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Voorwoord
Het jaar 2017 was in vele opzichten een bewogen jaar. Niet alleen omdat we steeds nieuwe
samenwerkingsverbanden aan zijn gegaan om domein overstijgend te werken. Maar ook
omdat we bestuurlijk de nodige veranderingen doormaakten.
Zo nam Altra-bestuurder Nicolette Engbers het roer over van Annemarie van Dalen,
bestuurder van De Opvoedpoli. Een stap die naadloos past in de verregaande samenwerking
tussen Opvoedpoli/Care Expres en Altra Jeugd- en Opvoedhulp. Deze samenwerking focust
onder andere op vroegtijdige signalering van risicovolle situaties, en tijdige interventie ter
voorkoming van zwaardere ondersteuning en zorg. Het is tegelijkertijd ook een stap die
voortkomt uit onze samenwerking binnen de Alliantie iHUB. In deze alliantie participeren
eveneens Horizon Jeugdzorg en stichting de Nieuwe Kans. Het gezamenlijke doel is om
echt iets te veranderen in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Een bestuurder die beide
expertises in zich verenigt, en ook actief is binnen iHUB, maakt de combinatie van ambulante
jeugdhulp én GGZ kansrijk.
Een voorbeeld van zo’n kansrijke samenwerking in 2017 is het multidisciplinair werkende
A Team. Dit A Team gaat naar het gezin toe en kijkt met open blik wat er aan hulp of
ondersteuning nodig is om uithuisplaatsing te voorkomen. Wat er nodig is laat zich niet leiden
door schotten tussen zorgorganisaties of financieringsstromen, maar gaat uit van wat het
gezin nodig heeft – op alle leefdomeinen en op langere termijn. De samenwerking tussen
Opvoedpoli/Care Express, Altra Jeugd- en Opvoedhulp, GGZinGeest en Jeugdbescherming
nemen daarmee een voortrekkersrol op zich die vele kansen biedt om door te groeien.
Een ander inspirerend voorbeeld uit het verslagjaar is de ontwikkeling van geïntegreerde
jeugdhulpverlening in Alpen aan den Rijn onder de naam ‘GO!’ Dit initiatief is vanaf 2018
operationeel. ‘GO! voor jeugd’ is een samenwerking in opdracht van de twee gemeenten
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Vanuit deze samenwerking bieden hulpverleners
ondersteuning en hulp aan jongeren en hun ouders bij problemen op het gebied van
opvoeden en opgroeien. De teams van ‘Go!’ worden gevormd door medewerkers van De
Opvoedpoli/Care Express, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Cardea, Gemiva-SVG Groep,
Ipse de Bruggen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Curium-LUMC en Prodeba. De betrokken
organisaties werken ieder op hun beurt weer samen met lokale organisaties.
Beide voorbeelden laten zien dat we ons midden in een beweging begeven. Met het oog op
de toekomst zien wij 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).
Deze verschuiving kunnen wij waarmaken doordat al onze medewerkers zich dagelijks meer
dan 100% inzetten. Voor kinderen. Voor jongeren. En voor hun familie.
Daarom willen wij onze waardering uitspreken voor ieders inzet en expertise. Mede dankzij
alle persoonlijke inspanningen is 2017 een veelbelovend jaar geworden, waarin we ook in staat
zijn geweest om onze financiële positie te verstevigen. Het is een prestatie waar we met zijn
allen trots op kunnen zijn.
Nicolette Engbers
bestuurder De Opvoedpoli en Altra
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Profiel
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1.1 Zorg binnen De Opvoedpoli
De Opvoedpoli biedt ambulante basis- en gespecialiseerde jeugd-GGZ- en jeugd- en
opvoedhulp aan gezinnen met kinderen en jongeren tot 23 jaar. Zij doet dat vanuit 8
vestigingen (13 locaties) in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

8

De Opvoedpoli vindt dat de zorg voor

Hierdoor kan vroegtijdig worden

ontwikkeling van kinderen en

de jeugd eenvoudiger en meer doel-

beoordeeld wat de zwaarte van de

jongeren. Samenwerking met andere

treffend georganiseerd kan worden.

problematiek is en welke behandeling

organisaties is van doorslaggevend

De algemene gedachtegang is dat

nodig is. De behandeling kan hier

belang om deze zorg op maat en

gedaan moet worden wat nodig is om

tijdig op worden aangepast, zodat

geïntegreerd te laten verlopen. De

de cliënt te ondersteunen vanuit een

zwaardere problematiek meer of

Opvoedpoli stelt daarom haar kennis

systeemgerichte aanpak. Doel van

andere hulpverlening ontvangt

en expertise beschikbaar aan de

deze aanpak is dat cliënten uiteindelijk

en lichtere problematiek tijdig en

lokale teams die de eerste lijn vormen.

zelfstandig verder kunnen.

preventief kan worden opgelost,

Binnen De Opvoedpoli vind je een

De Opvoedpoli wil dit realiseren

om hogere kosten en zorginzet

grote diversiteit aan behandelende

door geïntegreerde hulp bestaande

in de toekomst te beperken.

professionals. Zo zijn er orthope-

uit – waar nodig – psychologische

De organisatie houdt zich bezig

dagogen, GZ-psychologen, psycho-

en psychiatrische GGZ-behandeling

met geestelijke gezondheidszorg,

therapeuten, psychiaters, klinisch

en orthopedische jeugd- en opvoed-

combinatie van onderwijs en zorg

psychologen, diverse therapeuten

hulp. Cruciaal in de visie is duidelijke

en jeugd- en opvoedhulp. Zij biedt

(waaronder systeemtherapeuten en

communicatie naar de cliënt door één

ambulante gespecialiseerde

vaktherapeuten), kinder- en jeugd-

hulpverlener die andere disciplines

behandeling in GGZ en richt zich

psychologen, gezinscoaches, onder-

inschakelt wanneer dat nodig is. Hoog-

ook op dienstverlening, advisering,

wijsspecialisten en pedagogen.

opgeleide professionals bevinden zich

zorg en behandeling op het gebied

aan het begin van het zorgtraject.

van ouderschap, opvoeding en
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1.2 Methodiek
De Opvoedpoli baseert haar geïntegreerde
zorg op de werkwijze CODA-E en de metamethodiek Wrap Around Care.

CODA-E
CODA-E is afgeleid van een werkwijze uit de
Verenigde Staten en bevat vijf fasen: Contact
maken, Oriënteren, Doelen stellen, Actie ondernemen, Evalueren. CODA-E is een integratie van
verschillende theorieën en therapieën en de
ervaringen van het werken ermee in de praktijk.
Bij de ontwikkeling van dit doe- en denkkader zijn
elementen ingevoegd om te werken in ”het hier
en nu” en veel aandacht te geven aan systeemgericht denken, communicatie en motivatie.
Eveneens is rekening gehouden met de intrapsychische factoren, de sociale omgeving,
genetische aspecten, dynamische factoren en
cognities. Kortom: eigenlijk met alles wat van
invloed kan zijn op het gedrag dat de cliënt in
samenwerking met onze professionele hulpverleners wil veranderen.

Wrap around care
Wrap around care is een model of metamethodiek voor het organiseren van
geïntegreerde zorg aan gezinnen die te maken hebben met een opeenstapeling van
problemen. Door te werken volgens de principes van Wrap around care wordt:
optimaal gebruik gemaakt van het eigen probleemoplossend vermogen van
gezinnen
hun eigen kracht
hun sociale netwerk uitgebreid, betrokken en/of versterkt
en er wordt gestreefd naar herstel van het gewone leven.
Samenwerking met zowel professionals als niet-professionals die belangrijk zijn voor
een gezin is cruciaal in dit model. Gezinsbegeleiding en coördinatie van zorg liggen in
één hand.
Afhankelijk van de problematiek zet De Opvoedpoli hulp in aan de hand van de
landelijk gestelde richtlijnen en zorgpaden of worden hier delen uit gebruikt.
Uiteraard is het aan onze zorgprofessionals om inzet van deze richtlijnen en zorgpaden te beoordelen of juist gebruik te maken van specifieke expertise en evidencebased programma’s. Elke hulpvraag vraagt om een specifieke hulpverlening. De
professionals beoordelen vanuit hun deskundigheid - en in overleg met de verantwoordelijke hoofdbehandelaars - welke hulp wordt ingezet.
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1.3 Structuur en Labels
De activiteiten van De Opvoedpoli vinden gespreid plaats over Noord- en West Nederland. Er
zijn locaties in Den Helder, Alkmaar, Den Haag, Zoetermeer, Haarlem, Beverwijk, Heemstede,
Zaandam, Amsterdam, Amstelveen en Utrecht. In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor
satelietpoli Pijnacker; geopend in 2018.

De Opvoedpoli is georganiseerd in een celstructuur.
Dit houdt in dat de verschillende vestigingen, poli’s

Holding

genaamd, zichzelf in relatieve autonomie organiseren.

Nadat de aandelen van De Opvoedpoli in 2014 zijn

De visie, doelen en werkwijze van De Opvoedpoli vormen

overgenomen door Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

de kaders waarbinnen zij dit doen. Elke poli heeft een

maakt De Opvoedpoli sinds 2016 deel uit van een

polidirecteur die integraal verantwoordelijk is voor de

samenwerkingsverband. Deze Holding wordt gevormd

eigen poli. Dit betekent dat de directeur zich zelfstandig

door Horizon, Altra, de Nieuwe Kans en De Opvoedpoli.

bezighoudt met uitvoering van beleidszaken, organisatie

De holding heeft een meerderheidsbelang in

van de eigen poli en bijvoorbeeld ook de verkoop van

De Opvoedpoli van 85,3% op basis van stemrecht.

zorg op lokaal niveau.

De resterende 14,7% van de aandelen zijn in handen

De polidirecteuren worden daarbij gevraagd en

van de Radar Groep. Radar Groep is landelijk actief

ongevraagd ondersteund door het hoofdkantoor waar

in het sociale domein, vooral in gemeenten.

ondersteunende diensten georganiseerd zijn. Op deze
manier behoudt De Opvoedpoli de kleinschaligheid, het
persoonlijk contact en de betrokkenheid met de regio
waar haar cliënten gevestigd zijn. Als een poli te groot

Labels

wordt, wordt bekeken of celdeling kan plaatsvinden,

Onder de vlag van De Opvoedpoli valt eveneens

waardoor een nieuwe poli kan ontstaan. Dit hangt

Care Express.

uiteraard mede af van de vraag en financiering van de
hulpverlening door de gemeenten.

De Opvoedpoli is er voor basis-en specialistische

Op centraal niveau worden, op het hoofdkantoor,

jeugd-GGZ, jeugd en opvoedhulp aan kinderen en

polibreed beleid en procedures ontwikkeld. Daarnaast

gezinnen.

wordt ondersteuning geboden door de afdelingen ICT,
Financiële administratie en Control, HR-advisering,

Care Express is er speciaal voor jongeren van (ongeveer)

Inkoop/verkoop ondersteuning, Kwaliteit van dienst-

12-25 jaar met vragen, problemen, of een ‘omgeving’ die

verlening en Communicatie. Op centraal niveau worden

vindt dat ze problemen hebben. Bij de meeste poli’s zijn

ook de contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

De Opvoedpoli en Care Express gecombineerd in een

De personeels- en salarisadministratie is centraal

organisatie en wordt per cliënt gekeken welke insteek

geregeld met Stichting Altra en Horizon Jeugdzorg

het beste past.

en Onderwijs.

10
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1.4 Onze cliënten
Kerncijfers en prestaties
Tijdens het verslagjaar 2017 heeft De Opvoedpoli / Care Express ondersteuning geboden aan 7698 unieke cliënten.
We zien daarin een stijging ten opzichte van 2016. Deze stijging is met name te verklaren door doorstroom van
trajecten/behandelingen vanuit voorgaande jaren en het grote aantal nieuwe instroom. Ook zien we een daling op
het aantal overige zorgtrajecten. Dit is te verklaren door de stijging van het aantal GGZ- en Jeugdhulp-behandelingen.
Beleidsmatig is ervoor gekozen om gerichter op GGZ- en Jeugdhulp-trajecten te concentreren aangezien er minder
nieuwe instroom is geweest voor wat betreft overige zorgsoorten.

Behandelde cliënten 2016

Regime

Aantallen 2016

Aantallen 2017

Unieke cliënten

5980

7698

Jeugdwet

4624

6416

SGGZ

3522

4170

GBGGZ

146

106

JOH

956

2140

Volwassenen

589

662

SGGZ

556

635

GBGGZ

33

27

767

620

Particulier

403

416

Onderwijs

325

58

Horizon

X

1

Overig

39

145

Overige zorgsoorten

Verwijzingen totalen
Nog steeds is te zien dat de huisarts de grootste toeleider is naar de specialistische zorg, maar er is ook een toename
te zien van met name verwijzingen door jeugd- en wijkteams en gecertificeerde instellingen. Duidelijk is dat deze de
komende jaren hun rol meer en meer zullen oppakken waardoor het aantal verwijzingen vanuit deze partijen verder
zal toenemen.
Verwijzer

Aantal

Percentage 2017

Huisarts

4341

56,39%

School

107

1,39%

Gecertificeerde Instellingen

1077

13,99%

Wijkteams

1229

15,97%

GGD

60

0,78%

Rechter/Raad voor de Kinderbescherming

13

0,17%

Overig

871

11,31%
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Verwijzingen 18Verwijzer

Aantal

Percentage 2017

Huisarts

3856

60,09%

School

60

0,94%

Gecertificeerde Instellingen

857

13,36%

Wijkteams

1209

18,84%

GGD

57

0,89%

Rechter/Raad voor de Kinderbescherming

13

0,20%

Overig

365

5,695%

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de cliënten van De Opvoedpoli/Care- Express is ongeveer gelijk gebleven ten
opzichte van 2016. Hiervan is een lichte stijging te zien bij zowel de groep van 7-12 jarigen als de groep van
13-18 jarigen. Daarnaast zien we een lichte daling bij de groepen 0-6 jaar en 18+.
2016

2017

Leeftijd

Aantal

Percentage

Leeftijd

Aantal

Percentage

0-6 jaar

650

11%

0-6 jaar

565

8%

7-12 jaar

2302

39%

7-12 jaar

3032

42,84%

13-18 jaar

1867

31%

13-18 jaar

2635

37,23%

18+

1161

19%

18+

846

11,95%

Complexe problematiek
Ten opzichte van de jaren voor- en kort na de decentralisatie is er bij steeds meer cliënten sprake van
zwaardere problematiek en complexe systemen. Dat past bij de inrichting van het stelsel, waarbij de jeugden wijkteams de cliënten met de lichtere en opvoedingsproblematiek begeleiden.

12
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HOOFDSTUK 2

Maatschappelijk
Ondernemen
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2.1 iHUB: Samenwerking
in holdingconstructie
Cliënten, leerlingen en hun ouders nog betere zorg en/of onderwijs bieden, passend bij hun
leefwereld en de veranderende samenleving, dat was en is de drijfveer voor Altra, De Opvoedpoli,
Horizon en De Nieuwe Kans om een verregaande samenwerking aan te gaan. De wereld om ons
heen verandert in een rap tempo en de hulp-, zorg- en onderwijsvragen die ons gesteld worden
veranderen mee. De van de vraagstukken waarmee wij te maken hebben neemt toe, zorg- en
onderwijsinhoudelijk, maar ook organisatorische vraagstukken spelen steeds vaker een rol,
want; hoe kunnen we de juiste hulp en het beste onderwijs bieden binnen de mogelijkheden
die we in de veranderende context hebben?

