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T

erugkijkend was 2009, het 105e jaar van ons bestaan,
een fantastisch jaar voor HVO-Querido. We zijn het jaar
namelijk begonnen met een prijs, voor DAC De Tour, en
hebben het jaar mogen afsluiten met een prijs, voor Je Eigen
Stek. Beide bekroningen komen bovendien op een terrein
waarvoor wij ons sterk willen maken: cliëntsturing, zelf
beschikking en een grotere inzet van ervaringsdeskundigheid.
Niet voor niets waren dat ook de thema’s van het druk
bezochte symposium Meester & vormgever van leven dat
HVO-Querido in november 2009 in de Rode Hoed organiseerde. Een ander, hierop aansluitend, hoogtepunt was de
fusie met de Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten.

voorwoord

Twee prijzen dus en heel veel nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Want zo gaat dat in een jaarverslag, je laat vooral zien
wat er allemaal is bijgekomen en wat er nieuw is. Je zou bijna
vergeten dat er daarnaast gewoon is gewerkt, juist ook door
al die cliënten en medewerkers die dit jaar niet zijn bekroond
of die geen deel uitmaakten van een nieuw project dat het
afgelopen jaar in de schijnwerpers stond.
Wij hopen dat u dit jaarverslag met plezier zult lezen. Voor uw
op- en aanmerkingen en houden wij ons van harte aanbevolen.

Jaap Fransman
Clemens Blaas
directie
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Alexandria
Alexandria, de opvang voor jonge vrouwen, moeders en kinderen van HVO-Querido is uitgebreid in 2009.
Niet alleen zijn er meer plaatsen voor ambulante woonbegeleiding gekomen, men heeft nu ook vijf zogeheten
instroomplaatsen. Deze plaatsen, waarvoor jonge moeders worden aangemeld door de afdeling Vangnet &
Advies van de GGD, zijn bedoeld als kortdurende observatiefase, waarin wordt bekeken wat voor moeder en
kind het beste vervolgtraject is.
Etvalerie Adelinda (Curaçao, 1990), die met haar zoontje Shawndruwel van twee jaar net een maand in
Alexandria woont, weet precies wat ze wil. “Een eigen plek voor ons in Amsterdam, onafhankelijk van anderen,
ik kan het echt zelf wel. Als kind wilde ik altijd iets met mode en beauty doen, nu wil ik liever met kinderen gaan
werken en daar een opleiding voor doen.”
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2.1 algemeen

2

2.2 structuur van de organisatie

HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten
aan dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische en/of
verslavingsproblemen en vrouwen en gezinnen in nood. Jong
en oud, mannen en vrouwen. Het verzorgingsgebied bestrijkt
de gemeentes Amsterdam en Diemen.

profiel
van de
organisatie

HVO-Querido ontstaat in 2001 uit een fusie tussen Hulp voor
Onbehuisden uit 1904, een Amsterdamse organisatie voor
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en de Querido
stichting uit 1969, een, eveneens hoofdstedelijke, regionale
instelling voor beschermende woonvormen opererend in de
geestelijke gezondheidszorg. In HVO-Querido zijn twee werkvelden uit de welzijns- en gezondheidszorg verenigd met
het doel zo goed mogelijke zorg te leveren aan een in veel
opzichten overeenkomstige doelgroep.

HVO-Querido
Wibautstraat 133 d
1097 DN Amsterdam
telefoon (020) 561 90 90
fax (020) 561 90 91

e-mail info@hvoquerido.nl
website www.hvoquerido.nl
id NZa 1201300
kvk nr 34148173

HVO-Querido is een stichting met een tweehoofdig bestuur
dat is belast met de algemene leiding van de organisatie.
Het bestuur legt over haar doen en laten verantwoording af
aan de Raad van Toezicht. Het bestuur leidt het managementteam: de directiesecretaris, de regiomanagers en de hoofden
van ondersteunende diensten.
De medezeggenschap van medewerkers is geformaliseerd in
een centraal opererende ondernemingsraad met decentraal
functionerende adviesorganen voor de regionale managementeenheden.
De medezeggenschap van cliënten opereert op drie niveaus:
commissies voor de voorzieningen, regionale cliëntenraden
adviserend aan de regiomanagers en een centrale cliëntenraad als gesprekspartner en adviseur van de directie.
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2.3 kerngegevens
productie
214.496
22.133
65.203
138.815

aantal cliënten
per 31-12-2009
654
266
84
1.077

capaciteit
667
-

224.328
110.126
48.108
1.935

575
318
138
330

559
332
13845
-

Personeel
medewerkers in loondienst per 31-12-2009
FTE per 31-12-2009

792
648

Productie 2009
AWBZ Beschermd wonen
AWBZ Begeleid wonen
AWBZ Aanvullende Zorg
AWBZ Dagbesteding

eenheden
nachten
uren
uren
uren

DSZ Wonen
DSZ Begeleid wonen*
DSZ Passantenplaatsen
Mobiel Team
* inclusief Stadsregio

nachten
nachten
nachten
contacten

Bedrijfsopbrengsten
totaal bedrijfsopbrengsten 2009
waarvan wettelijk budget aanvaardbare
kosten/subsidie
overige bedrijfsopbrengsten

59.678.000
32.758.000
26.920.000

De drie voornaamste activiteiten van HVO-Querido zijn
opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten.
HVO-Querido heeft een toelating als instelling voor verblijf
krachtens artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat daarbij om de AWBZ-functies
persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling
en verblijf.
Daarnaast heeft HVO-Querido een gebruikersruimte voor
verslaafde daklozen, het Amsterdams Coördinatiepunt
Mensenhandel voor afstemming en ondersteuning van de
hulpverlening en opvang en het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292. Op jaarbasis gaat het hier om nog eens ruim
400 cliënten.

