) uit
dit fonds opgenomen als overbruggingskrediet. Recent heeft de Raad van Toezicht van Stichting iHUB akkoord
gegeven op een verlenging van de faciliteit tot 31 augustus 2020. Tevens is de onderneming met de gemeente
Amsterdam in april 2019 overeengekomen dat de schuldpositie van €3,5mln is omgezet naar een langlopende
lening, waarbij maandelijks €100k wordt afgelost met ingang van juli 2019.
Voor de midden / lange termijn worden acties ondernomen om het resultaat voor komende jaren verder te
versterken. In 2019 is binnen de onderneming het “KernGezond” programma gestart wat zich specifiek richt op
resultaat optimalisatie van de organisatie. Hierin staan zaken als productiviteit, een efficiënte bedrijfsvoering,
verlaging overhead en een juiste bezetting met een flexibele schil centraal. Dit programma zal een positief effect
moeten hebben op de exploitatiejaren 2019 - 2021. Op basis van dit programma moeten de resultaten vanaf
2019 en verder structureel gezond worden. Het welslagen van het programma is essentieel voor de continuïteit
van de organisatie.
Voorgaande acties moeten leiden tot een structurele positieve kasstroomontwikkeling en operationele
resultaten voor de komende jaren.

Conclusie
De Raad van bestuur is van mening dat de financiële situatie onzeker is door:
- Een negatieve liquiditeitsontwikkeling vanwege achterstanden in de facturatie en het innen van vorderingen,
de schuldpositie aan gemeente Amsterdam ad € 3,5mln, alsmede het verlagen van de kredietfaciliteit door de
Rabobank ad € 0,5mln.
- Een negatief eigen vermogen ultimo 2018 in combinatie met negatieve operationele resultaten uit het verleden.
- De liquiditeitspositie fragiel is.
- De operationele resultaten t/m 2018 negatief zijn.
- Het feit dat de financiële gezondheid en de continuïteit afhankelijk zijn van de realisatie van de ingezette
maatregelen Ter overbrugging is aanspraak gemaakt op het garantiefonds van Stichting iHUB ad € 3,0mln,
welke een looptijd heeft tot 31 augustus 2020. Daarnaast zijn een aantal voorgenomen acties reeds
gerealiseerd, waaronder facturatie en incasso van een belangrijk deel van oude vorderingen, verlenging van
looptijd van de schuldpositie met de gemeente Amsterdam en initiatie van gesprekken met zorgverzekeraars.
Op basis van de concreet geformuleerde en reeds gerealiseerde maatregelen is de Raad van Bestuur van mening
dat de jaarrekening op basis van de continuïteitsveronderstelling kan worden opgemaakt. De realisatie van de
ingezette maatregelen zijn hiertoe essentieel. De sense of urgency is hierbij van groot belang.
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4.6. Meerjarenbegroting
Cijfers 2019-2021 Rescultaat
Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Resultaat €000
Baten

30.266

31.200

31.800

25.687

26.220

26.724

256

261

266

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten

1.333

1.361

1.387

Overige bedrijfslasten

2.686

2.742

2.794

29.962

30.583

31.172

304

617

628

304

617

628

Totaal lasten

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten
Totaal resultaat
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Colofon
Dit is een uitgave van De Opvoedpoli.
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