Bezuinigen
Ingegeven door de decentralisatie

Met de samenwerking willen wij met

ontwikkelen van een excellent

en het passend onderwijs hebben

iHUB een aantal doelen realiseren:

presterende organisatie, door

we te maken met bezuinigingen.

een effectief en efficiënt integraal

significante efficiëntie(winst) en

Gemeenten en samenwerkingsver-

aanbod voor jeugdzorg en speciaal

effectiviteit in de organisaties,

banden hebben minder budget, dit

onderwijs zodat deze elkaar kun-

zich mede vertalend in een (ook

vertaalt zich naar minder inkomsten

nen versterken in het belang van

in de toekomst) concurrerende

bij gelijkblijvende of zelfs toene-

cliënten, leerlingen en hun ouders.

prijszetting;

mende prestatie-eisen. Inzicht in de

Het in samenspraak met cliënten,

een organisatie creëren die de

maatschappelijke thema’s rondom

leerlingen en hun ouders ontwik-

risico’s aankan die samenhangen

jeugd is nodig om de positie van onze

kelen en aanbieden van zorg- en/of

met de verwachte externe

organisaties daarin te bepalen en om

onderwijsarrangementen op een

ontwikkelingen en die de juiste

het juiste aanbod te creëren. Vanuit

wijze die aansluit bij de actuele

maatregelen neemt ten aanzien

de gemeenten komt er steeds meer

maatschappelijke ontwikkelingen;

van de risico’s in de bedrijfsvoering

druk te liggen op prestaties en aan-

meer innovatie en productont-

waardoor de continuïteit van de

toonbare maatschappelijke effecten.

wikkeling in samenspraak met

dienstverlening beter geborgd is;

Ook vragen zij om bewijsbare resul-

cliënten, leerlingen en ouders, met

het effect van de hiervoor

taten, gebaseerd op criteria die door

als doel hen nog beter dan nu voor

genoemde punten moet resulteren

de gemeente zelf of per zorgregio

te bereiden op zelfstandige deel-

in tastbare voordelen voor de

bepaald zijn. Productinnovatie en het

name aan de maatschappij, en

bestaande en/of de toekomstige

gebruik van moderne technologieën

invulling te geven aan de vragen

cliënten/leerlingen en financiers.

worden steeds vaker als harde eis

en opdrachten van gemeenten en

gesteld door gemeenten. Flexibili-

samenwerkingsverbanden ;

teit om in te kunnen spelen op de

ontwikkelen richting excellent

veranderende wensen (en eisen) van

werkgeverschap, resulterend in

onze financiers is essentieel om de

energieke, gemotiveerde mede-

samenwerkingsrelatie te verkrijgen

werkers, een afnemend verloop

en te behouden.

en laag ziekteverzuim;
ontwikkelen van meer markt-

Om binnen deze context onze

gerichtheid met als doel het

inhoudelijke opdrachten uit te

verbeteren van de commerciële

kunnen blijven voeren, zagen

slagkracht resulterend in commer-

De Opvoedpoli, Horizon, Altra,

cieel succes voor de organisaties;

en De Nieuwe Kans de noodzaak

realiseren van noodzakelijke

voor een verregaande samenwerking.

bezuinigingen om financieel
gezond te zijn;

16
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Hub
De naam iHUB is voortgekomen uit
de ambitie om een open, flexibele,
op samenwerkingsgerichte netwerkorganisatie te vormen met elkaar.
Een zogeheten hub.
De i staat voor inspiratie; iHUB boeit,
raakt en laat mensen in beweging
komen voor een samenleving waarin
iedereen op een prettige, zelfstandige
wijze kan deelnemen.

Na inspiratie komt innovatie: samen

iHUB inspireert ouders en jongeren

Horizon, Altra, en De Nieuwe Kans

met cliënten, leerlingen, ouders,

om te helpen de jeugdhulp en het

gestart met onderzoeken welke

financiers, wetenschappers, onder-

onderwijs in Nederland anders vorm

activiteiten gezamenlijk opgepakt

nemers en alle andere geïnteresseerden

te geven”. Want wie kent beter dan

kunnen worden om efficiënter te

werkt iHUB op het Ontwikkelplein

zijzelf hun leefomgeving, hun worste-

werken en synergievoordelen te

(wordt hieronder nader uitgelegd) aan

ling, maar ook hun dromen en wat er

behalen. Op het gebied van gezamen-

de ontwikkeling en vernieuwing van

nodig is om die bereikbaar te maken.

lijke inkoop zijn al kostenbesparingen

het zorg- en onderwijslandschap.

gerealiseerd. De in 2017 gemaakte
Om de visie te kunnen vertalen naar

analyses en plannen zullen in 2018

Op inspiratie en innovatie volgt

ons handelen zijn leidende principes

gaan leiden tot een meer centraal

impact. iHUB weet wat er speelt in

geformuleerd. De werkmaatschappijen

georganiseerde bedrijfsvoering op

de samenleving, welke behoeften

werken aan het operationaliseren van

iHUB-niveau.

onze cliënten, leerlingen, ouders en

deze principes binnen hun primaire

samenwerkingspartners hebben en

proces, op hun eigen wijze, waarmee hun

draagt bij aan het vervullen van deze

identiteit en werkwijze behouden blijft.

behoeften vanuit onze expertise. We
zijn daarbij resultaatgericht en bieden

De leidende principes zijn:

oplossingen die een dusdanige

1. cliënten in de lead de cliënt is je

impact hebben dat de kansen en
kwaliteit van leven van onze cliënten,
leerlingen en hun ouders toenemen.

grootste informatie- en inspiratiebron.
2. vermindering van de bureaucratie
meer aandacht voor het primaire
proces

Wij zien het als onze taak om de
belangen van cliënten, leerlingen
en hun ouders te behartigen in
de toenemende complexiteit en
bureaucratie. Binnen iHUB willen we
meer klantgerichtheid ontwikkelen.

3. flexibilisering meer handelingsruimte voor teams en professionals
4. open en transparant co-creatie en
informatie delen met derden
5. verbetering en vernieuwing effectief en tenminste kostendekkend

Met dit voor ogen is de iHUB visie

In 2017 zijn de bedrijfsvoering-

geformuleerd: “cliënten in de lead:

afdelingen van De Opvoedpoli,

		

Ontwikkelplein
Naast gezamenlijke bedrijfsvoering
organiseren we op het Ontwikkelplein gezamenlijke ontwikkeling
en innovatie. Het Ontwikkelplein is
een platform waarop we samen met
onze omgeving en stakeholders op
zoek gaan naar oplossingen voor
maatschappelijke thema’s. Samen
betekent voor iHUB: iedereen die
zich maatschappelijk betrokken
voelt en wil bijdragen aan een goede
toekomst voor jongeren en ouders.
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2.2 Contracten bestaand en nieuw
In 2017 heeft De Opvoedpoli van de twee gecontracteerde zorgverzekeraars van 2016 met één wederom
een contract afgesloten voor 2017. Contracten met gemeenten voor 2017 zijn verlengd of vernieuwd.
In aanvulling op 2016 was er in 2017 ruimte om verder dan de reeds gecontracteerde gebieden te kijken
waar voor 2017 contracten afgesloten konden worden. Na deze analyse is opnieuw een contract afgesloten
met de regio Gooi en Vechtstreek, net als in 2016. Deze regio is een logische stap gezien de ligging tussen
de bestaande contractgebieden Amsterdam en Utrecht. Daarnaast heeft De Opvoedpoli meegedaan aan
de aanbesteding voor Specialistische Jeugdhulp op Speciaal Onderwijs in de regio Amsterdam, waarvoor
een raamcontract wordt afgesloten.

2.3 Uit de poli’s
Opvoedpoli Den Helder
Zorgvernieuwing: Opvoedpoli Den Helder is dit jaar gestart met het teambreed
inzetten van E-Health. De behandelaren werken met een online behandelkamer, een
E-Health-platform met een uitgebreide catalogus aan online modules, dagboeken en
vragenlijsten. De cliënt kan via het platform veilig communiceren met zijn of haar
behandelaar, filmpjes kijken met meer informatie over de behandeling of ervaringen
van ervaringsdeskundigen, of een online dagboek bijhouden. Het werken met E-Health
gaat gepaard met onderzoek naar verkorting van behandeling, duurzaamheid van resultaat en bij welke behandelingen deze optreden. Naast E-Health is men in Den Helder in
2017 gestart met Kinderen uit de Knel: een programma voor gezinnen verwikkeld in een
vechtscheiding. De eerste groep is in dit jaar succesvol afgerond. Den Helder is in 2017 ook
gestart met reflecting team: een oplossingsgerichte interviesiemethode. Tot slot is één van
de behandelaren dit jaar gestart met een onderzoek over trauma(-behandelingen) bij
vluchtelingen. Van deze beide ontwikkelingen verwachten we in 2018 de eerste resultaten.
Social Return: Opvoedpoli Den Helder heeft in 2017 een collega aangenomen die
daardoor uit een uitkeringssituatie kon komen. Deze collega haalde in 2017 eerst via
een WEB-plek en nu via een contract zijn BAPD. Hierbij wordt hem werkervaring en
supervisie geboden. Verder wordt social return behaald door het bieden van stagemogelijkheden aan diverse studenten op hbo- en wo-niveau. Daarnaast draaien mee
in het Lekker in je Lijf-project van de Kop 3-gemeenten. In dit project levert Opvoedpoli
Den Helder expertise en voorlichting, en een bijdrage aan de organisatie van een dag in
het kader van de gezondheid. Tot slot hebben wij op Texel en bijdrage geleverd aan een
project om nieuwkomers beter te laten landen.
Lokale samenwerking: in 2017 is actief samengewerkt met andere aanbieders in de
regio Noord-Holland Noord. Het project Waarom moeilijk doen als het samen kan is
hier een voorbeeld van. Met diverse zorgaanbieders, waaronder Lijn 5, Parlan, De Brijder
en Triversum, wordt ingewikkelde casuïstiek samen opgepakt zonder wachtlijsten en
zonder schotten. De eerste resultaten van dit project zijn zeer positief. Ook maken we
afspraken met aanbieders om onze behandelingen beter en efficiënter vorm te geven.
Zo hebben we met Triversum afspraken over consultatie van een psychiater bij crisis
binnen kantoortijden. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van samenwerking
met het Leger des Heils over de inzet van diagnostiek en behandeling. Tot slot ontstaat
er een samenwerking met het Gemini wat betreft aanpak overgewicht en ouders met
jonge kinderen.
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Opvoedpoli Alkmaar
Zorgvernieuwing: medio september is ook Opvoedpoli Alkmaar gestart met het
implementeren van E-Health. De eerste stap naar blended care is daar. Daarnaast is
in de regio Alkmaar resultaat behaald met het samenwerken tussen de specialistische
GGZ en het voortgezet onderwijs. Vanaf 2018 gaat een medewerker van Opvoedpoli
Alkmaar op diverse scholen zorgdragen voor betere afstemming van behandeling
en schoolgang.
Social Return: met afdeling Social Return van de regio Alkmaar zijn we in gesprek
gegaan hoe wij als poli social return vorm kunnen geven. Aanleiding voor dit gesprek
is de moeizame plaatsing van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de regio.
De mogelijkheden van de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeven zich
veelal op het vlak van administratieve ondersteuning en niet op andere functies binnen
de poli. Als Opvoedpoli Alkmaar zijn we in gesprek gegaan hoe we dit anders kunnen
invullen. Er is besloten om in 2018 te onderzoeken of een aanbod van mindfull
parenting voor ouders die werkloos zijn wellicht passend is.
Lokale samenwerking: de regio Alkmaar is gestart met een multidisciplinaire aanpak
voor gezinnen met een hoog veiligheidsrisico, de zogenaamde MDA++-aanpak.
Opvoedpoli Alkmaar wordt een van de partners in het bieden van zorg samen met
andere zorginstanties, gecertificeerde instellingen in de regio, de gemeente, Veilig
Thuis en de Politie. Met de ontwikkeling van MDA++ wil men een aanpak ontwikkelen
die bijdraagt aan het direct stoppen van geweld voor alle betrokkenen in een systeem,
en het voorkomen van herhaling van geweld. De veiligheid van betrokkenen is dus
leidend voor het handelen. Met alle betrokkenen van een systeem wordt bedoeld:
kinderen, volwassenen, slachtoffers, daders en getuigen.

Opvoedpoli Haarlem/Heemstede/Beverwijk
Zorgvernieuwing: het grootste speerpunt van Opvoedpoli Haarlem/Heemstede/
Beverwijk, in de regio’s Haarlemmermeer en IJmond & Zuid-Kennemerland van het
afgelopen jaar, is om onze zorg aan te bieden in nauwe samenwerking met ketenpartners en het CJG. Zo zijn we behandeling van het jonge kind aan het uitwerken
samen met JGZ Kennemerland. Dit staat nog in de kinderschoenen. E-health staat
goed op de kaart en wordt binnen onze poli’s goed toegepast. Tevens zijn we aan het
onderzoeken hoe we EXpEx (experienced experts) in kunnen zetten in behandeltrajecten.
We proberen te werken aan een meer integraal diagnostiek/kindbeeld door, naast de
genormeerde statische testen, meer te werken met procesdiagostiek, dynamische
tests en vaktherapeutische observaties en daarbij interventies mee te nemen in het
gehele beeld.
Social Return: de poli biedt in deze regio’s kosteloos verschillende maatschappelijke
activiteiten aan voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, en voor jongeren die
(dreigen) uit te vallen in de maatschappelijke context. We werken samen met de politie
en streetcornerwork en bieden sportactiviteiten aan. Het verlaagt de overlast door
jongeren in de wijk (project Joost). We bieden ExpEx aan, zowel de opleiding en het
organisatorische deel als terugvalpreventie/coaching. We zijn een officieel werkleerbedrijf en bieden stageplekken aan.
Lokale samenwerking: het afgelopen jaar is met succes de samenwerking met CJG
IJmond versterkt. We hebben vaste contactpersonen waarmee we samen kunnen
sparren over complexe casussen inzake opschalen, afschalen of juist in het zoeken
van samenwerking.
Ook in de samenwerking met de regio Zuid Kennemerland zien wij een stijgende lijn.
Er wordt op verschillende niveaus geschakeld. Dat moet nog verder groeien, maar de
basis is gelegd en zeker positief te noemen. In Zuid Kennemerland heeft iedere school
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ook een CJG-coach gekoppeld. Ook hier zoeken we de samenwerking op. Want ieder
kind zit op school en dat betekent dus dat we vanuit de zorgstructuur van de school
ook de verbinding met het CJG en de IB kunnen leggen, om zo vanuit een samenwerking de gewenste integraliteit te kunnen bewerkstelligen.
We zoeken de samenwerking met andere partijen op rondom een aantal thema’s.
Zo werken we rondom het 18-/18+-vraagstuk samen met onder andere de gemeente,
Kenter, Brijder, Veilig Thuis en het Leger des Heils om de overgang voor deze doelgroep
te verbeteren. Met het FACT van Haarlem e.o. hebben we ook in 2017 weer samengewerkt om de specifieke doelgroep (Care Express) goed te bedienen, snel te schakelen
en eventueel elkaars wachtlijsten op te vangen. In 2017 is met JGZ Kennemerland,
vanuit de behoefte van IMH-specialisme, een leuke samenwerking ontstaan.
Verschillende medewerkers vanuit het team JGZ 0-4 staan in contact met ons team
van het Jonge Kind en samen kijken we hoe we elkaars expertise kunnen inzetten en
versterken om een stevig aanbod voor het jonge kind op te zetten. Dit heeft ertoe
geleid dat verschillende collega’s bij ons de studie IMH gaan volgen.
In het kader van de BOR-trajecten (Haarlemmermeer) hebben we korte lijnen met de
MeerTeams, JBRA en Veilig Thuis. We hebben afgelopen jaar goede afspraken gemaakt
over de regie en verantwoordelijkheden in de complexe BOR-trajecten en dat werkt
goed. Vanuit onze groep ervaringsdeskundigen ( ExpEx) werken we regelmatig samen
met de gemeente maar ook steeds meer andere instellingen weten ons te vinden om
deze specifieke expertise in te zetten. Tot slot is afgelopen jaar contact gelegd met
EventHands: een maatschappelijke organisatie die zich richt op kwetsbare jongeren
en participatie in de maatschappij. Zij leggen de verbinding met de culturele sector en
begeleiden jongeren naar werk d.m.v. een “opleiding” voor o.a. het organiseren van
evenementen. Vanuit dat kader zoeken we de verbinding met het lokale veld, specifiek
de bedrijfssector en culturele sector om de maatschappelijke participatie voor
jongeren te vergroten.