2.4 belanghebbenden
HVO-Querido is geen eiland maar werkt intensief samen
met een groot aantal collega-instellingen. In het Platform
Opvanginstellingen Amsterdam (POA) wordt bestuurlijk
samengewerkt met de organisaties voor maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang in de stad. Daarnaast maakt
HVO-Querido deel uit van het Jeugdzorg Overleg waarin de
zorgaanbieders in de Stadsregio Amsterdam zitting hebben
en van de SIGRA, de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam. Verder werkt HVO-Querido per
project of voorziening op allerlei niveaus samen met het lokaal
bestuur, de Meldpunten Zorg en Overlast, de politie, justitie en
diverse woningcorporaties. Ook de band met het Drugs
pastoraat Amsterdam, dat cliënten ondersteunt bij zingevings
vragen, mag niet onvermeld blijven. De jaarlijkse reis naar
Lourdes, met onze Magical Mystery Tour, was ook in 2009
een succes.
HVO-Querido is op landelijk niveau lid van werkgevers
organisaties GGZ Nederland en de Maatschappelijk Onder
nemers Groep, de koepels RIBW Alliantie en Federatie
Opvang en neemt deel aan de Academische Werkplaats
Opvang x Oggz, ondergebracht bij het Universitair Medisch
Centrum St. Radboud in Nijmegen.
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Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht was eind 2009 als volgt samengesteld:
dhr. mr. dr. G.D. Dales (voorzitter)
dhr. drs. J.J.M. van der Lans

3.1 bestuur en toezicht

3

De Zorgbrede Governancecode is de leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht. Voor zover van toepassing
zijn de hierin opgenomen bepalingen onverminderd van kracht.
De Raad van Bestuur, bij HVO-Querido aangeduid als directie,
bestaat uit:
dhr. drs. J.M.L. Fransman, algemeen directeur
dhr. C.M.L. Blaas MBA-H, directeur.
Voor het functioneren van de directie geldt een bestuurs
reglement waarin de bevoegd- en verantwoordelijkheden,
taakverdeling en onderlinge verhoudingen zijn vastgelegd.
Feitelijk is sprake van een collegiaal bestuur waarbij de
algemeen directeur de eerst aangesprokene is voor de Raad
van Toezicht.

governance

In 2009 heeft geen wijziging plaatsgevonden in de samenstelling
van de Raad van de Toezicht. Conform het rooster van aftreden
is de zittingsperiode van de heer Van der Lans verlengd met
vier jaar. Raadsleden hebben geen andere binding met HVOQuerido noch enig belang, anders dan uit hoofde van hun
raadslidmaatschap. Raadsleden komen in aanmerking voor
een onkostenvergoeding.
De Raad van Toezicht is in 2009 viermaal bijeen geweest en
het bestuur heeft alle bijeenkomsten bijeengewoond. Daarbij
zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Het verlenen van goedkeuring aan het bestuur tot een juridische
fusie met de Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten
(SCIP) per 1 april 2009. Niet alleen sluiten de activiteiten
volgens de raad goed aan bij de visie van HVO-Querido, men
wijst ook op de kennis en ervaring over het werken vanuit het
perspectief van de cliënt die men hiermee in huis haalt.
Het verlenen van goedkeuring aan het bestuur voor de vaststelling van het jaarverslag en jaarrekening 2008 in aanwezig
heid van de accountant. Naar aanleiding hiervan zijn de
thema’s werving, scholing en veiligheid nader besproken.

mw. A.M. Knuttel

dhr. G. Koopdonk

dhr. mr. A.J. Heerma van Voss

mw. dr. ir. M.H. Kwekkeboom (vice-voorzitter)

dhr. dr. R.J.L. Lindauer

dhr. drs. R. F. Venderbosch.

Het verlenen van goedkeuring aan de vaststelling van de
begroting 2010.
Financiële en inhoudelijke kwartaalrapportages en haljaarcijfers
als voortgangsinformatie.
Het instellen van een financiële auditcommissie en het vast
stellen van een reglement waarin taken, verantwoordelijkheden,
werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. Deze commissie
komt minimaal tweemaal per jaar bijeen en adviseert de Raad
over selectie, functioneren en onafhankelijkheid van de externe
registeraccountant, kwartaal- en halfjaarcijfers en jaarstukken
en het toezicht op de directie bij de financiële gang van zaken.
Ook zal deze commissie voorstellen doen over risicomanagement.
Het bespreken van de strategische agenda, waarbij de Raad
wijst op meer samenhang tussen de projecten onderling in
relatie met de strategische doelen. Verder is nader ingegaan op
het projectmatig werken.
Presentatie van twee regio’s door de betreffende regiomanagers.
Het bespreken van een haalbaarheidsstudie naar samenwerking
met RIBW K/AM (Kennemerland/Amstelland en De Meerlanden)
en RIBW Z/WWF (Zaanstreek, Waterland en West-Friesland).
Aan het eind van het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht van
RIBW K/AM aangegeven het traject voorlopig te willen stopzetten.
Het besluit om collectief lid te worden van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ), een
koepelorganisatie die een bijdrage kan leveren aan verdere
professionalisering van het toezichthouderschap.
Verhoging van de onkostenvergoeding, welk bedrag lager is
dan door het NVTZ wordt geadviseerd, aangezien de leden zelf
vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid voor deze honorering hebben gekozen.
Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een overlegvergadering bijgewoond van de ondernemings- en cliëntenraad.
Om het contact met medewerkers en cliënten te bevorderen,
hebben de raadsleden diverse locaties van HVO-Querido
bezocht.
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Samenstelling
Eind 2009 was de Centrale Cliëntenraad als volgt samengesteld:
Ria Mulder (voorzitter)