Opvoedpoli Amsterdam (verschillende locaties)
Zorgvernieuwing:
A Team
In 2017 heeft het A Team zich verder kunnen ontwikkelen tot een vast kernteam (8 FTE);
een multidisciplinair team van De Opvoedpoli/Care Express, Altra jeugd-opvoedhulp,
GGZ Ingeest en de Jeugdbescherming voor gezinnen met zeer complexe problemen en
veiligheidsrisico’s.
De gemeenten in de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland hebben
hiervoor extra financiële middelen in 2017 beschikbaar gesteld, enerzijds voor de
projectontwikkeling van het A Team, anderzijds voor het kunnen uitvoeren van de
complexe behandeltrajecten door het team.
Het team biedt zeer intensieve hulp aan gezinnen waarbij sprake is van veel veiligheidsrisico’s en heeft primair tot doel uithuisplaatsingen te voorkomen. Om uit te zoeken
wat wel en niet werkt, werkt het team buiten de gebaande paden, hanteren flexibele
werktijden en passen hoogwaardige kennis, methoden en ervaring vanuit de jeugdhulp
en jeugd- en volwassenpsychiatrie toe.
Het A Team besteedt veel tijd en aandacht aan ouderbegeleiding en outreachende
hulp in gezinnen, ook buiten de reguliere kantooruren. Bij aanmeldingen is het A Team
vanaf het eerste contact gericht op een positieve en steunende relatie met het gezin.
Kennismakingsgesprekken vinden in de regel binnen een week na verwijzing plaats,
ook om wachtlijsten te voorkomen.
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Het team is in 2017 getraind in “shared decision making” en in de methodiek van
Publieke Waarden om cliënten alternatieven te kunnen bieden en vanuit het perspectief
van de cliënt te gaan denken. In 2018 zal dit team verder worden doorontwikkeld en zal
nadrukkelijker worden samengewerkt met interventies van Altra zoals Families First,
Spoedhulp en Signs of Safety en zullen nieuwe interventies zoals het tijdelijk werken
met flexibele (gezins)opvangplekken meer aandacht krijgen.
Team Thuiszitters
Team Thuiszitters is een samenwerkingsverband van Altra, De Opvoedpoli/Care
Express, met een behandelaanbod voor leerlingen die geen volwaardig onderwijsaanbod hebben. Het team bundelt kennis van onderwijs, jeugdhulp en GGZ, werkt
buiten de gebaande paden en doet wat nodig is om deze leerling weer aan te laten
haken bij het onderwijs en het onderwijs weer aan te laten haken bij de leerling.
Het team richt zich specifiek op thuiszitters uit het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs of mbo die kampen met complexe problemen. Het gaat dan zowel om
ggz-problematiek bij de jongere zelf, om ‘systeemproblemen’, bijvoorbeeld problemen
binnen het gezin of op school, als om leerproblemen en onderwijsachterstanden.
Verwijzingen worden gezamenlijk door collega’s van Altra en De Opvoedpoli beoordeeld;
De Opvoedpoli/Care Express focust zich vervolgens in de behandeling daarbij specifiek
op de GGZ-behandeling in nauw overleg en afstemming met de jeugdhulp en onderwijszorg van Altra. In 2017 was daarbij sprake van veelal flexibel inzet uitgaande van
de vraag van de cliënt.
Maatwerk blijft ook voor 2018 het uitgangspunt; voor de inzet in 2018 heeft De Opvoedpoli/Care Express voor het team Thuiszitters vaste medewerkers (GGZ-disciplinemix)
beschikbaar gesteld op basis van de ervaringen die bij de inzet bij cliënten gedurende
2017 zijn opgedaan.
Onderwijszorg
De Opvoedpoli/ Care Express en Altra hebben in 2017 de handen ineengeslagen om
behandeling en begeleiding gezamenlijk aan te bieden op het speciaal onderwijs.
Altra biedt speciaal onderwijs op verschillende niveaus in de regio Amsterdam
Amstelland en Zaanstreek Waterland en de Meerlanden. Daarnaast biedt Altra
integrale onderwijszorg aan binnen praktijkonderwijs en speciaal onderwijs (Atos
en Salto, BPO). Doordat Opvoedpoli Amsterdam specialistische GGZ-behandelingen
biedt, kan een integraal aanbod op de
scholen in het speciaal onderwijs tot stand komen en kan Opvoedpoli Amsterdam
daarmee een bijdrage leveren aan het doel om de gescheiden sporen, waarop onderwijs en de behandeling van psychische problemen nu plaatsvinden, samen te brengen.
Eind 2017 is de aanbesteding voor Onderwijszorg gestart voor het schooljaar 2018-2019.
Altra en OVP/CE hebben allebei ingeschreven op deze aanbesteding en hebben in hun
voorstel hun onderlinge verbinding aangegeven. Het samen optrekken in de onderwijszorg vanaf 2018 vraagt van De Opvoedpoli een voorinvestering in het schooljaar 2017-2018.
Opvoedpoli Amsterdam heeft een plan en business case voor onderwijszorg verder
ontwikkeld; een vast team (GGZ-disciplinemix) wordt geformeerd en zal op verschillende
scholen van het (V)SO in het voorjaar van 2018 kwartier gaan maken, en de ondersteuningsbehoefte in samenspraak met de scholen in kaart brengen. Ook ter voorbereiding op de
aanbesteding voor het schooljaar 2018-2019. Op de Meester de Jongschool, waar wij al
actief zijn, wordt de onderwijszorg gecontinueerd.
Financiering en bekostigingssystematiek voor het schooljaar 2017-2018 kunnen plaatsvinden binnen de bestaande reguliere kaders voor onderwijszorg. Hierover zijn met de
gemeente Amsterdam aanvullende afspraken gemaakt
Social Return: Opvoedpoli Amsterdam heeft in 2017 een collega aangenomen die
daardoor uit een uitkeringssituatie kon komen. Daarnaast levert Opvoedpoli Amsterdam
een bijdrage aan de projectgroep van ExpEx.
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Lokale samenwerking: in 2017 is Opvoedpoli Amsterdam gestart met een ExpExproject. We werken samen met Spirit, HVO Querido, Don Bosco, Jeugdplatform,
Streetcornerwork en Team Ed. Ook is er financiële ondersteuning vanuit de gemeente
Amsterdam. ExpEx staat voor experienced experts en is opgestart met het idee dat
jongeren hun ervaringen kunnen inzetten voor advies en ondersteuning van andere
jongeren. Er is een projectleider aangesteld en in Amsterdam heeft er een groepstraining plaatsgevonden. Na een diploma- uitreiking gaan de jongeren aan de slag
om hulpverleners te ondersteunen, deskundigheid te bevorderen en als maatje van
een andere jongere.
Nieuwe werkwijze en bekostigingssystematiek 2018
In 2017 zijn de teams voorbereid op de nieuwe werkwijze waarbij wordt gewerkt met
Segment Profiel Intensiteit Combinaties (SPIC) en hoofd- en onderaannemerschap,
vanuit een nieuwe bekostigingssystematiek. De transitie van DBC-financiering naar
trajectfinanciering heeft grote aanpassingen vereist aan de interne processen,
bedrijfsvoering en wijze van monitoring.

Opvoedpoli Utrecht
Zorgvernieuwing: Opvoedpoli Utrecht heeft in 2017 te maken gehad met impactvolle
veranderingen, zoals een periode zonder directeur tot september. Vanaf september is
er heel hard gewerkt aan het wegwerken van wachtlijsten en het op orde brengen van
de interne organisatie. Hierin zijn al veel stappen gemaakt, waaronder het uitbreiden
van de formatie en het verbeteren van het in-, door- en uitstroomproces. Ondanks deze
organisatorische wijzigingen is de specialistische behandeling vanuit de poli voortgezet. Voor 2018 zijn in 2017 inhoudelijke speerpunten geformuleerd op onder andere
het gebied van IMH en onderwijszorgarrangementen.
Social Return: binnen Opvoedpoli Utrecht werken wij met hoog opgeleid personeel
binnen een setting waar veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt niet ingezet
kunnen worden. Weinig van de bouwblokken zijn op onze organisatie echt van toepassing.
Daarom kijken we naar een creatieve invulling van onze social return. Sinds 2016
faciliteert de Opvoedpoli een psychomotore-therapeut die in samenwerking met de
unit jongeren van Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht een wekelijkse boksklas
organiseert en begeleidt, voor jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het
gaat hier vaak om jongvolwassenen met een complexe achtergrond en problematiek.
Het doel van deze klas is om deze jongeren te activeren en te laten terugkeren in het
arbeidsproces. Dit is een project dat inhoudelijk door zowel de afdeling W en I, de Unit
Jongeren als vanuit ons, zeer waardevol wordt geacht.
Lokale samenwerking: er is gewerkt aan samenwerking, aansluiting en verbinding
met de buurtteams en de specialistische teams in Zuilen en Leidsche Rijn. Dit sluit
goed aan bij de kracht van De Opvoedpoli om laagdrempelig, dicht bij de cliënt en het
systeem en samen met de buurtteams de specialistische behandeling te bieden die
nodig is.

Opvoedpoli Den Haag/Pijnacker/Zoetermeer
Zorgvernieuwing: in 2017 is tweemaal een groep Recht doen aan je kind gedraaid,
beide met een goed resultaat. Dit programma is begin 2016 gemaakt op initiatief van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor ouders die verwikkeld zijn in complexe
scheidingen. Het doel is om gezinnen te helpen waarin de kinderen in de knel komen.
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het oplossen van juridische conflicten. Familie en
vrienden worden intensief bij het programma betrokken. Vanaf 2018 gaat dit programma
verder op lokale financiering, op basis van een samenwerking tussen De Opvoedpoli,
Horizon en Kwadraad.
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In 2017 heeft Opvoedpoli Den Haag/Pijnacker/Zoetermeer in een consortium met
Cardea, Curium-LUMC, Gemiva-SVG Groep, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Ipse de
Bruggen, Kwadraad Maatschappelijk Werk en Prodeba, genaamd Go! voor Jeugd, de
aanbesteding in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem gewonnen. De plannen die
gezamenlijk zijn gemaakt om het jeugddomein in deze regio’s vorm te geven, worden
vanaf 2018 uitgevoerd door Go! voor Jeugd.
Lokale samenwerking: met de gemeenten wordt op verschillende thema’s de samenwerking gezocht. Zo is in 2017 met Zoeterweer een samenwerking rondom scheidingspunt.nl gestart. Ook is er dit jaar besloten om een nieuwe locatie, satelliet-poli, te
openen in Pijnacker.
Daar werken op basis van detachering twee collega’s in het kernteam en een collega in
het regieteam.
In 2017 is een samenwerking gestart in Den Haag tussen het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs, Schoolformaat en Opvoedpoli Den Haag/Pijnacker/Zoetermeer
om onderwijs en zorg meer tot elkaar te brengen.
Daarnaast wordt de samenwerking tussen Leger des Heils, William Schrikker Stichting,
JBW, Horizon en de poli, in gezinnen waar meervoudige problematiek speelt, voortgezet. Voor tienermoeders werken Opvoedpoli’s Zoetermeer en Den Haag nauw
samen met het Leger des Heils. Tot slot is de samenwerking met Horizon Jeugdzorg
en Speciaal Onderwijs ook verder ontwikkeld dit jaar ten aanzien van de inzet van
GGZ bij geplaatste jongeren op de locaties van Horizon.
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HOOFDSTUK 3

Toezicht, bestuur en
medezeggenschap
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3.1 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.

3.2 Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft conform de statuten de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om toezicht te
houden. Dit bestaat uit:
het werkgeverschap van de Raad van Bestuur van de stichting iHUB
toezicht houden op de mate waarin iHUB, en de daaraan verbonden werkmaatschappijen, erin slagen hun
doelen te realiseren
het fungeren als klankbord van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat volgens vigerende wet- en regelgeving wordt gehandeld en besluitvorming plaatsvindt, dat er geen onaanvaardbare risico’s worden genomen en dat er voldoende rekening is
gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. De Raad van Toezicht onderkent het belang van
interne en externe evaluatie en verantwoording.
Naast het reguliere overleg met de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege vindt de Raad van Toezicht het van
wezenlijk belang om contact te hebben met directie en het management van de werkmaatschappijen en de
medewerkers op de vele locaties. Er worden regelmatig werkbezoeken afgelegd, ook zonder aanwezigheid van
de Raad van Bestuur of een lid van het Bestuurscollege. Verder zijn er door het jaar heen gezamenlijke heidagen
en strategiedagen en voert de Raad van Toezicht overleg met de ondernemingsraden, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden en de cliëntenraden van de werkmaatschappijen.

Transparant
Het functioneren van bestuur en toezicht wordt getoetst aan de Zorgbrede Governance code en de Code Goed
Bestuur in het Primair Onderwijs, waarbij transparantie voorop staat. De Raad van Toezicht werkt volgens een
structurele jaarplanning en conform het Reglement Raad van Toezicht iHUB.

3.3 Kwaliteit Raad van Toezicht
Vanaf de oprichting van de holding Stichting iHUB per 1 september 2016 bestaat de Raad van Toezicht uit acht
leden, afkomstig uit de Raden van Toezicht van de werkmaatschappijen. De activiteiten van de werkmaatschappijen
beslaan de volgende categorieën:
onderwijs (SO en VSO)
ambulante zorg (jeugdhulp en jeugd-GGZ)
specialistische zorg (residentieel en Jong volwassenen)
Om goed contact te hebben met alle organisatie-onderdelen en voldoende inkijk te hebben in de dagelijkse
praktijk heeft de Raad van Toezicht een aandachtteam per categorie ingesteld. Deze aandachtteams hebben
regelmatig overleg met de bestuurders van de betreffende werkmaatschappijen, gaan op werkbezoek en
hebben contact met medewerkers en cliënten.
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Deze aandachtteams zijn een afvaardiging van de Raad van Toezicht en bestaan naast de drie vaste
commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie en commissie kwaliteit en veiligheid.
Evaluatie
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en doet dat tweejaarlijks onder leiding van een
extern begeleider met expertise op het gebied van governance en toezichthouden. Eind december 2017 is onder
leiding van een externe begeleider de evaluatie gestart van het eerste gehele jaar van deze Raad van Toezicht
en van de gekozen werkwijze in aandachtteams en commissies. Tevens is gekeken naar de samenstelling en de
profielen tegen het licht van de ambities van iHUB.

Samenstelling Raad van Toezicht
Mevr. D.M.C. Pronk, voorzitter
Directeur Presens aan ‘t IJ
Directeur Gingermood
Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Radiotherapiegroep
Voorzitter bestuur Stichting Steunfonds De Dreef
Dhr. F.C. Bakker, vicevoorzitter
Voorzitter Raad voor de Rechtspraak
Nevenfuncties:
Voorzitter raad van toezicht Hogeschool Leiden
Lid bestuur (gelieerde) stichtingen Het Dorpshuis en Vanouds het jeugdhuis te Bloemendaal
Lid raad van advies College voor de rechten van de mens
Mevr. T.M.W.A. van den Hurk, lid
Voorzitter raad van bestuur Marga Klompé (tot 1.3.2017)
Nevenfuncties
Lid raad van toezicht Stichting Amerpoort
Directeur/eigenaar THC International (Dutch senior care in China)
Mevr. P. Laseur, lid
Rector / bestuurder van het SIVOG (Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi)
Dhr. J. Kweekel, lid
Lid College van Bestuur van de STC-Group
Nevenfuncties:
Lid Hoofdbestuur KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding )
Lid Bestuur Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam
Lid Bestuur Nationaal Programma op Rotterdam Zuid
Voorzitter Stichting Mentoren op Zuid
Dhr. J.W. Jurg, lid
Hoofd Communicatie en Marketing, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Nevenfuncties:
- Docent Academie voor Wetgeving
- Docent Academie voor Overheidsjuristen
- Docent Beleidsacademie Ministerie van Veiligheid en Justitie
- Vennoot Jurg & Wekking Training en Advies
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Dhr. V.G. Smink, lid
Officier van Justitie Arrondissement Oost-Nederland
Nevenfuncties:
- Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef
- Lid Bestuur Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam
Dhr. P.H. van der Laan, lid
Bijzonder hoogleraar reclassering Vrije Universiteit
Senior onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Directeur Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) Vrije Universiteit
Nevenfuncties:
- Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
- Lid Klachten Adviescommissie Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd
- Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad KNAW
- Lid Maatschappelijke Adviesraad Gevangenenzorg Nederland
- Voorzitter Klankbordgroep Adolescentenstrafrecht
- Lid Klankbordgroep Alcoholmeter
- Diverse begeleidingscommissies onderzoek
Nevenfuncties worden besproken met de Raad van Toezicht en het Bestuurscollege en getoetst op mogelijke
belangenverstrengeling. Indien belangenverstrengeling aan de orde is, wordt de nevenfunctie niet aangegaan
of beëindigd.

Bezoldiging Raad van Toezicht
De bezoldiging van de toezichthouders is getoetst aan de WNT en valt binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde klasse V. De bezoldiging bedraagt maximaal 15% resp. 10% van het salaris van de bestuurder voor de
voorzitter resp. de leden van de Raad van Toezicht.

3.4 Raad van Bestuur
Taken Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de Stichting iHUB bestond in 2017 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.
Bestuurscollege
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 inzake 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 Raad van Bestuur van Stichting iHUB bestond in 2017 uit:
Dhr. J.J. du Prie
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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 Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs bestond in 2017 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 2017 uit:
Mw. N.B.G.M. Engbers
Stichting iHUB
De Raad van Bestuur van De Opvoedpoli bestond in 2017 uit:
Mw. A.M. van Dalen (tot 1.10.2017)
Mw. N.B.G.M. Engbers (vanaf 1.9.2017)
Stichting iHUB
De Raad van Bestuur van Stichting De Nieuwe Kans bestond in 2017 uit:
Dhr. S. Glaser
Dhr. P. Boekhoud
Stichting iHUB

3.5 Cliëntenplatform
In de eerste helft van 2017 heeft het cliëntenplatform een paar maal overleg gehad met de bestuurder. Het
cliëntenplatform is hierin betrokken bij de ontwikkelingen binnen de Opvoedpoli en op iHUB-niveau. Informatie
werd gedeeld. Bij de komst van de nieuwe bestuurder in het vierde kwartaal van 2017 heeft het cliëntenplatform
een nieuwe structuur en invulling van de vergaderingen met de nieuwe bestuurder besproken.
Het cliëntenplatform ziet haar taak als volgt:

De primaire taak van het cliëntenplatform is om vanuit het perspectief van de cliënten te kijken naar het proces
(en de kwaliteit) waar cliënten mee te maken hebben als zij in behandeling komen of zijn bij De Opvoedpoli.
Zij kijken dan met name naar wachtlijsten, snelheid waarmee behandelingen ingezet worden, eventuele
(ongewenste) wisselingen van behandelaren, klachten, incidenten, tevredenheidsonderzoeken etc. Daarnaast
zijn beleidsmatige aspecten die het belang van de cliënten raken, zoals nieuwe initiatieven/concepten en/of
wet- en regelgeving vanuit de politiek of verzekeraars voor het cliëntenplatform relevant. Gezien de zeer beperkte capaciteit van het cliëntenplatform beperkt zij zich tot deze taken, alhoewel de wens er is om ook
aan te sluiten bij (spiegel) gesprekken in/bij poli’s, belangenorganisaties etc.