3.2 bedrijfsvoering
Managers van HVO-Querido zijn integraal verantwoordelijk
voor hun organisatieonderdeel. Zij geven leiding aan teammanagers, die op hun beurt leiding geven aan gemiddeld 25
formatieplaatsen in het primair proces.
Directie, managers en teammanagers worden ondersteund:
inhoudelijk door de staf, wat betreft personeelsbeleid door P&O
en bij de bedrijfsvoering door het bedrijfsbureau (personeelsen salarisadministratie, registratie & informatie, financiële
administratie) en het facilitair bureau (technische en facilitaire
dienst, huisvesting, voeding). Maandelijks krijgt het management
informatie over de financiële exploitatie, personeelgegevens,
productie en de kwaliteit van de registratie. Zo wordt de
realisatie aan de begroting getoetst. Dit staat elk kwartaal op
de agenda van het managementteam. Sturing vindt plaats op
basis van bilaterale gesprekken met de directie.
HVO-Querido zorgt voor tijdige, juiste en complete verantwoording van de productie aan de opdrachtgever. Voor het
AWBZ-deel voldoet HVO-Querido aan de Kaderregeling AO/IC.
De controle hierop ligt primair in de lijn, secundair bij registratie
& informatie en steekproefsgewijs bij interne controle. Risico’s
zijn er aan de kant van de opbrengsten, waar wordt gestuurd
op de eisen die de Kaderregeling stelt, en de productie.

3.3 cliëntenraad
De cliëntenraad van HVO-Querido zet zich binnen en buiten de
organisatie in voor de belangen van de cliënten. De cliënten
raad bestaat uit verschillende onderdelen: een centrale
cliëntenraad, twee regioraden en ongeveer dertig commissies.
Alle leden zetten zich in om de belangen van medecliënten zo
goed mogelijk te behartigen.
Medezeggenschap op verschillende niveaus
Er zijn bij HVO-Querido een dertigtal voorzieningen waar
cliëntencommissies een constructieve rol spelen in de afstemming van het zorgaanbod op de vraag. De commissieleden
overleggen met de teammanager over praktische zaken als
de openingstijden van een wasgelegenheid, maar ook over
initiatieven die het samenleven kunnen veraangenamen.
Commissieleden vormen de ruggengraat van de cliënten
participatie. Als een kwestie bevoegdheid of budget van een
teammanager te boven gaat, komen de regioraden in actie.
Zij overleggen met de regiomanager. De regiomanager
bespreekt bijvoorbeeld het jaarplan met de regioraad.
Sommige zaken kunnen het beste worden besproken op
directieniveau. Op dat moment is de centrale cliëntenraad
(CCR) de gesprekspartner. Elke maand wordt er vergaderd,
advies- en instemmingsrechtbehoevende zaken worden
besproken, toegelicht en beargumenteerd. Overweegt de
directie bijvoorbeeld een fusie, dan is zij verplicht dit aan de
CCR voor te leggen die zich op zijn beurt moet verdiepen in
de voors en tegens. Het bedrijf kan er bij gebaat zijn, maar
zijn de cliëntenbelangen ermee gediend?
Ontwikkelingen
Een organisatie in beweging vraagt medezeggenschap die
daar effectief op reageert. Bij groei komen er nieuwe vestigingen waar commissies verrijzen die in contact staan met
de regioraad en de CCR. Om zich voor te bereiden zijn er
voor alle raadsleden regelmatig cursussen in zaken als effectief notuleren en het kritisch lezen van informatie. Daarnaast

Barbara Weber

Charley de Jong (vice-voorzitter)

Frans van den Bos (secretaris)

Theo Warner (penningmeester)

Hans van der Kolk

Chris Wolfrat

zoeken de raden naar manieren om de belangen te behartigen
van moeilijk bereikbare cliënten, zoals mensen die met ambulante begeleiding zelfstandig wonen. Gewone burgers met
een gewoon huis die gebruik maken van zorg. Het is voor hen
lastig om een commissie te vormen. Zij hebben doorgaans
een minder sterke band met de organisatie. Daarom wordt
bijvoorbeeld gedacht aan het organiseren van bijeenkomsten
voor hen. Een commissie nam in 2009 het initiatief om ambulante cliënten met elkaar in contact te brengen. Vaak levert dit
een bescheiden winst op: iemand die je kunt bellen als het
nodig is, een maatje om mee op stap te gaan.
Een wijde blik
De CCR is in 2009 ook actief geweest buiten HVO-Querido.
In samenwerking met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden
werd in een werkgroep op landelijk niveau namens de Nederlandse cliëntenraden in de zorg gesproken met beleidsmakers,
bijvoorbeeld over voorgenomen bezuinigingen. De CCR nam
deel aan het grote stedenbeleid via de COMO-G4 en werkte
samen met Cliëntenbelang Amsterdam.
Wat speelde er?
De CCR is in 2009 op allerlei gebied om advies gevraagd:
sluiting van de centrale keuken, regionalisering van dagbesteding, samenwerkingsverkenningen met andere organisaties
en samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.
Op eigen initiatief heeft men zich onder meer beziggehouden
met schuldhulpverlening, veranderingen in doelgroep bij
De Nassau en Vrijburg en nieuwbouw aan de Poeldijkstraat.
De CCR kijkt vooruit naar de taken die wachten. In 2010
heeft scholing en teambuilding prioriteit. Zo ontstaat een toekomstbestendige structuur, een medezeggenschapsgebouw
bevolkt door gemotiveerde en geschoolde mensen, wier hart
klopt voor de belangen van de cliënt.
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3.4 ondernemingsraad
Het jaarverslag van de ondernemingsraad van HVO-Querido
is geschreven met het oog op de algemene OR-verkiezingen
in 2010. Dit uitgebreide verslag is te bestellen via
ondernemingsraad@hvoquerido.nl.
Hiernaast de belangrijkste onderwerpen.

Algemeen
Onderzoek naar samenwerking met RIBW KA/M en RIBW
Z/WWF.
Introductie van een methode: de regisserende OR, waarbij
de raad in een vroeg stadium wordt betrokken bij beleids
veranderingen.
Nieuwe, regionale structuur Adviserend Medewerkers
Overleg (AMO).
Faciliteitenregeling voor OR-, AMO- en commissieleden.
Dertiende maand veiliggesteld voor medewerkers die van
CAO GGZ naar CAO WMD overgaan.
Herijking missie en visie HVO-Querido.
Performance automatisering.
Klimaatomstandigheden en veiligheid bij het Martien
Schaaperhuis.
Somatische zorg en medicatiebeleid.
Eenduidige instructies fysieke cliëntendossiers.
Onderzoek naar en herschrijving van de kernfuncties woonen activiteitenbegeleider in samenwerking met de Hogeschool
van Amsterdam.
Roosterwijzigingen.
Wijziging aansturing teams bij De Roggeveen.
Verzuimbeleid: bespoediging van herstel en re-integratie.
Traject zorgzwaartepakketten.
Ontwikkelingen om dagbesteding onder te brengen bij de
teams in de regio.
Heroriëntatie taken en positionering inhoudelijk zorgondersteuners.
Actualisatie OR-reglement.

Advies
Fusie HVO-Querido met Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven
en Projecten.
Sluiting centrale keuken en opzet decentraal koken.
Begroting 2009.
Raamovereenkomst HVO-Querido met GGZ InGeest.
Aansturing van de personeels- en salarisadministratie.
Nieuwe teamstructuur.
Extern onderzoek naar doelmatigheid technische dienst.

Samenstelling
Eind 2009 was de OR als volgt samengesteld:
Erik Nelis (voorzitter), De Roggeveen
Rob Blokzijl (vice-voorzitter), Martien Schaaperhuis
Willem Dol, 24-uursopvang Zuidoost
Elke Engels, BW Zuid
Andreas Heilingbrunner, Centraal bureau
Sven Meegdes, De Veste
Jeanette Manuhutu, DAC Linnaeushof
Barbara Thomsen, BW Zuid

Instemming
Nieuw contract arbodienstverlening met HVO-Querido.
Afbouwregeling onregelmatigheidstoeslag.
Nieuwe achterwachtregeling.
Voorgestelde richting van het werving- en selectiebeleid.
Eigenrisicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA).
De OR vindt inspraak van cliënten belangrijk en heeft in 2009
regelmatig met de centrale cliëntenraad gesproken. Er is een
beroep gedaan op interne deskundigen om onderwerpen toe
te lichten en er zijn externe deskundigen geraadpleegd als de
Arbeidsinspectie, vakbonden en Reclassering Nederland.
De OR heeft in 2009 gewerkt aan een structuur om de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie te positioneren.

Donald Tweeboom, Facilitaire dienst
Rene Smit, De Roggeveen
Lea van Geesink, SCIP
Bep van Mil ondersteunde de OR in 2009 als ambtelijk secretaris.
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Dienstenwinkel Osdorp
Op 23 april 2009 is de Dienstenwinkel Osdorp officieel geopend. Een buurtdienst van vrijwilligers die uiteen
lopende eenvoudige klussen uitvoeren voor mensen uit de wijk, is niet nieuw. Het is wel voor het eerst in
Nederland dat de vrijwilligers GGZ-cliënten zijn, van HVO-Querido, de OsiraGroep en Cordaan RIBW.
Voor hen is de Dienstenwinkel, in een nieuw pand aan de Osdorper Ban 698, een mogelijkheid om ervaring op
te doen en deel te nemen aan het sociale leven in de wijk. Volgens coördinator Marleen Wijdeveld (Haarlem,
1955), die de vrijwilligers ondersteunt, vinden cliënten het “prettig om bezig te zijn met activiteiten waarbij ze
in contact komen met anderen en die daarbij ook nog eens zinvol zijn.” De vrijwilligers doen onder meer boodschappen, reparaties en tuinonderhoud, helpen bij het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en
het gebruik van de computer.
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4.1 meerjarenbeleid

beleid
inspanningen
en prestaties

Ons beleid voor de komende jaren staat in het teken van het
streven naar een zorg die optimaal aansluit op de vragen, verwachtingen en mogelijkheden van onze cliënten en die een
concrete bijdrage levert aan de kwaliteit van leven en volwaardig
burgerschap. Daarbij willen we de regie over dat leven, en
over de hulpverlening die daarvan deel uitmaakt, zo veel
mogelijk in handen leggen van de cliënt zelf. De ondersteuning
die wij daarbij bieden staat ten dienste van dat streven.
Daarnaast willen wij toegankelijke zorg bieden voor een brede
doelgroep: iedereen die voor onze zorg- en dienstverlening in
aanmerking komt, moet die hulp ook snel kunnen krijgen.
Een derde peiler onder het meerjarenbeleid vormt het streven
naar verdere professionalisering van ons aanbod waarbij veel
nadruk wordt gelegd op deskundigheidsontwikkeling. Tot slot
willen wij zorgvuldig omgaan met de ons ter beschikking
gestelde middelen; verbetering van de doelmatigheid en de
effectiviteit van onze organisatie is dus een belangrijk thema.
In vogelvlucht wordt hierboven onze visie samengevat. In
2009 is hier, in samenspraak tussen cliënten, medewerkers
en management, uitvoerig bij stilgestaan. Dit heeft in 2010
geresulteerd in ons nieuwe visiedocument Actief en betrokken.
Strategische agenda
Om de visie tot uitvoering te brengen, is een reeks projecten
en activiteiten ontwikkeld - en voor een groot deel reeds in
uitvoering genomen - die in samenhang met elkaar de strate
gische agenda vormen. Deze agenda is van invloed op
ontwikkelingen op het gebied van zorg- en dienstverlening,
bedrijfsvoering, personeelsbeleid, organisatiestructuur en
-cultuur.
De strategische agenda is geclusterd in vier thema’s. Veel
aandacht zal de komende periode uitgaan naar doelgroepen productontwikkeling. Hiermee wordt zowel gedoeld op
de specialisatie van het aanbod voor specifieke doelgroepen
als jongeren, mensen met dubbele diagnose, cliënten die in
het kader van een justitiële maatregel worden geplaatst en