Enquête
Vanuit het belang te weten wat er speelt onder de cliënten waarvoor zij willen opkomen, gaan zij jaarlijks
een korte enquête organiseren vanuit het cliëntenplatform. Hiervoor gaan zij cliënten van één of enkele
poli’s benaderen met enkele specifieke vragen over het proces en/of tevredenheid. Dit kan ook op verzoek
van een specifieke poli zelf zijn.
De capaciteit van het cliëntenplatform is, zoals beschreven, beperkt. Van de vier leden heeft er 1 persoon te
kennen gegeven de activiteiten voor het cliëntenplatform te beëindigen per januari 2018.
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Aandachtspunt voor 2018 is dus werving van nieuwe leden; hiertoe zijn in december al een wervingsfolder
ontwikkelt en een ouder benaderd die vanaf januari het cliëntenplatform komt versterken. Niet alleen het
aantal leden vraagt aandacht, maar ook de spreiding vanuit de verschillende regio’s is belangrijk om mee te
nemen in de uitgezette werving.
Eind 2017 is vanuit het directeurenoverleg een onderlinge taakverdeling besproken. Twee directeuren vanuit
Amsterdam zullen in 2018 gestructureerd overleg met het cliëntenplatform gaan voeren, gezamenlijk met de
kwaliteitsmanager.
Het Clientenplatform bestond in 2017 uit:
Lysander van der Sluis (voorzitter)
Nadia Loutfi
Jaap Ritsema
Jeroen Spoelstra

3.6 Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) heeft in 2017 met een groot aantal ontwikkelingen te maken gehad. In vervolg
op de wens van een eigen formele arbeidsvoorwaardenregeling en het aansluiten bij het Alternatief voor
Vakbond (AVV) heeft De Opvoedpoli sinds dit jaar een eigen CAO. Formeel zal er overigens nog dispensatie
verleend moeten worden, waartoe nu een verzoek bij het Ministerie ligt.
Per 1 juli van dit jaar is nieuwe Arbowetgeving in werking getreden, waardoor onder andere meer de nadruk
komt te liggen op preventie, en er een ook een officiële rol c.q. taak is weggelegd voor de OR. De OR werkt hierin
nauw samen met de HR-adviseur en is onder andere betrokken geweest bij het zoeken en contracteren van een
nieuwe arbodienst (Immediator). Belangrijk uitgangspunt in dit contract is het regiemodel, dat beter aansluit bij
de visie van De Opvoedpoli.
Binnen het samenwerkingsverband iHUB hebben zich ook ontwikkelingen voorgedaan, die zo goed mogelijk
door de OR werden gemonitord. Een van deze ontwikkelingen is het onderzoeken van mogelijke scenario’s voor
(een betere) samenwerking van de ondersteunende diensten (Administraties, ICT, HR, Communicatie) van de
betrokken werkmaatschappijen (Opvoedpoli, Altra, Horizon en Nieuwe Kans). De OR is in het laatste kwartaal
van dit jaar aanwezig geweest bij de 3-wekelijkse overleggen met de bestuurder van iHUB en de OR-en en GMR
van de betrokken werkmaatschappijen.
Bestuurswisseling
Per 1 september 2017 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, waardoor de OR met een nieuwe bestuurder
(eveneens bestuurder van Altra) te maken kreeg. De wijze van samenwerking met deze nieuwe bestuurder wordt
door de OR als professioneel, constructief en dus positief ervaren.
Mede gelet op de ontwikkelingen en de wens tot een nauwere samenwerking tussen de Opvoedpoli en Altra
hebben de OR van De Opvoedpoli en de OR van Altra gesproken over nauwere samenwerking. Dit heeft
geresulteerd in het uitwisselen van informatie, het deels samen optrekken bij adviesaanvragen en het bijwonen
van elkaars vergaderingen.
Nieuwe vormen
Een andere, voor het functioneren van de OR, belangrijke ontwikkeling is het zoeken naar nieuwe vormen
van medezeggenschap met als doel het beter en sneller kunnen betrekken van de medewerkers bij voor hen
belangrijke onderwerpen die binnen De Opvoedpoli spelen en bij adviesaanvragen.
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Ten slotte heeft de OR in het grootste deel van 2017 met een onvolledige bezetting gewerkt, met name
vanwege (langdurige) zieken en het vertrek van twee leden. De OR heeft gelukkig in het laatste kwartaal
van dit jaar een drietal nieuwe en enthousiaste leden aan haar raad mogen toevoegen. Hiermee hoopt de
OR in het nieuwe jaar haar taken weer volledig uit te kunnen voeren.
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4.1 Kwaliteit
De Opvoedpoli is bezig met een heroriëntatie op haar rol en functie en daarmee vindt ook een her-evaluatie
van haar (kwaliteits-)visie plaats. De richting van de beweging is meer specialistisch. Dit brengt veel in overweging: de visie, de naam, de laagdrempeligheid, de positie in het zorglandschap, etc. Van ‘doen wat nodig is’
naar het organiseren van, of leiden naar wat nodig is. Bij dit alles is het van groot belang om de vinger aan de
pols te houden bij de kwaliteit van dienstverlening en hoe deze te borgen.

Spiegelgesprekken
Er is het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan
uitvraag van ervaring bij al onze stakeholders, beginnende met onze cliënten. We zijn hierbij onder andere
gestart met spiegelgesprekken. De opzet en uitvoering
van spiegelgesprekken met cliënten, medewerkers,
verwijzers, financiers, samenwerkingspartners,
bestuurder, externe auditor etc. is succesvol gebleken.
Vanuit deze gesprekken is bruikbare informatie gehaald
die heeft geleid tot verbeteracties op individueel
poli-niveau. De opzet is om deze gesprekken over alle
poli’s uit te rollen en te professionaliseren zodat we ook
Opvoedpoli-breed verbeteringen kunnen doorvoeren.
In november 2017 heeft de externe audit plaatsgevonden
op verschillende poli’s. De meerwaarde van de hulpverlening voor de kwaliteit van leven en het welzijn van
de cliënten is uitgangspunt. De thema’s: begrenzing aan
de dienstverlening; samenwerking met ketenpartners
en het cliëntenplatform zijn expliciet aan de orde
geweest in de audits.
Zichtbare kwaliteit
Een ander thema wat nog steeds aandacht verdiend is

gepresenteerd gaat worden aan hen.
Buiten de aandachtspunten om was er ook de erkenning voor de enorme betrokkenheid, het aanstekelijk
enthousiasme, het unieke van De Opvoedpoli en de
inhoudelijk professionaliteit. Met het opstellen van
een verbeterplan is het ISO-certificaat weer voor een
jaar toegekend.
In 2017 hebben we wederom aandacht besteed aan
betere uitkomsten van ROM-metingen en de KPI’s.
Ook de cliënttevredenheidsmetingen en registratie van
klachten en incidenten blijven om verbetering vragen.
Maandelijks krijgen de directeuren de overzichten
aangeleverd maar de cyclus plan-review-do die daaruit
voort moet vloeien zit nog niet in de structuur. Dit gaan
we aankomend jaar met de invoer van MoreCare 4,
beter in het proces zetten.
Qua procedures en werkinstructies is gestart met het
samenvoegen en versimpelen, zodat de leesbaarheid
en het gebruik door medewerkers makkelijker wordt.
Dit gaan we verder uitbreiden, zo mogelijk harmoniseren
en actualiseren aan de hand van een opgestelde
evaluatiecyclus in samenwerking met Altra.

het zichtbaar maken van de kwaliteit. Dit geldt zowel
op het niveau van de organisatie (wat voegen wij toe in
het leven van onze klanten) als tussen de behandelaar
en cliënt. Instrumenten die aangereikt worden en
bedoeld zijn om de cliënt inzicht te geven in welke rol
De Opvoedpoli heeft, of welke vorderingen gemaakt
zijn worden nog niet altijd gebruikt. In het algemeen
zouden zowel behandelaren als de directie kunnen
winnen aan (feitelijke) nieuwsgierigheid: wat doet
onze dienstverlening voor onze klanten en wat vinden
klanten er van? Beschikbare stuurinformatie wordt
nog niet overal goed benut.
Het auditteam zag buiten de –overigens bijzonder
waardevolle- spiegelgesprekken, nog weinig voortgang
op het inhoudelijk zichtbaar maken van de kwaliteit van
de Opvoedpoli. Hierdoor is het niet goed mogelijk om
vast te stellen wat de kwaliteit van de dienstverlening is
en wat het effect is van interventies op zowel cliënt als
organisatieniveau. Deze bevinding van het auditteam
vraagt om een verbeterplan die in februari 2018
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Metingen cliënttevredenheid,
klachten en incidenten
Ervaring van onze cliënten met onze dienstverlening
meten we op meerdere manieren. Aan het einde van
elk hulpverleningstraject vragen we de Exit-vragenlijst
in te vallen. De respons hierop is laag. Het cliënttevredenheidscijfer blijft wel onverminderd hoog (8,1) en
gedurende de jaren al ongeveer gelijk, maar de respons
zou hoger moeten zijn zodat dit cijfer ook echt wat zegt.
Dit gaan we komend jaar in een nieuwe structuur zetten.
Vanuit de eerder genoemde spiegelgesprekken komen
de verhalen achter de cijfers vandaan en dat geeft
bruikbare informatie waarop verbeteracties kunnen
worden ingezet. Ook de jaarlijkse belronde met cliënten
die een half jaar uit zorg zijn, levert betere informatie op.
Beide meetinstrumenten zetten we in 2018 voort.

In het jaar 2017 zijn 576 incidenten geregistreerd. Dit is

behandeld. Bij drie klachten is de klachtenfunctionaris

een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2016. Redenen

betrokken geweest en één klacht is doorgezet naar de

hiervoor zijn mogelijk betere registratie en ook verschuiving

Geschillencommissie GGZ. De Opvoedpoli is op alle

van zwaarte van problematiek. Volgend jaar gaan we dit

punten van de klacht vrijgepleit.

beter analyseren vanuit de juiste data.

In 2018 willen we op gebied van klachtenregeling een

Bij calamiteiten en ernstige incidenten is er steeds

duidelijkere rol voor de klachtenfunctionaris neerzetten

contact geweest met de geneesheer-directeur en

en eerder inzetten bij klachten/ongenoegen om escalatie

kwaliteitsmanager om de kwaliteit van het handelen

te voorkomen en cliënten binnen de hulpverlening te

bij de incidenten te beoordelen. Hierover is altijd terug-

behouden op het moment dat zij minder tevreden zijn.

koppeling en/of overleg geweest met de betreffende

In 2017 bezochten de geneesheer-directeur en kwaliteits-

medewerkers, regiebehandelaar en polidirecteur.

manager wederom alle poli’s om kennis te delen en

Meest voorkomende incidenten zijn incidenten op

organisatie breed te leren van de incidenten, calamiteiten

gebied van huiselijk geweld, fysiek geweld/agressie

en klachten. Hierbij werd eveneens aandacht besteed

en lichamelijke mishandeling, geweld tegen kind/

aan juridische zaken en dossiervorming.

jeugdige, weglopen, zelfverwonding, suïcide(poging)
en psychisch geweld. 				

Vertrouwenspersoon

		

In 2017 heeft de vertrouwenspersoon zeven maal contact

Er is één melding van een calamiteit bij de Inspectie

gehad met zowel cliënten als medewerkers. Bij cliënten

gedaan. De Inspectie zag tijdens dit betreffende

ging het om informatieverstrekking en ondersteuning bij

hulpverleningstraject echter geen nalatigheden of

een ongenoegen of klacht. Bij medewerkers gingen de

onvoldoende kwaliteit van zorg en was van mening

contacten van informatievoorziening vanuit de organisatie,

dat De Opvoedpoli goed had gehandeld.

werkomstandigheden, tot aan ondersteuning bij nazorg

Er zijn in 2017, 35 klachten geregistreerd, onderverdeeld

naar aanleiding van een incident. In geen van de gevallen

in 26 bijna-klachten/ongenoegens en 9 formele klachten.

moest melding gemaakt worden bij de bestuurder.

Vanuit het vorige jaar is de afhandeling geweest van een

Vanaf september 2017 is de vertrouwenspersoon gestopt

officiële klacht bij de Tuchtraad. De hulpverlener van de

met haar werkzaamheden. Er is daarop een nieuwe

Opvoedpoli heeft vanuit de Tuchtraad een aantekening

vertrouwenspersoon apart voor medewerkers en een

gekregen i.v.m. verbeterpunten op communicatie.

vertrouwenspersoon apart voor cliënten gezocht.

De meeste klachten en ongenoegens zijn op poliniveau

4.2 Personeelsbeleid
Ken- en stuurgetallen
Het personeelsbestand van De Opvoedpoli groeit in aantal en fte voor tijdelijk en vast personeel. De flexibele
schil, oproepkrachten en freelancers neemt in omvang af. Ook de inzet van stagiaires neemt af. Het personeelsbestand is vanaf 2014 in aantal toegenomen met 29,49%.

Personeel

2017

+/-%

+/-

2016

+/-%

+/-

2015

+/-%

+/-

2014

Vast

225

9,75%

+20

205

1%

+2

203

-10%

-23

226

Tijdelijk

112

83,60%

+51

61

52%

+21

40

16%

+9

49

Oproepkracht

37

-37%

-22

59

28%

+13

46

64%

+18

28

Freelance

45

-15,1

-8

53

0%

-

53

47%

+17

36

Stagiaire

20

-23%

-6

26

73%

+11

15

100%

+15

0

Totaal

439

9,90%

+40

404

13%

+47

357

5%

+18

339
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Fte’s

2017

+/-%

+/-

2016

+/-%

+/-

2015

+/-%

+/-

2014

Vast

189,22

5,7%

+10,19

179,03

+5%

+8,53

170,5

-13%

-26,5

197

Tijdelijk

82,36

41,95%

+24,34

58,02

+89%

+27,4

30,8

-21%

-8,2

39

Oproepkracht

6,63

-35%

-3,67

10,3

+12%

+1,1

9,2

+31%

+2,2

7

Freelance

6,9

22,47

-2

8,9

0%

-

8,9

+27%

+1,9

7

Stagiaire

12,44

-34,35

-6,51

18,95

1.885%

+18,85

0,1

+100

+0,1

-

Totaal

297,55

8,60%

+23,65

275,2

25,37%

+55,7

219,5

-12%

-30,5

250

Toename inzet personeel
In februari 2017 is de overdracht van zorg voor jeugd tot 18 jaar door GGZ Ingeest aan De Opvoedpoli gerealiseerd.
De Opvoedpoli heeft behalve de zorg aan cliënten, 13 fte behandelaars van GGZ Ingeest in dienst genomen.
De meeste medewerkers binnen De Opvoedpoli zijn vrouw. Daalde het percentage mannen vanaf 2014, in 2017
neemt het percentage weer toe.

Geslacht

2017

2016

2015

2014

Man

19%

73

58

16%

87

24%

89

26%

Vrouw

81%

321

293

84%

270

75%

250

74%

Totaal

100%

394

351

100%

357

100%

339

100%

De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 41 jaar.
Gemiddelde leeftijd

2017

2016

2015

2014

41

37

38

40

De samenstelling naar leeftijdscategorie is als volgt.
Opbouw per leeftijdsgroep

2017

>30

84

2016
21%

111

2015
32%

89

2014
25%

80

24%

31-50

245

62%

185

53%

203

57%

198

58%

50+

65

17%

55

15%

65

18%

61

18%

Overige variabelen

2017

2016

2015

2014

Ziekteverzuim

5,79

3,9%

4,5%

3,8%

Het ziekteverzuim exclusief zwangerschap over 2017 is volgens de gegevens uit YouForce, 5,79 %. Dit is een stijging
ten opzichte van 2016 en ligt boven het landelijk gemiddelde verzuim. Het percentage is vooral opgebouwd uit
langdurig verzuim van een aantal medewerkers langer dan een jaar. Uitval als gevolg van psychische klachten, komt
regelmatig voor. Het landelijk gemiddelde van het ziekteverzuim bedroeg in 2014 3,7% ,in 2015 4% en in 2016 3,9%.