mensen met autismeverwante stoornis, als ook op de verdere
kwaliteitsontwikkeling van de zorgverlening in algemene zin.
Een tweede cluster onderwerpen omvat projecten en activiteiten ter verbetering van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld de
verdere uitwerking van integraal management en verbetering
van de logistieke ondersteuning van het zorgproces.
Capaciteitsuitbreiding is voor HVO-Querido geen doel op
zichzelf, maar soms noodzakelijk om in voldoende mate adequate huisvesting en zorg te kunnen blijven bieden aan onze
cliënten. In juli 2009 heeft HVO-Querido een huisvestingsplan
voor de lange termijn vastgesteld waarin de bevordering van
de kwaliteit van het wonen en uitbreiding van de mogelijkheden
voor ambulante woonbegeleiding centraal staan.
Ons huisvestingsaanbod moet zo goed mogelijk aansluiten
op de diverse behoeften van cliënten. Daarbij is de woonduur
richtinggevend, hoe langer iemand bij ons woont, hoe hoger
de kwaliteit van dat wonen hoort te zijn.
In 2009 zijn bewoners verhuisd van de Tourniairestraat naar
het gloednieuwe Masiragebouw en is gewerkt aan de nieuwbouw in de Poeldijkstraat voor de naastgelegen vestigingen
De Veste, De Rijswijk en het Passantenverblijf die naar verwachting eind 2010 zal worden opgeleverd. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van de bewoners van BW
Noordzijde, die sinds februari 2010 in hun nieuwe Hof van
Socrates wonen. Nieuwe voorzieningen voor Vrijburg,
Straetenburgh en de 24-uursopvang Zuidoost staan op stapel.
Daarnaast is in nauw overleg met het zorgkantoor het begeleid zelfstandig wonen uitgebreid met bijna honderd plaatsen.
Zowel voor ambulante woonbegeleiding als grootschaliger
voorzieningen geldt overigens dat gestreefd wordt naar kwali
teit en kleinschaligheid in gewone wooneenheden met maximale
ruimte voor zelfstandigheid.
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4.2 algemeen beleid en innovatie
Een ander speerpunt van HVO-Querido is dagbesteding.
In 2009 zijn voorbereidingen getroffen om deze activiteit niet
langer als een aparte werkeenheid te beschouwen, maar op
te nemen in de regionale organisatiestructuur, wat begin 2010
daadwerkelijk is gebeurd. HVO-Querido heeft bovendien de
ambitie om uiteindelijk voor 90% van de cliënten een passende
dagbesteding te vinden. Cliënten kunnen daarbij kiezen voor
activiteiten binnen of buiten de organisatie.
De ontwikkeling naar een meer herstelgerichte benadering
vraagt een andere manier van denken en handelen van
cliënten én medewerkers. Cliënten moeten leren meer regie
te nemen over hun eigen leven, medewerkers moeten hen
daartoe stimuleren en in dat proces ondersteunen. Deze ontwikkeling vraagt uiteraard de nodige methodische aandacht
maar betekent vooral ook een cultuuromslag. Hierin wordt nu
en zal de komende jaren veel worden geïnvesteerd.

In 2009 is zoals gezegd veel aandacht gegeven aan uitbreiding
van het aanbod van ambulante hulpverlening waarbij de cliënt
zoveel mogelijk in zijn eigen (woon-)omgeving wordt ondersteund. Dat zal in de komende jaren verder worden ontwikkeld.
Daarnaast is hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van
wonen en zorg in onze intramurale afdelingen. Zo wordt de
zorg in voormalige opvangvoorzieningen als Straetenburgh en
De Veste, geleidelijk aan uitgebreid en geprofessionaliseerd tot
het huidige, RIBW-conforme, niveau.
Nadat het 8-fasenmodel als eenduidige systematiek voor planmatig handelen organisatiebreed was ingevoerd, is een start
gemaakt met de methodische invulling op een manier die recht
doet aan de verschillende doelgroepen van HVO-Querido en
tegelijkertijd ten dienste staat van het algemene streven naar
herstel en empowerment van onze cliënten. In 2010 zal een
keuze worden gemaakt uit de vele methodische mogelijkheden.
Er is goede vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling naar meer
zelfbeschikking en cliëntsturing. Cliëntgestuurde initiatieven als
DAC De Tour en Je Eigen Stek (JES) blijken een succes en zijn
daarom in 2009 met een nationale prijs gelauwerd. Cliënten van
DAC De Tour mochten in februari de innovatietrofee van de RIBW
Alliantie in ontvangst nemen, JES won in november de Zilveren
Woonladder, een prijs van de ministeries van VROM en VWS
voor het beste initiatief op het souterrain van de woningmarkt.
In 2008 is voor het eerst deelgenomen aan het landelijke traject
Zorg voor Beter, een initiatief van het ministerie van VWS ter
verbetering van de kwaliteit van zorg. Dit was zo succesvol dat
HVO-Querido in 2009 weer, en nu met twee projecten, heeft
ingetekend. Een daarvan staat in het teken van herstel en
sociale participatie, het andere beoogt de somatische zorg en
medicatieveiligheid te verbeteren.

De reeds in gang gezette regionalisering, waarin de aansluiting
tussen onze organisatie met de stadsdelen en decentrale wijken meldpunten wordt bevorderd, is in 2009 verder ontwikkeld.
2009 in het kort
Het jaar begint met veel aandacht in de media voor de winter
opvang. Het mobiel team haalt het NOS journaal, dezelfde NOS
en SBS6 filmen in het passantenverblijf en het passantenhotel.
In januari rijzen er problemen rond het inkomensbeheer van
cliënten. Hoewel dit niet door HVO-Querido wordt uitgevoerd,
voelt de organisatie zich verantwoordelijk voor cliënten en
medewerkers die hierdoor moeilijkheden ondervinden en gaat
met de verantwoordelijke organisatie in gesprek over verbeteringen. In maart start een projectteam financiële en sociaaljuridische dienstverlening, in oktober begint de overheveling
van cliënten van de stichting Centrale Administratie voor Voorzieningen op het gebied van de gezondheids- en welzijnszorg
(CAV) naar de Dienst Werk en Inkomen.
Op 14 januari ondertekent HVO-Querido een convenant met
de Hogeschool van Amsterdam voor samenwerking bij de ontwikkeling van structuren, vaardigheden en methoden die nodig
zijn bij het werken vanuit de leef- en belevingswereld van cliënten.
Veranderingen in de AWBZ-wetgeving nopen HVO-Querido om
te bezien voor welke cliënten met een indicatie op psychosociale grondslag het wenselijk is een herindicatie aan te vragen.
Vanaf 1 januari worden ondersteunende begeleiding algemeen
en ondersteunende begeleiding dag niet meer uit de AWBZ
gefinancierd maar door de gemeente.
KPMG houdt in januari een onderzoek naar het kasverkeer
binnen HVO-Querido. Dit leidt tot een aanscherpen van de
discipline bij de verantwoording.
Het Martien Schaaperhuis staat in januari in het tijdschrift
NUL20 over Amsterdams woonbeleid.
Het Passantenhotel en de Wassenaar Obdamstraat zijn in
januari genoodzaakt maatregelen tegen de legionellabacterie
te nemen. Volgens de GGD hoort HVO-Querido overigens bij

de 30% van de organisaties die in deze de zaken op orde heeft.
Op 29 januari tekenen Woonstichting De Key, AMC de Meren
en HVO-Querido de samenwerkingsovereenkomst voor het
VIP-project, de vroege interventie bij jongeren met psychose.
Op 5 februari wint het cliëntgestuurde DAC de Tour het tweejaarlijkse evenement van de RIBW Alliantie in het Evoluon.
Op 17 februari wordt het Instroomhuis operationeel. Voor de
intake levert HVO-Querido drie maatschappelijk werkers.
In februari wordt er een inloopmiddag georganiseerd in de
Chassékerk in De Baarsjes in Amsterdam West. In deze kerk
uit 1926 worden achttien wooneenheden voor cliënten van
HVO-Querido gerealiseerd.
In februari bespreekt de cliëntenraad van HVO-Querido met
andere cliëntenraden de problemen rond de inning van eigen
bijdragen door het Centraal Administratie Kantoor. Doordat dit
traag verloopt, bouwen cliënten soms grote schulden op.
In oktober publiceert de RIBW Alliantie hierover een zwartboek.
In februari verhuist de 24-uursopvang Zuidoost van de Flierbos
dreef naar een tijdelijke locatie aan het naastgelegen Anton de
Komplein in verband met nieuwbouw van de voorziening.
In maart zegt DMO toe voor twee jaar zes extra groeps
plaatsen voor jongeren te financieren.
In maart verschijnt het rapport over het project Zorg voor
beter, ter bevordering van de sociale participatie van cliënten
van BW Nieuw-West.
HVO-Querido wordt in maart erkend als leerbedrijf voor stagiairs
en leerlingen door diverse kenniscentra op het gebied van
zorg en welzijns-, facilitair, secretarieel en administratief werk.
Op 20 maart doet HVO-Querido met negen afdelingen mee
aan de landelijke open dag van de zorg.
HVO-Querido tekent in maart de convenant melding Kindermishandeling, een initiatief van Jeugdzorg en GGZ.
Op 1 april fuseren SCIP en HVO-Querido. De activiteiten
sluiten goed aan bij de ontwikkelingsfilosofie van HVO-Querido
waarin de inzet van ervaringsdeskundigheid en cliëntgestuurd
werken een prominente rol spelen.
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Per 1 april wordt de pensionbijdrage, het bedrag dat bewoners
in de maatschappelijke opvang betalen, van gemeentewege
verhoogd.
Op 2 april viert het prostitutie- en gezondheidscentrum P&G292
zijn eenjarig bestaan. De clientèle heeft zich in dat jaar verdubbeld.
HVO-Querido doet op 19 april met een team van zestig mensen,
waaronder twintig cliënten, mee aan de Hilversum City Run.
Op 23 april wordt de Dienstenwinkel geopend, een nieuw
werkproject van HVO-Querido in Osdorp, waarbij vrijwilligers
klussen doen voor buurtbewoners.
Vanaf april gaan de horecawerkprojecten hun waren ook
bezorgen per bakfiets.
De accountant verleent op 29 april goedkeuring aan de jaar
rekening 2008.
In april geeft het managementteam opdracht de visie en missie
te herijken. Dit moet leiden tot een helder stuk dat duidelijk
maakt waar HVO-Querido voor staat en wat de ambities zijn.
Cyriel Reestman gaat in juli aan de slag als concern controller.
Henk Guldemeester wordt interim hoofd bedrijfsbureau.
Op 1 mei start Mode met een missie, een modeatelier en
werkproject van HVO-Querido waarin vrouwen hun kansen op
de arbeidsmarkt kunnen vergroten.
In mei start woonbegeleider Peter Amir bij het Judith van
Swethuis een project om bewoners te ondersteunen bij het
stoppen met roken. In februari 2010 wint dit initiatief een
Europese prijs.
Op 13 mei is de jaarlijkse sportdag voor cliënten van HVOQuerido in Park Frankendael.
Op 14 mei buigen ruim 150 medewerkers en cliënten zich aan
de Amstel over de visie en missie van HVO-Querido.
Woningcorporatie Stadgenoot organiseert op 20 mei een
bouwfeest op de nieuwbouw voor HVO-Querido aan de
Poeldijkstraat.
Op 29 mei houdt DAC De Miranda open huis.
In juni neemt directeur Clemens Blaas plaats in de Raad van
Advies van zorgverzekeraar Agis.