Gezondheidsmanagement en eigen regiemodel
De betrokkenheid van collega’s binnen De Opvoedpoli is erg groot en er wordt hard gewerkt om de visie in de
praktijk te brengen. De productienorm is hoog. Het is belangrijk in balans te blijven en daar met elkaar aandacht
voor te hebben.
Om het verzuim te voorkomen en blijvend te beperken heeft De Opvoedpoli in het vierde kwartaal nieuw
(preventief) beleid ontwikkeld. Drie bedrijfsartsen (regio Noord-Holland, Utrecht en Zoetermeer/Den Haag)
van de netwerkorganisatie Immediator adviseren collega’s en directeuren daarin volgens de uitgangspunten
van het eigen regiemodel.
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Verloop personeel
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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Op basis van het personeelsbestand (exclusief stagiaires en freelancers) is het verloop in fte in 2017 met 58%
toegenomen. Opvallend is de uitstroom van hoofbehandelaars in 2017 (5,17 fte) in vergelijking met 2016 (0%)

Opleiden in De Opvoedpoli
In april 2017 is een werving & selectie-procedure gehouden t.b.v. de selectie van kandidatn voor de GZ-opleiding
die in 2018 van start gaat. In totaal zijn drie GZ-opleidingsplaatsen ingevuld.
In 2017 is een start gemaakt met de actualisatie van het opleidingsbeleid en de vernieuwing van procedures
en afspraken. Daarnaast is de ‘Denktank’ ontwikkeld. In 2018 is de functie van P-opleider uitgebreid; naast
het bewaken van de kwaliteit van BIG-opleidingen, zal hij een coördinerende rol innemen t.b.v. de opleidingsactiviteiten binnen De Opvoedpoli. Daarnaast wordt in het kader van opleiden verbinding gemaakt met de opleidingsactiviteiten van Altra.

4.3 Financieel beleid
Resultaat 2017
Het maatschappelijke veld ten aanzien van de jeugdzorg is zeer in beweging. De jeugdzorg is onderhevig
aan regionale aanbestedingen met grote differentiatie
in aanpak en voorwaarden. Ook de tarieven beginnen
meer en meer uiteen te lopen, waarbij er een neerwaartse trend zichtbaar is. Het resultaat over 2017 is
uitgekomen op €1.906.132. Dit is een forse verbetering
ten opzichte van het resultaat in 2016, dat - €1.035.689
bedroeg. Een van de redenen voor deze positieve
verbetering is de vrijval van een in het verleden
opgebouwde voorziening voor materiële controles.
Daarnaast heeft er opschoning van oudere balansposities plaatsgevonden.
Het jaar 2017 kenmerkt zich ook door een aantal veranderingen. Zo is er een (stevige) groei van de vraag, die
in het begin van het jaar hier en daar tot wachtlijsten
heeft geleid. Uiteindelijk is de omzet met 6% gegroeid
ten opzichte van 2016 (€ 24.984.630 in 2017 tegenover
€ 23.503.149 in 2016). Wij hebben aan de vraag voldaan
door het opschalen van de personele bezetting.
De groei heeft niet in alle gevallen geleid tot betere
resultaten. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals een
laag opgelegd prijsniveau in de regio Haaglanden, te
krappe afspraken met sommige gemeenten (plafonds
in regio Utrecht), extra inzet van externen (in verband
met ziekteverzuim/vacatures) en de benodigde verandertrajecten, voorbereidingen en aanloopkosten voor
een samenwerking in regio Alphen a/d Rijn.

Liquiditeits- en solvabiliteitspositie
De liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de Opvoedpoli ultimo 2017 is ten opzichte van 2016 verbeterd, maar
is nog wel fragiel. De liquiditeitsratio (vlottende activa/
kortlopende schulden) laat een geringe daling zien van
1.14 in 2016 naar 0.9 in 2017. De solvabiliteitsratio (eigen
vermogen/totaal vermogen) is verbeterd van -1,5 in 2016
naar --0,42 in 2017.
Een risico voor de liquiditeit zit in de omvang en wijze
van afwikkeling van een aantal balansposten. Het gaat
dan met name over de posten ‘voorziening materiële
controle’ en ‘verplichtingen van zorgverzekeraars en
gemeenten’. Indien noodzakelijk kan de Opvoedpoli
aankomende jaren, wanneer aan de gestelde voorwaarden
wordt voldaan, aanspraak maken op het noodfonds GGZ
dat ter beschikking is gesteld door de holding stichting
iHUB. Hierin zit een bedrag van € 3 miljoen. Dit noodfonds
is opgericht vanuit het doel om de Opvoedpoli liquiditeit
te bieden, wanneer de afwikkeling van oude posten met
zorgverzekeraars en de daaruit voortkomende claims
niet uit de normale exploitatie te voldoen zijn.
In 2016 is er een Subsidie van de Transitie Autoriteit
Jeugd verkregen ter bekostiging van reeds gemaakte
frictiekosten in de periode 2013-2015. Dit heeft de
liquiditeitspositie van de Opvoedpoli positief beïnvloed.
Ook de opschoning van de debiteurenstand eind 2017
en een positief jaarresultaat 2017 hebben een positief
effect gehad. Een positief saldo vermindert ook
de rente-lasten. De forecast 2018-2020 is gezien de
positieve begroting gezond en laat een stijgende lijn
zien. Ook de bevoorschotting van 70% van de producten
in de Regio Amsterdam en omgeving zijn positief voor
de liquiditeitspositie 2018 en verder.

38

BESTUURSVERSLAG 2017 – JULI 2018

Vermogenspositie

inclusief projecten en investeringen, betreffende 2,1%

De effecten van opschoning van balansposities op

van de omzet. Aan de hand van de maandrapportages

het gebied van onderhanden werk, nog te factureren

en prognoses zal tijdig het gesprek met gemeenten

posten en debiteuren zijn impliciet in de omzetbedragen

gevoerd worden over contractuitputting en worden

verwerkt. In 2017 is een nieuwe voorzienig gevormd

afspraken gemaakt over de consequenties daarvan.

in verband met langdurig zieken.

Ook voor de jaren 2019 en 2020 is de exploitatiebegroting positief.

Het negatief eigen vermogen is in 2017 verbeterd met

De maatregelen die afgelopen jaren zijn genomen

€ 8,9 miljoen en teruggebracht tot negatief € 2,9 miljoen

beginnen nu effect te hebben. Deze maatregelen

eind 2017. Dit mede door de omzetting van de lening

behelzen onder andere afspraken met de zorgverzekeraars

vanuit Horizon naar eigen vermogen.

over de afhandeling van eerdere schadelastjaren,
de aanstelling van een coördinator zorgadministratie,

Gedurende 2017 heeft er een bestuurswisseling plaats-

de deskundigheidsbevordering van officemanagers en

gevonden. Nicolette Engbers (tevens bestuurder van

zorgadministrateurs en het opschonen van de

Altra) heeft de plaats ingenomen van Annemarie van

financiële administratie.

Dalen. Mede daardoor is, en wordt samenwerking met

De maatregelen voor 2018 zijn met name gericht op het

Altra geïntensiveerd. Operationeel weten beide bedrijven

terugdringen van de overhead, zowel direct als indirect.

elkaar meer te vinden en ook op het gebied van backoffice-

Er is een kaderstellend kostprijskader opgesteld. Voor

functies wordt meer samengewerkt.

2018 spelen er verder de integratie van de bedrijfsvoering binnen stichting iHUB (allereerst met Altra), de
implementatie van een nieuw Elektronisch Patiënten-

Vooruitblik 2018
De omzet 2018 laat een groei zien ten opzichte van 2017.
Dit biedt het vertrouwen dat de goede lijn die in 2017
is ingezet ook wordt doorgezet in 2018. Het begrote
operationele resultaat van 2018 bedraagt € 615.500,

dossier en het borgen van de nieuwe werkwijze met
de regio Amsterdam. Om hierin nog beter te kunnen
acteren en inhoudelijk een sterk integraal aanbod neer
te kunnen leggen, is de Opvoedpoli een niet vrijblijvend
samen-werkingsverband aangegaan met Horizon, Altra
en De Nieuwe Kans. Dat brengt versterking van de
robuustheid van de onderneming(en).

4.4 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 maand-rapportages, 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 2017 verder aangepast bij een gewijzigde
managementinformatie-behoefte, waardoor effectieve sturing mogelijk blijft. Zo is er een kwartaalrapportage voor
de Raad van Toezicht ontwikkeld, 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 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 Opvoedpoli-niveau, 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. In 2017 is een
medewerker AO/IC aangetrokken. Een uitgebreide risicomatrix is opgesteld en wordt gemonitord.
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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, sterker nog, we zien nu veranderingen ontstaan. Ook de financiële
krimp, veroorzaakt door druk op de tarieven, is zichtbaar in de begroting. Echter door uitbreiding
van de portefeuille en de regio’s waar de Opvoedpoli actief is, wordt dit effect gedempt.
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 jeugdggz,
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 2017 is veel nadruk gelegd op 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 afgelopen jaar begonnen om haar
IT-afdeling te optimaliseren. In 2017 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 in 2017 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 geldst
romen, 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.
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5. JAARREKENING 2017
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5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

2
3

266.828
159.980
426.808

158.315
176.398
334.713

5
7
9

990.778
7.184.878
25.834
8.201.490

893.502
7.641.600
17.851
8.552.952

8.628.298

8.887.666

31-dec-17
€

31-dec-16
€

7.029.708
0
-10.992
-9.904.906
-2.886.190

29.708
688.292
-4.810
-12.505.512
-11.792.322

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Agioreserve
Aandeel derden
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

10

Voorzieningen

11

2.532.219

3.957.902

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

0

7.000.000

13

8.982.269
8.982.269

9.722.086
9.722.086

8.628.298

8.887.666

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

1
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5.1.2. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

16

24.661.420

20.607.621

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

17

323.210

2.895.528

24.984.630

23.503.149

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

21.719.620

17.736.944

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

118.682

167.304

Overige bedrijfskosten

22

1.103.455

6.394.826

Som der bedrijfslasten

22.941.758

24.299.074

BEDRIJFSRESULTAAT

2.042.872

-795.925

-136.740

-239.764

1.906.132

-1.035.689

2017
€

2016
€

1.912.314

-1.030.879

-6.182

-4.810

1.906.132

-1.035.689

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT BOEKJAAR

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves
Aandeel derden
RESULTAATBESTEMMING

2
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5.1.3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref.

2017
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

2016
€

€

2.042.872

20, 21
11

118.682
-1.425.683

-795.925

167.304
1.570.521
-1.307.001

Veranderingen in werkkapitaal:
- waarborgsommen
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten en waarborgsommen
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening courant-krediet)

1.737.825

4

16.418

0

5
7

-97.276
456.722

-88.084
-2.491.194

13

696.572

-1.264.679
1.072.436
1.808.307

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
23

Saldo betaalde / ontvangen interest

-136.740

-3.843.957
-2.902.057
-239.764

-136.740
1.671.568

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

2

-227.196

-239.764
-3.141.821

-70.233
-227.196

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

12
12

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
9
9

Stand geldmiddelen(incl. Rek.courant bank) per 1
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

0
0

-70.233

2.500.000
0
0

2.500.000

1.444.372

-712.054

-2.052.535
-608.164
1.444.372

-1.340.482
-2.052.535
-712.054

Toelichting:
De liquide middelen zijn met € 1.307.001 gestegen, met name als gevolg van positieve kasstroom uit bedrijfsoperatie (€
1.808.307) inclusief het positieve saldo van de exploitatierekening (€ 2.042.872).
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 1.404.498. Tegenover de stijging van de vorderingen (€ 456.722),
en de kortlopende schulden van (€ 712.989) en een daling van het het Onderhanden werk (€ 97.276)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: dit betreffen slechts investeringen in materiele activa (€ 227.196).
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: geen kasstroom in 2017.
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5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
De Opvoedpoli B.V. (de vennootschap), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is statutair
(en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres Rode Kruisstraat 32, en is geregistreerd onder KvK-nummer
34279530.
De vennootschap is opgericht op 14 november 2007. De vennootschap heeft ten doel het aanbieden van zorg,
dienstverlening en opleiding in algemene zin, in het bijzonder op het gebied van ouderschap, opvoeding en
ontwikkeling en het bevorderen van onderzoek, innovatie en ontwikkeling op het genoemde gebied.
In de geconsolideerde jaarrekening 2017 zijn opgenomen de vennootschap en haar deelnemingen, te weten
Opvoedpoli Den Helder B.V., De Care Express B.V., Opvoedpoli Den Haag B.V. en Opvoedpoli Zoetermeer
B.V. Alle deelnemingen zijn voor 100% geconsolideerd conform de WTZi, waarbij het aandeel derden is
opgenomen onder het eigen vermogen.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
De liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de Opvoedpoli ultimo 2017 is ten opzichte van 2016 verbeterd, echter
nog wel fragiel. Het negatief eigen vermogen is in 2017 verbeterd met € 8,9 miljoen en teruggebracht tot
negatief € 2,9 miljoen eind 2017. In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de continuïteit.
Risico voor de liquiditeit zit met name in de omvang en wijze van afwikkeling van een aantal balansposten van
met name de voorziening materiële controle en verplichtingen van zorgverzekeraars en gemeenten. Uit de
liquiditeitsbegroting blijkt de periode december 2018 t/m april 2019 het meest kwetsbaar indien de totale
mogelijke financiële gevolgen zullen plaatsvinden in de periode tot en met juni 2019.
Indien noodzakelijk kan de Opvoedpoli aankomende jaren, onder voorwaarde van voldoen aan de gestelde
voorwaarden, aanspraak maken op het noodfonds GGZ dat ter beschikking is gesteld door de holding stichting
iHUB. Hierin zit een bedrag van € 3 miljoen. Dit noodfonds is opgericht met doel de Opvoedpoli liquiditeit te
bieden als door afwikkeling van oude posten met zorgverzekeraars de daaruit voortkomende claims niet uit de
normale exploitatie te voldoen zijn. De Raad van Bestuur verwacht zonder problemen aan die voorwaarden te
voldoen, echter onderkent wel dat de omvang van het fonds de totale mogelijke financiële gevolgen niet
volledig afdekt.
De Raad van Bestuur is echter wel positief gestemd omtrent de verwachting dat de afloop van de balansposten
niet ineens in die periode zal plaatsvinden. Meer specifiek liggen daar de volgende veronderstellingen aan ten
grondslag. De ervaring van afgelopen jaren leert dat er ruimte is om afspraken met zorgverzekeraars en
gemeenten te maken over terugbetalingen en het is onzeker of en wanneer er materiële controles plaatsvinden.

Overige opmerkingen
In 2016 is er een Subsidie van de Transitie Autoriteit Jeugd verkregen ter bekostiging van reeds gemaakte
frictiekosten in de periode 2013-2015. Dit heeft de liquiditeitspositie van de Opvoedpoli positief beïnvloed. Ook
de opschoning van de debiteurenstand eind 2017 en een positief jaarresultaat 2017 hebben een positief effect
gehad. Een positief saldo vermindert ook de rentelasten. De forecast 2018-2020 is gezien de positieve
begroting gezond en laat een stijgende lijn zien. Ook de bevoorschotting van 70% van de producten in de
Regio Amsterdam en omgeving zijn positief voor de liquiditeitspositie 2018 en verder.
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De omzet 2018 laat een groei zien ten opzichte van 2017, dit biedt vertrouwen dat de goede lijn die is ingezet in
2017 ook wordt doorgezet in 2018. Het begrote operationele resultaat van 2018 bedraagt € 615.500, inclusief
projecten en investeringen, betreffende 2,1% van de omzet. Aan de hand van de maandrapportages en
prognoses zal tijdig het gesprek met gemeenten gevoerd worden over contractuitputting en worden afspraken
gemaakt over de consequenties daarvan.
Ook voor de jaren 2019 en 2020 is de exploitatiebegroting positief.
De maatregelen die afgelopen jaren zijn genomen beginnen nu effect te hebben. De genomen maatregelen zijn
onder andere afspraken met de zorgverzekeraars over de afhandeling van eerdere schadelastjaren, aanstelling
van een coördinator zorgadministratie, de deskundigheidsbevordering van officemanagers en
zorgadministrateurs en het opschonen van de administratie. De maatregelen voor 2018 zijn met name gericht
op het terugdringen van de overhead, zowel direct als indirect. Er is een kaderstellend kostprijskader opgesteld.
Voor 2018 speelt verder de integratie van de bedrijfsvoering binnen stichting iHUB (allereerst met Altra) en het
borgen van de nieuwe werkwijze met de regio Amsterdam. Om hierin nog beter te kunnen acteren en
inhoudelijk een sterk integraal aanbod neer te kunnen leggen, is de Opvoedpoli een niet vrijblijvend
samenwerkingsverband aangegaan met Horizon, Altra en De Nieuwe Kans. Dat brengt versterking van de
robuustheid van de onderneming(en).
Deze jaarrekening is op grond van voornoemde overwegingen opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
- voorziening materiële controle.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Opvoedpoli B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de
groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden
uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel van Opvoedpoli B.V. als de geconsolideerde
maatschappijen.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Opvoedpoli B.V.. De waarderingsgrondslagen voor de dochtermaatschappijen wijken niet
af van de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.
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Naam

Statutaire vestigingsplaats

Opvoedpoli Den Helder B.V.

Den Helder

100 %

De Care Express B.V.

Amsterdam

100 %

Opvoedpoli Den Haag B.V.

Den Haag

100 %

Opvoedpoli Zoetermeer B.V.

Zoetermeer

Aandeel geplaatst kapitaal

90%

Alle groepsmaatschappijen worden aangemerkt als verbonden partijen, transacties tussen de groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geelimineerd.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in
de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct
in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te
worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt
dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Opvoedpoli B.V.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van de
materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief.
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van
onderstaande afschrijvingspercentages. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast
actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden
deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Kantoorinventaris : 20 %.
• Hardware (laptops/telefoons etc) : 33 %.
• Vervoersmiddelen : 20 %.
In de investeringen is geen bedrag aan geactiveerde rente opgenomen.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden
betrokken
#VERW! (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de
opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede
verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te
koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk
worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
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Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van
de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien
geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde).
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, deze wordt per
debiteur onderbouwd.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij
de afwikkeling van de verplichting.
Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer.
Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet
betrokken.
Per individuele voorziening is hieronder een toelichting van de grondslagen voor waardering opgenomen.
Voorziening debiteuren
De debiteuren worden specifiek voorzien indien het management het risico op niet-betalen groot acht.
Er worden gesprekken gevoerd over de afwikkeling van de vorderingen. Op basis van de status van het
afwikkelingstraject, de inhoudelijke afstemming met de debiteur en de feitelijke stand van zaken is adequaat de
hoogte van de voorziening bepaald.
Voorziening materiële controle
De voorziening materiële controle is een voorziening voor het risico op afgekeurde omzet. De financier mag tot
5 jaar na afloop van de facturering omzet controleren. De balanspost is ultimo 2017. Voor de voorziening is een
inschatting gemaakt van het saldo afkeuring van de niet-gecontroleerde omzet zorgverzekeraars 2013 tot en
met 2017 dat mogelijk moet worden terugbetaald.
Voorziening verlieslatend contract
De voorziening verlieslatend contract bevat de resterende huurverplichtingen van de filialen (poli's), waarvan
eind 2014 is besloten dat zij in de periode van 2015 tot en met 2016 worden gesloten. De resterende
huurverplichtingen zijn hier voorzien.
Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte
loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet
zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100 %
gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. Er is geen disconteringsvoet gehanteerd.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden
worden opgenomen onder kortlopende schulden.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande
boekjaren wordt foutherstel toegepast.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van
verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.
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Pensioenen
Opvoedpoli heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij SPWZ. De
verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Opvoedpoli betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1
januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de
dekkings-graad. In februrai 2018 bedroeg de dekkingsgraad 101,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad
is 124%. De Opvoedpoli heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een
tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies en heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel
van de onderneming in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa.

(Overheids)subsidies
(Overheids)subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan
verbonden voorwaarden.
Subsidies ter compensatie van de door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de
winst- en verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de
jaarrekening.

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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ACTIVA
2. Materiële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

164.181
102.414
233

149.535
8.146
633

Totaal materiële vaste activa

266.828

158.314

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

158.314
227.196
118.682

255.385
70.233
167.304

Boekwaarde per 31 december

266.828

158.316

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar
het mutatieoverzicht onder paragraaf 5.1.7. Grootste investeringen betreffen nieuwe laptops en de verbouwing
van poli Zoetermeer. Alle genoemde activa zijn juridisch en economische eigendom van de Opvoedpoli. Verder
zijn er geen contractuele investeringsverplichtingen.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Waarborgsommen

159.980

176.398

Totaal financiële vaste activa

159.980

176.398

3. Financiële vaste activa

Toelichting:
De financiele activa betreft betaalde waarborgen voor huurpanden, deze worden terug ontvangen bij einde
huurovereenkomst. De looptijd van de betreffende huurovereenkomsten is langer dan 1 jaar.

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten

990.778

893.502

Totaal onderhanden werk

990.778

893.502
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Toelichting:
De daling van het onderhand werk DBC's / DBC producten is het gevolg van het moeten afsluiten van alle DBC's
die nog openstonden bij gemeenten. Gezien de privacywetgeving is dit per 1 januari 2018 niet meer toegestaan.
Alle DBC's zijn afgesloten en derhalve opgenomen onder de debiteuren. De post van € 990.778 is het bedrag
aan DBC's die openstaan bij de zorgverzekeraars.
Op het saldo Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten is geen voorziening voor oninbaarheid in mindering
gebracht.

7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Vorderingen op debiteuren
Overige overlopende activa:
Nog te factureren bedragen
Vooruit ontvangen facturen
Nog te ontvangen subsidies
Voorschotten personeel
Vennootschapsbelasting

6.825.526

4.267.358

105.372
153.604
60.473
29.904
10.000

451.416
2.440
2.917.296
-6.910
10.000

Totaal debiteuren en overige vorderingen

7.184.878

7.641.600

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 3.093.776 (2016: € 2.564.162).
Deze voorziening is bepaald door middel van individuele evaluatie per debiteur.
Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen en langlopende schulden aan banken is € 0 van
de vorderingen verpand.

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Kassen
Kruispost
Totaal liquide middelen

31-dec-17
€

31-dec-16
€

24.429
1.405
0
25.834

17.445
1.369
-963
17.851

Toelichting:
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking afgezien van de afgegeven bankgaranties. Er zijn 2
bankgaraties afgegeven, betreffende Nahuysplein (€ 5.400) en Buikslotermeerplein (€ 7.946,25).
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PASSIVA
10. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Kapitaal
Agioreserve
Aandeel derden
Algemene en overige reserves

7.029.708
0
-10.992
-9.904.906

29.708
688.292
-4.810
-12.505.512

Totaal groepsvermogen

-2.886.190

-11.792.322

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
Resultaat1-jan-2017 bestemming
€
€

Overige
Saldo per
mutaties 31-dec-2017
€
€

Kapitaal

29.708

0

7.000.000

7.029.708

Totaal kapitaal

29.708

0

7.000.000

7.029.708

Agioreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
Resultaat1-jan-2017 bestemming
€
€

Overige
Saldo per
mutaties 31-dec-2017
€
€

Agioreserve

688.292

0

-688.292

0

Totaal agioreserve

688.292

0

-688.292

0

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
Resultaat1-jan-2017 bestemming
€
€

Overige
Saldo per
mutaties 31-dec-2017
€
€

Algemene reserve:

-12.505.512

1.912.314

688.292

-9.904.906

Totaal algemene en overige reserves

-12.505.512

1.912.314

688.292

-9.904.906

Aandeel derden
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
Resultaat1-jan-2017 bestemming
€
€

Overige
Saldo per
mutaties 31-dec-2017
€
€

Minderheidsaandeel Opvoedpoli Zoetermeer

-4.810

-6.182

0

-10.992

Totaal algemene en overige reserves

-4.810

-6.182

0

-10.992

Toelichting:
In 2017 is de langlopende lening van Stichting Horizon omgezet naar aandelenkapitaal, ad € 7.000.000.
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het groepsvermogen en de achtergestelde lening(en) die onder de
Opvoedpoli heeft een 90% belang in Opvoedpoli Zoetermeer B.V.
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Voorstel verwerking resultaat over het boekjaar en overige mutaties 2017
Het bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, om:
- middels een overige mutatie ad € 688.292 de agioreserve te verlagen tot nihil en deze mutatie ten gunste van
de algemene reserve te verwerken
- het resultaat over het boekjaar 2017 ad € 1.912.314 ten gunste van de algemene reserve te verwerken.
11. Voorzieningen
Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven:

Dotatie Onttrekking

Vrijval

Saldo per

1-jan-2017
€

31-dec-2017
€
€

€

€

Voorziening zorgverzekeraars
Voorziening verlieslatende contracten
Voorziening landurig zieken

3.852.185
105.717
0

65.403
0
331.918

0
82.558
0

1.740.446
0
0

2.177.142
23.159
331.918

Totaal voorzieningen

3.957.902

397.321

82.558

1.740.446

2.532.219

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

1.571.986
960.233

Toelichting per categorie voorziening:
In de berekening van de voorziening zorgverzekeraars is door middel van ervaringcijfers, inschattingen en
lopende besprekeningen, rekening gehouden met een mogelijke afkeur door verzekeraars van de nietgecontroleerde omzet met betrekking tot 2013 tot en met 2017 opgenomen. De omzet wordt als nietgecontroleerd beschouwd als de vennootschap niet kan aantonen dat deze is gecontroleerd door de
zorgverzekeraar. De omzetbedragen voor deze jaren zijn aangesloten met de financiële administratie. Per
zorgverzekeraar is er gekeken naar welke jaren nog niet gecontroleerd zijn en het mogelijke verwachte risico. In
de jaren 2013 tot en met 2015 zijn de saldo's afzonderlijk bepaald per jaar en zorgverzekeraar. Over 2016 en
2017 is 5% van de niet-gecontroleerde omzet voorzien. Dit percentage is gebaseerd op uitkomsten van onze
interne controles.
In 2017 is de voorziening langdurig zieken gevormd, deze is gevormd voor vijf langdurig zieken, waarvan
verwacht wordt dat de arbeidsongeschiktheid gedurende het resterende dienstverband niet zal worden
opgeheven.
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12. Langlopende schulden (> 1 jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Overige langlopende schulden

0

7.000.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

0

7.000.000

2017
€

2016
€

7.000.000
0
7.000.000

4.000.000
3.000.000
0

Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

0
0

7.000.000
0

Stand langlopende schulden per 31 december

0

7.000.000

De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren

633.998
2.502.473

2.070.386
381.813

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren

1.354.356
390.071
1.259
1.559.581

1.836.549
647
67.823
2.848.960

254.242

0

234.081
509.263
0

17.683
930.458
7.497

67.717
0
313.448

96.265
20.877
247.322

0
0
725.190
436.444

23.014
271.758
658.501
219.955

147

22.577

8.982.268

9.722.086

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: omzetting naar kapitaal

Toelichting:
Per augustus 2017 zijn de leningen omgezet in aandelenkapitaal.

13. Kortlopende schulden

Terugbetalingsverplichtingen gemeenten oude jaren
Overige schulden:
Rekening courant gelieerde ondernemingen
Schulden aan zorgverzekeraars
Terug te betalen subsidies
Nog te betalen kosten:
Reservering accountants- advieskosten
Reservering oproepkrachten
Nog te ontvangen facturen
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruit betaalde bedragen
Vooruit ontvangen subsidies
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva:
Overlopende passiva
Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting:
De kortlopende schulden zijn aangezienlijk gedaald met € 739.818. Dit komt onder andere door de
betalingsregelingen en verrekeningen welke hebben plaatsgevonden.
Het aantal nog op te nemen vakantiedagen is eind 2017 gestegen met € 216.489, dit is het gevolg van de
toegenomen vraag waarop ingespeeld is door de extra inzet van eigen mensen.
Bij het kredietplafond van de Rabobank a € 2.230.471, welke in 30 juni 2018 vervalt naar een kredietplafond van
€ 990.231 zijn diverse zekerheden gesteld. Dit betreft: te vestigen pandrecht op het merkrecht Opvoedpoli, te
vestigen pandrecht op alle huidige en toekomstige vervoersmiddelen, te vestigen pandrecht op allen en
toekomstige inventaris, te vestigen pandrecht zakelijk vorderingen en die uit verzekeringsovereenkomsten. Het
voldoende verzekerd zijn van de roerende en register goederen, exclusiviteit voor de kredietverlenende bank.
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14. Financiele instrumenten
Algemeen
De Opvoedpoli handelt niet in financiële derivaten. De Opvoedpoli heeft procedures en gedragslijnen om de
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan
de Opvoedpoli verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit vloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde
van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten
zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en
niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van zorgdebiteuren zijn voor circa 60% geconcentreerd bij 4 gemeenten en 1
zorgverzekeraar. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 341.276.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen lening. De
langlopende lening van Horizon is augustus 2017 omgezet naar aandelenkapitaal. Bij deze lening was in 2016
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De Opvoedpoli heeft als beleid om geen afgeleide
financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen,
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen,
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

NIET IN BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Toelichting:
Huurverplichtingen
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het
komende jaar € 689.390.
Adres
Rode Kruisstraat 32 en
Hofgeest 341
Kennemerstraatweg 105
Buikslotermeerplein 136
Surinameplein 85
Biltstraat 190
Spaarne 11
Zeestraat 84
Eerste van Swindenstraat 555
Wilhelminastraat 66
Nassaukade 162H
Zuiderkerkstraat 1-3
Dorpstraat 145
Pilatusdam 3
Westlaan 14
Middenweg 161

Postcode + Plaats
1025 KN Amsterdam
1102 ER Amsterdam ZO
1814 GE Alkmaar
1025 EX Amsterdam
1058 GH Amsterdam
3572 BR Utrecht
2011 CC Haarlem
1943 AC Beverwijk
1093 LC Amsterdam
2011 VP Haarlem
1053 LL Amsterdam
1501 NE Zaandam
2712 AG Zoetermeer
2712 BD Zoetermeer
2641 DM Pijnacker
1782 BE Den Helder

Contract tot
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Waarde
contract

Waarde 2018

30-4-2019

€

96.350

1-1-2019
1-10-2018
31-3-2020
31-12-2020
31-5-2021
29-2-2020
31-8-2022
31-12-2022
31-7-2023
30-11-2021
31-3-2022
31-5-2023
1-11-2022
1-8-2021

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

52.500
28.280
39.000
55.000
39.200
18.900
44.495
37.008
39.700
24.862
55.650
30.000
34.122
41.235
689.390

€

128.467

€
52.500
€
28.280
€
87.750
€
165.000
€
133.933
€
40.950
€
207.645
€
185.040
€
218.350
€
97.376
€
236.513
€
162.500
€
164.923
€
147.759
€ 2.277.331
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Toelichting:
Meerjarige financiele verplichtingen
Onderstaand zijn alle contracten die doorlopen na 31-12-2018 opgenomen.

Korte omschrijving
Leverancier
ICT zakelijk IP telefonie Nassaukade 162Aventel B.V.
ICT zakelijk IP telefonie Kennemerstraat Aventel B.V.
Koffieautomaten - MANTEL
Douwe Egberts
Elektriciteit Mantelcontract 2018-2019 EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit 1e van Swindenstraat 555 EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Biltstraat 190
EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Dorpsstraat 145
EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Kennemerstraatweg 105
EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Middenweg 161
EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Nassaukade 162 huis
EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Pilatusdam 3
EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Prinsegracht 126
EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Spaarne 11
EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Spijkermakersstraat 101- a EON Benelux Levering B.V.
Elektriciteit Surinameplein 85
Elektriciteit Westlaan 14
Elektriciteit Wilhelminastraat 66
Elektriciteit Zuiderkerkstraat 1- 3
SamenwerkingsOVK Verwijsindex
VDSL 100/100mb kpn Pilatusdam 3
VDSL 100/100mb kpn Buikslotermeer

EON Benelux Levering B.V.
EON Benelux Levering B.V.
EON Benelux Levering B.V.
EON Benelux Levering B.V.
Multisignaal N.V.
YouP Telecom B.V.
YouP Telecom B.V.

Aanvangsdatum
Eind-datum
21-02-13
31-12-22
2-07-15
31-12-22
16-04-18
16-04-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
31-12-19
1-01-18
1-01-18
1-01-18
1-01-18
5-03-18
9-01-18
23-03-18

31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-22
9-01-19
23-03-19

Jaarvolume
€
1.266
€
419

variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
€
€

594
594

Gerechtelijke procedures
Op dit moment loopt een gerechtelijke procedure tegen 2 zorgverzekeraars inzake het niet uitbetalen van DBC’s,
waarbij de Opvoedpoli zich op het standpunt stelt dat de ingediende DBC’s dienen te worden uitbetaald.

Bankgaranties
Er zijn 2 bankgaraties afgegeven, betreffende Nahuysplein (€ 5.400) en Buikslotermeerplein (€ 7.946,25).

Gemeenten
Gemeenten hebben het recht om de ingediende DBC’s over 2015 tot en met 2017 af te keuren en terug te
vorderen. Hoewel op dit moment niet wordt verwacht dat dit zal plaatsvinden omdat bij de meeste gemeenten de
ingediende declaraties zijn voorzien van een controleverklaring, bestaat er een risico dat een of meerdere
gemeenten van dit recht gebruik zullen maken.
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BIJLAGE
5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

0
0

164.756
152.952

720.344
574.467

0
0

1.999
1.366

887.099
728.785

Boekwaarde per 1 januari 2017

0

11.804

145.877

0

633

158.314

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

0
0

174.608
22.231

52.588
96.051

0
0

0
400

227.196
118.682

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

152.377

-43.463

0

-400

108.514

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

0
0

339.364
175.183

772.932
670.518

0
0

1.999
1.766

1.114.295
847.467

Boekwaarde per 31 december 2017

0

164.181

102.414

0

233

266.828

20 of 33%

20,0%

Afschrijvingspercentage
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Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

20,0%

Totaal
€

Opvoedpoli. B.V.