Op 5 juni opent onze band Street Lightning het driedaagse
Torentijdfestival in Amsterdam Zuidoost. Cliënten van HVOQuerido fungeren als gids voor bezoekers.
In juni sluit HVO-Querido convenanten met woningbouw
vereniging Eigen Haard over preventie en satellietwoningen
rond Alexandria.
Op 15 juni wordt een medewerker van collega-instelling Spirit
in het Poortgebouw doodgestoken. De verslagenheid en het
medeleven zijn ook bij HVO-Querido groot.
De maaltijdverstrekking vanuit de centrale keuken aan de
Poeldijkstraat stopt op 18 juni. De medewerkers vinden vrijwel allemaal elders bij HVO-Querido emplooi. De maaltijden
worden nu verzorgd door Deli XL. Deze sluiting is overigens
geen bezuinigingsmaatregel, maar past in het streven om
cliënten meer te betrekken bij het bereiden van hun eigen
maaltijd. Hiertoe worden onder de noemer ‘samen koken,
samen eten’ decentraal bij diverse voorzieningen nieuwe keukens geïnstalleerd als een stimulans tot meer zelfstandigheid.
Op 22 en 23 juni komt de externe auditor Kiwa bij HVO-Querido
op bezoek in verband met de HKZ-certificering.
Op 26 juni halen zeven cliënten van HVO-Querido hun diploma
voor de Training Opleiding Ervaringsdeskundigheid (TOED).
In juli ondertekenen het Leger des Heils en HVO-Querido de
samenwerkingsovereenkomst betreffende het Instroomhuis.
Op 1 juli tonen de cliënten- en ondernemingsraden van RIBW
K/AM en HVO-Querido zich enthousiast over de voorgenomen
samenwerking. In november wijst de Raad van Toezicht van
K/AM onderzoek naar fusiemogelijkheden af.
Per 1 juli gaat Mieke Wiese met vervroegd pensioen en wordt
als hoofd van het stafbureau opgevolgd door Louise Olij.
In juli neemt regiomanager Anita Schaaij de leiding over van de
Vrouwen- en Gezinsopvang.
Op 29 juli overlijdt Henk Stam, van 1980 tot 1995 directeur
van HVO, op 74-jarige leeftijd.
Op 7 augustus opent de tentoonstelling Lastige portretten,
met schilderijen van daklozen door Wim de Haas. Diverse
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cliënten van HVO-Querido staan hiervoor model.
Op 8 augustus kunnen teams van Amsterdam, met cliënten
van het Leger des Heils en HVO-Querido, op de Dam niet verhinderen dat Rotterdam de Dutch Homeless Cup wint.
In augustus wordt de nieuwe keuken van De Batjan feestelijk
in gebruik genomen.
In augustus richt HVO-Querido een team op om de gevolgen
van de Mexicaanse griep zodanig te beperken dat de dienstverlening aan cliënten niet in gevaar komt.
In september is een kwartiermakersproject van HVO-Querido
genomineerd voor de idealenwedstrijd van dagblad Trouw.
Op 24 september is de jaarlijkse barbecue bij De Veste.
Op 21 september verhuist de beschermende woonvorm aan
de Tourniairestraat naar een nieuw pand en wordt BW Masira.
Op 28 september krijgt ook DAC De Tour een nieuw onderkomen in het Masiragebouw.
In september verhuizen onze door Inter Acces beheerde data
en IT-programma’s van Brussel naar Haarlem. De voortdurende
performanceproblemen baren de directie zorgen.
In oktober wint een team van HVO-Querido in Utrecht de
Kwartiermakerscup, een landelijk voetbaltoernooi in RIBWverband.
In oktober wordt een akkoord bereikt met de vakbonden over
de CAO GGZ.
In oktober spreekt HVO-Querido met stadsdeel Geuzenveld/
Slotermeer over de verhuizing van cliënten van Vrijburg naar
Noordzijde.
Op 5 november bezoeken 350 mensen het symposium Meester
& vormgever van je leven van HVO-Querido in de Rode hoed.
De thema’s zijn zelfbeheer en zelfbeschikking. Volgens cultuurfilosoof Herman Pleij, die het historisch perspectief schetst, is
het klimaat in Nederland al heel lang gunstig voor ervaringsdeskundigen.
Grijsoord, een komedie van de theatergroep van SCIP, gaat op
13 november in première.
In november worden bewoners van De Aak, Fleerde, de