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever

Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
Totaal

Afsluitdatum

27-nov-14
24-jul-15
15-okt-15
2-mrt-16
10-nov-16

Hoofdsom

€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000

Totale
looptijd

Soort
lening

lening
lening
lening
lening
lening

Werkelijkerente

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

Restschuld
Nieuwe
31 december leningen in
2016
2017

€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 7.000.000

Zie ook toelichting groepsvermogen voor het omzetten van lening naar kapitaal.
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Aflossing in
2017

€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
0

€ 7.000.000

Restschuld
Restschuld
31 december
Gestelde zekerheden
over 5 jaar
2017

0
0
0
0
0
0

0
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Omzet overige opdrachtgevers

1.478.813
20.648.277
2.534.330

1.350.395
17.887.978
1.369.249

Totaal

24.661.420

20.607.621

Toelichting:
Er is een stijging te zien in de omzet Jeugdwet 2017 ten opzichte van 2016. Dit zijn met name uitbreidingen van
budgetten in de Regio Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem. Deze stijgende lijn loopt door in 2018.
De overige omzet stijging komt met name door een stijging van de inzet voor het Ouder-Kind Team in de gemeente
Amsterdam (€ 672k meer dan in 2016).

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen

0
323.210

2.895.528
0

Totaal

323.210

2.895.528

Toelichting:
De rijkssubsidie van het Ministerie van VWS 2016 betreft een zogenaamde TAJ subsidie,ontvangen ter dekking
van frictiekosten uit voorgaande jaren.
De beschikbaarheidsbijdrage Opleidingen 2016 is pas eind 2017 vastgesteld en de bijdrage (€ 28.175) is
opgenomen als baten in 2017. De subsidie van de beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 2017 bedraagt €
295.035.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Reiskosten
Kantinekosten
Opleidingskosten
Onkostenvergoedingen
Ziekteverzuimverzekering
Premie WGA-verzekering
Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

13.997.305
2.184.514
1.241.194

11.698.818
1.964.362
1.045.860

445.659
39.532
397.053
57.462
116.113
0
428.154
18.906.986
2.812.634

405.841
40.785
314.131
62.263
88.484
61.027
99.884
15.781.458
1.955.486

Totaal personeelskosten

21.719.620

17.736.944

298

275

0

0

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
Vanwege de hogere omzet als gevolg van de groei in contracten en aanvragen, is er groei in de
personeelsformatie. Dit komt tot uiting in de diverse personeelsposten.
De stijging in inhuur personeel van ruim 40% ten opzichte van 2016 komt met name door de extra benodigde
ondersteuning bij bestuur en staf voor de verbeterprojecten administratie en HR en de implementatie van een nieuw
EPD-systeem. Verder is er sprake van (tijdelijke) vervanging door vertrek van eigen personeel.

20. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

- materiële vaste activa

118.682

167.304

Totaal afschrijvingen

118.682

167.304

Toelichting:
De daling van de afschrijvingskosten is het gevolg van activa die in 2016 en begin 2017 volledig is afgeschreven.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
22. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Algemene kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Energiekosten gas
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Controlerend accountant
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Reorganisatiekosten
Vrijval oude schulden
Totaal overige bedrijfskosten

2017
€

2016
€

531.400

436.212

66.926
712.536
-1.163.716
108.663
340.627
1.361.685
41.173
0
-895.840
1.103.455

70.669
669.196
1.732.432
154.285
298.485
1.150.238
1.343.247
540.063
1.964.362
6.394.826

Toelichting:
De grootste wijziging in de overige bedrijfskosten betreft twee posten; dotaties en vrijval voorzieningen en vrijval
oude schulden. De vrijval in de voorziening materiele controle komt voort uit de afwikkeling van een aantal
materiele controles en heeft geleidt tot een verlaging van de voorziening. Aangezien de finale afwikkeling
plaatsvindt in 2018 vinden derhalve dan ook de onttrekkingen plaats.
De vrijval oude schulden heeft te maken met de nieuwe afspraken die zijn gemaakt met zorgverzekeraars over de
schadelastjaren 2013-2015.

23. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Rentelasten
Rente lening Horizon
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

2017
€

2016
€

39.543
97.197
136.740

61.421
178.343
239.764

136.740

239.764

Totaal financiële baten en lasten
Toelichting:
De daling van de financiële lasten komt door de afwikkeling van een vaststellingsovereenkomst met de
belastingdienst en een verbeterde liquiditeitspositie.
De daling van de rentelasten Horizon komt door de omzetting van de leningen naar aandelenkapitaal per augustus
Er zijn geen rentebaten in 2017.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
WNT-verantwoording 2017 De Opvoedpoli B.V.
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op De Opvoedpoli B.V.
Het voor Opvoedpoli B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 €181.000, het bezoldigingsmaximum voor
zorg en jeugdhulp, klasse V, totaalscore 12 punten.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierna vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in
2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e
maand van de functievervulling
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2017
Deeltijdfactor in fte

J.J. du Prie

A. van Dalen

Bestuurder

Bestuurder

01/01– 31/12

01/01– 30/09

0,12

0,828

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

21.648

109.683

0

n.v.t.

Subtotaal

21.648

109.683

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

21.648

112.093

N.v.t.

N.v.t.

21.648

109.683

N.v.t.

N.v.t.

01/01– 31/12

01/11 – 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

0

0,8

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

0

24.374

Beloningen betaalbaar op termijn

0

n.v.t.

Totale bezoldiging 2016

0

24.374

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 2017
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de
periode kalendermaand 1 t/m 12
A. van Dalen

bedragen x € 1

Bestuurder

Functiegegevens
Kalenderjaar³
Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang - einde)

2017

2016

-

1/1-31/10

Aantal kalendermaanden functievervulling
in het kalenderjaar⁴

10

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar⁵
Maxima op basis van de normbedragen
per maand⁶
Individueel toepasselijke maximum gehele
periode kalendermaand 1 t/m 12⁷

€

176

€

-

175
204.000
204.000

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het
(gemiddeld) maximum uurtarief?⁸

[JA]

Bezoldiging in de betreffende periode

121.870

Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12⁹

121.870

-/- Onverschuldigd betaald bedrag10

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

121.870

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan¹¹

N.v.t.

De heer du Prie is 100% in dienst bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en kwalificeert derhalve
bij Stichting Opvoedpoli als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking. De bezoldiging verantwoord
in de WNT verantwoording bij Stichting Opvoedpoli bedraagt de doorbelaste kosten door Stichting Horizon
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs aan Stichting Opvoedpoli voor de functievervulling van de leidinggevende
topfunctionaris bij Stichting Opvoedpoli. De doorbelaste kosten betreffen loonkosten inclusief werkgeversdeel
sociale lasten en eventuele kosten leaseauto of vervoer en is gebaseerd op de tijdsbesteding van 11,96%.
De vergelijkende cijfers zijn aangepast ten opzichte van de in jaarrekening 2016 opgenomen WNT
verantwoording. In de WNT verantwoording was de heer de Prie ten onrechte niet als leidinggevende
topfunctionaris verantwoord. In de aangepaste vergelijkende cijfers WNT bezoldiging 2016 is de heer du Prie als
leidinggevende topfunctionaris verantwoord. Door Stichting Horzion zijn over 2016 geen kosten doorbelast voor
de functievervulling van leidinggevende topfunctionaris bij Stichting Opvoedpoli, waardoor de WNT bezoldiging
nihil is.
In de WNT verantwoording heeft tevens foutherstel over 2016 plaatsgevonden voor de verantwoording van de
WNT bezoldiging van A. Van Dalen. In de WNT verantwoording 2016 was de totale bezoldiging verantwoord als
leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking 1e tot en met 12 maand, terwijl vanaf 1 november 2016
sprake was van functievervulling vanaf de 13e maand. Toets van de aanpassing van de vergelijkende cijfers aan
geldende WNT regelgeving heeft niet geleid tot een onverschuldigde betaling.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
met een bezoldiging van €1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

N. Engbers

Bestuurder
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2017

D.M.C. Pronk

F.C. Bakker

Voorzitter

Lid

Th. Van den
Hurk
Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

2.929

1.963

1.963

27.150

18.100

18.100

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2017

2.929

1.963

1.963

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

0

0

0

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2017

0

0

0

0

0

0

P. Laseur

J. Kweekel

J.W. Jurg

Lid

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

2.603

1.965

1.963

18.100

18.100

18.100

Bezoldiging 2017
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2017
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

2.603

1.965

1.963

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Totale bezoldiging 2016

0

0

0

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2017

P. van der Laan

V.G. Smink

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

2.603

1.950

18.100

18.100

Bezoldiging 2017
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2017
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

2.603

1.950

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

Totale bezoldiging 2016

0

0

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016

De Raad van Toezicht is in september 2016 vanuit alliantiepartners Horizon en Altra in een nieuwe
samenstelling naar de holding, iHUB, gegaan en houdt van daaruit toezicht op alle werkmaatschapijen.
Doorbelasting naar de Opvoedpoli heeft pas vanaf 2017 plaatsgevonden.
25. Honoraria accountant

2017
€

2016
€

108.663
0
0
0

94.285
60.000
0
0

108.663

154.285

De honoraria van de accountant zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Toelichting:
In 2017 is de Opvoedpoli over gestapt naar een andere accountant. De in 2017 opgenomen kosten betreffen de
maximale contractuele kosten. In 2016 zijn er onder andere vanwege het vertrek van de controller extra
werkzaamheden door de accountant verricht.

26. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is
opgenomen onder punt 24.
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5. ENKELVOUDIGE JAARREKENING
Opvoedpoli B.V.
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5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

2
3

197.303
86.692
283.995

129.094
112.917
242.011

5

990.778

893.502

7
9

6.115.826
617
7.107.221

6.193.039
-20
7.086.521

7.391.216

7.328.532

31-dec-17
€

31-dec-16
€

7.029.708
0
-9.915.952
-2.886.244

29.708
688.292
-12.510.376
-11.792.376

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Agio reserve
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

2.509.060

3.852.185

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

0

7.000.000

13

7.768.400
7.768.400

8.268.724
8.268.724

7.391.217

7.328.532

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

16

13.078.621

10.584.517

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

17

323.210

2.895.925

13.401.831

13.480.442

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

12.999.691

10.540.121

Afschrijvingen materiële vaste activa

20

96.924

146.638

Overige bedrijfskosten

22

-469.451

3.140.990

Som der bedrijfslasten

12.627.164

13.827.750

BEDRIJFSRESULTAAT

774.668

-347.308

301.804

474.179

1.076.473

126.871

829.660

-1.162.560

1.906.133

-1.035.689

2017
€

2016
€

1.906.133

-1.035.689

1.906.133

-1.035.689

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT NA FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Resultaat deelnemingen

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves
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5.1.13 FISCALE POSITIE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.13.1 Algemeen

2017
€
Vermogen per 31 december
Vermogen per 1 januari
Kapitaalstorting
augustus 2017
Vermogensmutatie

-2.886.244
-11.792.376
7.000.000
1.906.133

Resultaat volgens de winst- en verliesrekening

1.906.133

Deelnemingsvrijstelling
Aandeel in de resultaten van:
- Opvoedpoli Den Helder B.V.
- De Care Express B.V.
- Opvoedpoli Den Haag B.V.
- Opvoedpoli Zoetermeer B.V.

381.273
206.942
303.265
-61.820
829.660
1.076.473

Posten die commercieel een last vormen maar fiscaal niet
- Boetes belastingdienst
0
- Beperkt aftrekbare kosten 26,5% van € 21.136
5.601
5.601
1.070.872
Fiscale faciliteiten
- Investeringsaftrek, volgens tabel over € 164.978
Belastbaar bedrag

11.129
1.082.001

Te verrekenen verliezen

Carry-forward
Jaar

2013
2014
2015
2016
2017
Totaal te
verrekenen

Belastbaar bedrag

Verrekend
lopend
boekjaar

Resteert
einde
boekjaar

-3.628.812
-1.087.192
-935.977
113.007
1.082.001

1.195.008
0
0
0
0

-2.433.804
-1.087.192
-935.977
0
0

-5.651.981

1.195.008

-4.456.973

Te
verrekenen
tot en met
2022
2023
2024

€
10.000
Betaalde voorlopige aanslag 2016

Balanspost per 31 december 2017
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

148.591
48.480
233

6.796
121.820
633

Totaal materiële vaste activa

197.303

129.249

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

129.249
164.978
96.924

221.553
54.179
146.638

Boekwaarde per 31 december

197.303

129.094

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.15.

3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Waarborgsommen
Deelnemingen

86.692
0

112.917
0

Totaal financiële vaste activa

86.692

112.917

2017
€

2016
€

112.917
-26.225

115.946
-3.029

86.692

112.917

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Retour ontvangen waarborgsommen
Boekwaarde per 31 december
Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde jaarrekening.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Opvoedpoli Den Helder B.V.
Jeugdzorg
Care Express B.V.
Jeugdzorg
Opvoedpoli Den Haag B.V.
Jeugdzorg
Opvoedpoli Zoetermeer B.V.
Jeugdzorg

Verschaft
kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

18.000
22.500
18.000
16.200

100%
100%
100%
90%

Toelichting:
Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het kapitaalbelang in 2017.
Gezien het negatieve eigen vermogen van de de deelnemingen is de waardering nihil.
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Eigen
vermogen

Resultaat
€

€

-837.175
-6.684.388
-717.415
-48.096

381.273
206.942
303.265
-61.820

Opvoedpoli.B.V.
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ACTIVA
5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten

990.778

893.502

Totaal onderhanden werk

990.778

893.502

De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vooruit ontvangen facturen
Nog te ontvangen subsidies
Voorschotten personeel
Vennootschapsbelasting

4.691.494
1.112.696
109.096
166.839
25.701
10.000

1.330.891
1.968.245
-33.393
2.917.296
0
10.000

Totaal debiteuren en overige vorderingen

6.115.826

6.193.039

7. Debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 2.436.242 (2016: € 4.327.527).
De vordering op de groepsmaatschappijen neemt af met € 855.549 in 2017. Dit komt door het positief resultaat 2017.

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Kassen
Kruispost

617
0

943
-963

Totaal liquide middelen

617

-20

Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde balans.
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10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Kapitaal
Agio reserve
Algemene en overige reserves

7.029.708
0
-9.915.952

29.708
688.292
-12.510.376

Totaal eigen vermogen

-2.886.244

-11.792.376

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Kapitaal

29.708

0

7.000.000

7.029.708

Totaal kapitaal

29.708

0

7.000.000

7.029.708

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Agio reserve:

688.292

0

-688.292

0

Totaal bestemmingsreserves

688.292

0

-688.292

0

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Algemene reserves:

-12.510.376

1.906.133

688.292

-9.915.952

Totaal algemene en overige reserves

-12.510.376

1.906.133

688.292

-9.915.952

De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

-2.886.244

1.906.133

54

-1

-2.886.190

1.906.132

Het verloop is als volgt weer te geven:

Agio reserve
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde balans.

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017
en resultaat over 2017

Verschil afronding uit voorgaande jaren
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat
Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde balans.
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11. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2017
€

Dotatie

Vrijval

€

€

Saldo per
31-dec-2017
€

Voorziening omzet DBC's
Voorziening langdurig zieken

3.852.185
0

0
331.918

1.675.042
0

2.177.142
331.918

Totaal voorzieningen

3.852.185

331.918

1.675.042

2.509.060

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

1.548.827
960.233

Toelichting per categorie voorziening:
Zie toelichting geconsolideerde balans.

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan banken

0

7.000.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

0

7.000.000

2017
€

2016
€

7.000.000
0
7.000.000

4.000.000
3.000.000
0

0

7.000.000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Stand per 31 december

Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde balans.
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13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren
Terugbetalingsverplichtingen gemeenten oude jaren
Overige schulden:
Rekening courant gelieerde ondernemingen
Schulden aan zorgverzekeraars
Terug te betalen subsidies
Nog te betalen kosten:
Reservering accountants- advieskosten
Reservering oproepkrachten
Nog te ontvangen facturen
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruit betaalde bedragen
Vooruit ontvangen subsidies
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva:
Overlopende passiva

633.988
2.347.529
1.003.993
175.915
265
1.559.581
232.827

2.070.386
307.724
1.145.603
-42.412
36.200
2.475.046
352.499

234.081
509.263
0

0
948.614
7.497

67.717
0
190.236

96.265
20.877
147.400

129.148
0
436.442
247.415

23.014
165.392
403.284
103.380

0

7.954

Totaal overige kortlopende schulden

7.768.400

8.268.724

Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde balans.
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NIET IN BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Toelichting:
De Opvoedpoli maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting bij stichting iHUB met de volgende
instellingen, Stichting iHUB, Stichting Horizon Jeugd en Onderwijs en Stichting Altra en Stichting De Nieuwe Kans.
Stichting iHUB is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.
Ultimo 2017 bedragen de schuld omzetbelasting Opvoedpoli in de fiscale eenheid € 7.285.
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende
jaar

Adres
Rode Kruisstraat 32 en
Hofgeest 341
Kennemerstraatweg 105
Buikslotermeerplein 136
Surinameplein 85
Biltstraat 190

Postcode + Plaats
Contract tot
1025 KN Amsterdam
30-4-2018
1102 ER Amsterdam ZO
1814 GE Alkmaar
1-1-2019
1025 EX Amsterdam
1-10-2018
1058 GH Amsterdam
31-3-2020
3572 BR Utrecht
31-12-2020
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Waarde
contract

Waarde 2018
€

96.350

€

128.467

€
€
€
€
€

52.500
28.280
39.000
55.000
271.130

€
€
€
€
€

52.500
28.280
87.750
165.000
461.997
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BIJLAGE
5.1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

0
0

153.595
146.799

598.204
476.384

0
0

1.999
1.366

753.798
624.549

Boekwaarde per 1 januari 2017

0

6.796

121.820

0

633

129.249

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

0
0

160.107
18.312

4.871
78.211

0
0

0
400

164.978
96.924

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

141.795

-73.340

0

-400

68.054

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

0
0

313.702
165.111

603.075
554.595

0
0

1.999
1.766

918.776
721.473

Boekwaarde per 31 december 2017

0

148.591

48.480

0

233

197.303

20 of 33%

20,0%

Afschrijvingspercentage
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Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

20,0%

Totaal
€

Opvoedpoli. B.V.

5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen
in groepsmaat- Overige
schappijen deelnemingen
€
€

Boekwaarde per 1
januari 2017
Terug ontvangen
waarborgsommen

Vorderingen op
participanten en
op maatschappijen waarin wordt
Vorderingen op
deelgenomen
groepsmaat(overige
schappijen
deelnemingen)
€
€

Vordering op
grond van
compensatieregeling

Overige
effecten
€

€

Overige
vorderingen
€

Totaal
€

0

0

0

0

0

0

112.917

112.917

0

0

0

0

0

0

-26.225

-26.225

Boekwaarde per 31 december 2017 0

0

0

0

0

0

86.692

86.692

Som waardeverminderingen

0
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BIJLAGE
5.1.17 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 (enkelvoudig)

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
Totaal

27-nov-14
24-jul-15
15-okt-15
2-mrt-16
10-nov-16

1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2016
2017
%

lening
lening
lening
lening
lening

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

€

€

1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
7.000.000

Ten aanzien van het kredit is geen aflossingsdatum overeengekomen.
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Aflossing
in 2017

Restschuld
31 december
2017

€

€

1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
0

7.000.000

0
0
0
0
0
0

Restschuld
over 5 jaar

Gestelde zekerheden

€

0
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Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde
resultatenrekening.

BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Overige zorgprestaties

675.284
10.552.191
1.851.146

-1.751.839
10.876.316
1.460.040

Totaal

13.078.621

10.584.517

2017
€

2016
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen

0
323.210

2.895.925
0

Totaal

323.210

2.895.925

Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde resulatenrekening

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde resulatenrekening
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LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Reiskosten
Kantinekosten
Opleidingskosten
Onkostenvergoedingen
Ziekteverzuimverzekering
Premie WGA-verzekering
Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

8.261.054
1.266.929
733.302

7.107.875
1.170.457
627.898

216.693
18.049
204.840
25.345
57.425
0
399.361
11.182.998
1.816.693

210.077
23.939
167.398
37.484
41.473
61.027
59.312
9.506.940
1.033.181

Totaal personeelskosten

12.999.691

10.540.121

2017
€

2016
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

96.924

146.638

Totaal afschrijvingen

96.924

146.638

Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde resulatenrekening

20. Afschrijvingen materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde resulatenrekening
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22. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Algemene kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Energiekosten gas
Subtotaal
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Controlerend accountant
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Reorganisatiekosten
Vrijval oude schulden
Totaal overige bedrijfskosten

2017
€

2016
€

-180.524

-413.125

40.743
40.743

47.018
47.018

490.179
-1.232.688
108.663
176.758
983.968
33.552
0
-890.102

477.784
1.330.872
154.285
208.317
741.815
44.953
549.072
0

-469.451

3.140.990

Toelichting:
De grootste wijziging in de overige bedrijfskosten betreft twee posten; dotaties en vrijval voorzieningen en vrijval
oude schulden. De vrijval in de voorziening materiele controle komt voort uit de afwikkeling van een aantal
materiele controles en heeft geleidt tot een verlaging van de voorziening. Aangezien de finale afwikkeling
plaatsvindt in 2018, vinden derhalve dan ook de onttrekkingen plaats.
De vrijval oude schulden heeft te maken met de nieuwe afspraken die zijn gemaakt met zorgverzekeraars over de
schadelastjaren 2013-2015.

23. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Rentebaten groepsmaatschappijen
Subtotaal financiële baten

442.720
442.720

676.519
676.519

Rente lening Horizon
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

39.543
101.373
140.915

61.421
140.920
202.340

Totaal financiële baten en lasten

301.804

474.179

Toelichting:
De financiële baten betreffen de rente baten over de Rekening Courant met de dochtermaatschappijen. Door een
vermindering van de vordering zijn ook de baten gedaald.
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24. Resultaat deelnemingen
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Resultaat Opvoedpoli Den Helder B.V.
Resultaat Care Express B.V.
Resultaat Connected Together B.V. (verkocht per 1 april 2016)
Resultaat Opvoedpoli Den Haag B.V.
Resultaat Opvoedpoli Zoetermeer B.V.

381.273
206.942
0
303.265
-61.820

-131.034
-1.313.970
17.419
227.511
37.514

Totaal financiële baten en lasten

829.660

-1.162.560

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
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5.1.19 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van de vennootschap de Opvoedpoli BV heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en
vastgesteld in de vergadering van 18 juli 2018.

De Raad van Toezicht van de De Opvoedpoli B.V. heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering
van 18 juli 2018.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen zoals faillissementen van belangrijke debiteuren, dividendbesluiten,
mogelijke continuïteitsvraagstukken, besluiten tot aan- of verkopen van bedrijfsonderdelen zich voorgedaan.
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5.1.20 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Raad van Bestuur

Dhr. J.J. du Prie
Bestuurder iHUB

Mevr. N.B.G.M. Engbers,
Bestuurder Opvoedpoli

Raad van Toezicht

Mevr. D.M.C. Pronk

Mevr. P. Laseur

Dhr. J. Kweekel

Dhr. V.G. Smink
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is
bepaald of een gedeelte daarvan, en tot het vaststellen van uitkeringen.
Het bestuur is bevoegd om de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald of een gedeelte
daarvan te reserveren. De algemene vergadering is vervolgens bevoegd te besluiten om de daarna resterende
winst of een gedeelte daarvan uit te keren of te reserveren.
De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten tot het doen van tussentijdse
uitkeringen, waaronder begrepen uitkeringen uit reserves.
5.2.2 Nevenvestigingen
Opvoedpoli heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Bijlage 1

Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in 2017 negen keer bijeen geweest in vergaderingen en strategiebijeenkomsten.
Er is uitgebreid met de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van gedachten gewisseld over de
ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp, jeugd-ggz en het speciaal onderwijs en over de uitvoering
van het vastgestelde (meerjaren)beleid. Naast de reguliere vergaderingen en strategiebijeenkomsten
zijn de aandachtteams en commissies een aantal keer bij elkaar gekomen. Belangrijke onderwerpen waren
de intensievere samenwerking van Altra en De Opvoedpoli, en van Horizon Onderwijs en Altra Onderwijs,
de herinrichting van de werkmaatschappijen naar aanleiding van de uitkomsten van de aanbestedingen
in de jeugdzorg en de selectie en aanstelling van een nieuwe accountant.

De Raad van Toezicht heeft goed invulling kunnen geven aan haar taakgebieden: toezichthouden, fungeren als
klankbord en sparringpartner en het uitvoeren van het werkgeverschap van de Raad van Bestuur. De Raad van
Toezicht heeft in 2017 op verschillende momenten gesproken met de medezeggenschapsorganen. Tevens zijn werkbezoeken gebracht aan diverse zorg- en onderwijslocaties van de Opvoedpoli, De Nieuwe Kans, Altra en Horizon.
De Raad van Toezicht heeft de begrotingen en jaarplannen voor 2017 van Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe
Kans, alsmede de jaarrekeningen en bestuursverslagen 2016 goedgekeurd en vastgesteld. In haar vergadering
heeft de Raad van Toezicht de klasse voor de WNT vastgesteld op klasse V voor de gehele organisatie.
De jaarrekeningen zijn besproken in aanwezigheid van de accountant.
De auditcommissie is zeven keer bijeen geweest en heeft de begrotingen, managementletters, jaarrekeningen
en maandrapportages besproken met de bestuurders en waar gewenst ook met de accountant. De auditcommissie is nauw betrokken geweest bij de aanbesteding en selectie van de nieuwe accountant. De auditcommissie heeft de Raad van Toezicht tijdens de Raad van Toezicht vergaderingen geïnformeerd en geadviseerd.
De remuneratiecommissie is eenmaal bijeen geweest en heeft een functionerings- en beoordelingsgesprek
gevoerd met de bestuurder.
De kwaliteitscommissie Zorg en Onderwijs is eenmaal bijeen geweest en heeft met de bestuurder en de
kwaliteitscontroller gesproken over de behandeling en het onderwijs binnen de werkmaatschappijen.
Tevens zijn de audits en inspectierapporten besproken. Onderwerpen zijn o.a. kwaliteit en veiligheid,
de directiebeoordeling, de genomen maatregelen en het resultaat daarvan, klachten van cliënten, het
voorkomen van seksueel misbruik en eventuele signalen van seksueel misbruik.
De evaluatie van de Raad van Toezicht, die is gestart in december 2017 is in een aantal bijeenkomsten
in 2018 voortgezet. Op 23 mei 2018 is geconcludeerd dat de huidige leden in de huidige samenstelling
van profielen en competenties niet het gewenste en meest passende toezicht op iHUB en de werkmaatschappijen vorm kunnen geven. Besloten is dat het samenstellen van een geheel nieuwe raad,
passend bij iHUB, de uitkomst is van de evaluatie. Een aantal leden komt in 2018 aan het einde van
hun eerste of tweede termijn. Deze leden treden af en/of worden niet herbenoemd. De resterende
leden voeren in 2018 een zorgvuldige selectieprocedure om te komen tot een nieuwe Raad van Toezicht.
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Bijlage 2

Het Kompas
De Opvoedpoli en Care Express - ons kompas			
Ons Kompas is de visie van De Opvoedpoli en Care Express. Het is de leidraad voor onze dagelijkse werkzaam-heden. Ons
kompas beschrijft wie wij zijn en hoe wij ons verhouden tot kinderen, jongeren, gezinnen, gemeenten, andere (zorg)organisaties en verzekeraars. Het maakt duidelijk wat anderen van ons mogen verwachten.

1 Geïntegreerde zorg voor kinderen, gezinnen en jongeren
Wij behandelen kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. Dat doen we altijd in combinatie
met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van problemen die er spelen binnen het gezin of bij de ouders.
Wij zijn gespecialiseerd in het integreren van (specialistische) jeugd GGZ en orthopedagogische jeugdhulp.
Daarmee richten we ons op oplossingen voor de lange termijn.
We werken volgens de benadering van Wrap Around Care. Dit is een methode waarin de oplossing centraal, en
niet het probleem. Omdat het belangrijk is bij de behandeling bekijken we alle leefdomeinen, zoals gezin, familie,
netwerk, school, werk en sport. Die geïntegreerde en systemische blik, daarin zijn we sterk, dat zit in onze genen.
Het leven van mensen is niet in stukjes gedeeld, onze zorg dus ook niet.

2 Wij behandelen geen problemen maar mensen
Wij kijken eerst naar de mens en dan naar het probleem. En om dat te kunnen doen maken we eerst contact. We
onderzoeken wat er aan de hand is en tegelijkertijd bespreken we de doelen die het gezin wil halen. Pas als dit
duidelijk is beslissen we met het gezin welke behandelmethode of therapie het beste aansluit. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Te vaak worden mensen als ze in aanraking komen met zorg in een hokje geplaatst en
gereduceerd tot hun symptomen. “Dat is een adhd-er” wordt er dan bijvoorbeeld gezegd. Daar verzetten wij ons
tegen. Wij sluiten aan en gaan uit van een gelijkwaardige relatie. Daarbij zetten we ons gezond verstand en onze
specialistische kennis in.

3 Menselijke maat
Wij vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. Wij werken niet vanuit onpersoonlijke grote
kantoren, maar verwelkomen iedereen in onze kleinschalige poli’s waar een huiselijke sfeer hangt. Bij ons kun
je gewoon binnenlopen. Geen balie of kille wachtruimte, maar een tafel of een lekkere bank waar je even kunt
wachten als dat nodig is. Wij vinden het belangrijk dat ouders en jongeren zich gehoord voelen. Daarom
hebben we geen centraal afsprakenbureau. Ze krijgen direct iemand uit de het team aan de telefoon zodat ze
hun verhaal maar één keer hoeven doen.
Onze afspraken maken we daar waar dat het beste past. Soms is dat bij ons op de poli maar we gaan ook naar
gezinnen en jongeren toe; thuis, op school of ergens waar we wat kunnen drinken. Als het nodig is zijn onze
coaches en behandelaren 24/7 beschikbaar voor jongeren en gezinnen die zij behandelen. Problemen houden
zich nu eenmaal niet aan kantoortijden.

4 Doen wat werkt
Elk mens is uniek, onze oplossingen zijn dat ook. Wij doen wat nodig is zodat gezinnen en jongeren weer zelfstandig
verder kunnen. We maken gebruik van bewezen effectieve programma’s, methodieken en behandelingen. We
volgen richtlijnen en oriënteren ons op nieuwe methoden en wetenschappelijke inzichten, maar we zetten deze
altijd op maat in. Samen met het gezin of de jongere stellen we doelen en maken we een werkplan dat past bij
hun situatie. Wij zoeken voor iedereen een hulpverlener met wie het klikt omdat we weten dat die persoonlijke
match belangrijk is om samen te kunnen werken aan oplossingen.
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5 Het leven is niet maakbaar
Niet alle problemen kunnen opgelost worden. Ieder leven kent ups en downs en soms langdurig lijden. Wij
streven niet naar perfectie. Wij werken toe naar een situatie waarin kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen
en daarbij ondersteund worden door ouders of anderen uit hun netwerk. Soms betekent dat aanpassen aan de
omstandigheden en leren omgaan met de problemen of beperkingen die er zijn. Die kracht proberen wij te
ondersteunen en te versterken.

6 Samen met andere organisaties
We werken regelmatig samen met andere (zorg)organisaties, scholen en maatschappelijke instellingen om
goede hulp en behandeling te kunnen bieden. We bundelen onze expertise en ontwikkelen samen programma’s.
Als het nodig is verbinden we de kennis van verschillende organisaties zodat er een passend hulpverleningstraject ontstaat. Als onze hulp en behandeling niet voldoende blijkt, laten we niet los maar houden we vol.
Ook als we aanlopen tegen de grenzen van het systeem. We zoeken dan naar passende alternatieven en laten
mensen niet aan hun lot over.

7 Alles wat wij doen moet bijdragen aan goede zorg
Dit is altijd ons uitgangspunt. We organiseren zo eenvoudig mogelijk en regelen niet meer dan nodig is. We
maken deel uit van de samenleving en vinden het vanzelfsprekend dat er eisen gesteld worden aan ons werk.
Daar waar eisen en regels belemmeren en niet bijdragen aan goede zorg, zoeken we naar andere oplossingen
die dat wel doen. Wij willen op een betekenisvolle manier verantwoording afleggen over wat we doen. Als dat
nodig is gaan we daarover in gesprek met financiers, inspectie, gemeenten en de samenleving.

8 Tegen nieuwe schotten en hokjes
Hulp aan jongeren en gezinnen mag niet afhankelijk zijn van woonplaats, leeftijd of het profiel waar zij in passen.
Wij hebben geen vast aanbod maar bieden een oplossing die uniek is voor ieder kind of gezin. Deze oplossingen
passen niet altijd naadloos in een profiel, leeftijdscategorie of financieringsstroom. Ook daarover gaan we in
gesprek met gemeenten en laten we zien wie wij kunnen helpen en welke drempels ons daarin belemmeren.
Zo vragen we aandacht voor kinderen en gezinnen die bij te strakke regelgeving tussen wal en schip vallen.
Wij staan voor zorg die over schotten heen gaat.

9 Vrijheid en verantwoordelijkheid
Onze visie geldt niet alleen voor de zorg maar ook voor de manier waarop wij werken. Wij zetten niet de organisatie
centraal maar richten ons op organiseren van de zorg. Onze medewerkers vormen een afspiegeling van de
samenleving: kleurrijk en divers. Onze behandelaren en coaches werken in multidisciplinaire teams en hebben
veel ruimte om zelf te kunnen beslissen wat nodig is. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de zorg en behandeling maar ook voor het organiseren van hun eigen werk. Niet de regels zijn leidend, maar de visie en waarden
van waaruit wij werken. Dat vraagt om verantwoordelijke, ondernemende, eigenzinnige denkers en doeners die
hun professionele kennis en gezond verstand gebruiken om te doen wat werkt. Dat zijn onze mensen!
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Colofon
Dit is een uitgave van De Opvoedpoli.
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