24-uursopvang Zuidoost, Elsrijkdreef, Varikstraat, Vrijburg,
Straetenburgh, Instroomhuis, De Veste, De Rijswijk en het
Martien Schaaperhuis gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep.
In november stopt HVO-Querido met de voorbereiding van
beschermd wonen Wenkebachweg omdat de Dienst Justitiële
Inrichtingen de financiering staakt.
Op 10 november sluit gebruikersruimte Dolingadreef in
Amsterdam Zuidoost na zeven jaar haar deuren. HVO-Querido
werkte hierin samen met de Jellinek.
In november verschijnt De zachte atlas van Amsterdam, een
boek van beeldend kunstenaar Jan Rothuizen, met een tekening van onze 24-uursopvang in Zuidoost.
De jaarlijkse Participatiemarkt, de staalkaart van het Amsterdamse dagactiviteitenaanbod, wordt op 26 november swingend afgesloten met optredens van Street Lightning en Zero
Tolerance, bands van HVO-Querido.
In november organiseert HVO-Querido een veertiendaagse
actie om het planmatig werken aan de hand van het 8-fasenmodel bij de teams in de schijnwerpers te zetten.
Op 25 november wint Je Eigen Stek de Zilveren Woonladder,
op 9 december viert JES zijn eenjarige bestaan.
Op 9 december opent wethouder Marijke Vos de uitbreiding
van Alexandria.
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Uitgeverij Tobi Vroegh
De fusie met SCIP was een van dé gebeurtenissen van 2009. Hiermee heeft HVO-Querido welhaast een embarras
de choix aan cliëntgestuurde initiatieven, het een nog leuker dan het ander. Neem nu uitgeverij Tobi Vroegh,
vernoemd naar de vrouw die aan de wieg stond van het eerste wegloophuis tegen de psychiatrie. Men geeft
poëzie, proza, egodocumenten, kinderboeken en non-fictie uit. De bekendste titel uit het fonds is de jaarlijkse
Scheurkalender van de psychiatrie. Hoe run je een cliëntgestuurde uitgeverij die draait op vrijwilligers? Volgens
coördinator Lea van Geesink (Amsterdam, 1967) gaat het er om mensen vertrouwen te geven en verantwoordelijk te maken. Dan nemen ze die en gaan zich er naar gedragen. “De ideale projectleider zit de hele dag met de
armen over elkaar, omdat de vrijwilligers de verantwoordelijkheden delen. Zo is het in de praktijk natuurlijk niet.”
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4.3 kwaliteitsbeleid
Kwaliteit is voor HVO-Querido de goede dingen goed doen.
Dit betekent nakomen van de afspraken die met interne en
externe klanten zijn gemaakt. Het kwaliteitsmanagement
systeem van HVO-Querido omvat de vele afspraken die
worden vastgelegd in procedures en andere documenten.
Het kwaliteitshandboek vormt het raamwerk waarin is terug
te vinden hoe kwaliteitsmanagement is georganiseerd, zodat
iedereen weet wie wat moet doen en hoe dit goed te doen.
HVO-Querido toetst de resultaten regelmatig aan de hand van
de waardering die cliënten, medewerkers en de omgeving
over de zorg- en dienstverlening hebben. De behoeften en
verwachtingen worden vervolgens vastgesteld en op procesniveau en/of in beleid vertaald. Consequente toepassing van
het cyclisch verloop bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
(plan-do-check-act en de planning & controlcyclus) is een
voorwaarde voor het sturen, toetsen en verankeren van het
beleid in de organisatie.
HKZ
Sinds 2007 is HVO-Querido gecertificeerd volgens de
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) in
de schema’s geestelijke gezondheidszorg en welzijn en maatschappelijke dienstverlening, deelschema maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang.
Kiwa heeft in 2009 het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld met het resultaat dat HVO-Querido het HKZ-certificaat
heeft behouden. Tijdens deze externe audit bleek dat de
verbetermaatregelen, naar aanleiding van de bevindingen
uit 2008, effectief zijn doorgevoerd. Wel is een tekortkoming
op het gebied van documentenbeheer naar voren gekomen.
Naar aanleiding hiervan zijn verbeteringen getroffen en zal in
2010 blijken of deze afdoende zijn geweest.
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4.4 personeelsbeleid
Interne audits
In het eerste en laatste kwartaal van 2009 zijn ook twee
interne audits uitgevoerd. In de eerste interne auditronde zijn
vooral nieuwe locaties bekeken om na te gaan in hoeverre
de werkprocessen op orde waren. Daarnaast is bij een
aantal locaties gekeken in hoeverre de praktijk overeenkomt
met de beschreven werkafspraken en waar verbeteringen
liggen. Bij de tweede ronde stond het documentenbeheer
centraal, mede naar aanleiding van het externe onderzoek.
Deze verbeteringen en andere resultaten uit kwaliteits
instrumenten komen terug in de planning en controlcyclus en
vormen de input voor de missie en visie, het algemene beleid
en de strategische agenda, het kwaliteitsbeleid en voor de
jaarplannen van de regio’s en ondersteunende diensten.
Incidenten
In 2009 zijn 193 incidenten gemeld, iets minder dan in 2008
en veel minder dan in 2007. Net als in de jaren daarvoor
speelde bij ongeveer tweederde daarvan agressie een rol.
Bij een op de drie daarvan was sprake van fysieke agressie
c.q. lichamelijk geweld tegen personen of materiaal. Geweld
wordt niet getolereerd bij HVO-Querido. Daarom zijn ter
beteugeling van het aantal agressie-incidenten tal van maatregelen genomen. Zo resulteerde 30% van deze incidenten
in een schorsing of time-out. Dat het om ernstige zaken ging,
blijkt uit het feit dat de politie 26 keer is ingeschakeld. Negen
maal was er melding van brand, meestal door het ontijdig
afgaan van het alarm. Drie keer was er echt brand, die in alle
gevallen zelf kon worden geblust.

Klachten
Hoewel HVO-Querido alles in het werk stelt om cliënten
optimale zorg te bieden, kan het gebeuren dat een cliënt een
klacht heeft over de zorg of de bejegening. Men kan daarmee
terecht bij de leidinggevende van de voorziening, bij het
management en bij de onafhankelijke klachtencommissie van
het Platform Opvangvoorzieningen Amsterdam, waarbij HVOQuerido is aangesloten.
In 2009 zijn bij elf voorzieningen door cliënten evenzoveel
klachten ingediend, drie meer dan vorig jaar. Er werd bezwaar
gemaakt tegen de eigen bijdrage of financiële tegemoetkoming
voor verblijf, de hulp bij woningtoewijzing, de toepassing van
het huishoudelijk reglement en de zorgverlening als geheel.
Deze klachten zijn in het verslagjaar naar tevredenheid van de
klager afgehandeld.
Ook maakten omwonenden van een nieuwe vestiging bezwaar
tegen de bestemming van het pand als woonvoorziening.
Dit is nog in behandeling. De klacht van een corporatie over
overlast door een cliënt is naar tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld.
Bij de onafhankelijke klachtencommissie zijn in 2009 veertien
klachten binnengekomen over onze organisatie met betrekking
op negen voorzieningen, een meer dan in 2008. Zes klachten
werden ingetrokken omdat een oplossing was gevonden.
De drie klachten die de commissie (deels) gegrond verklaarde,
hadden betrekking op de inhoud van de zorgverlening.
In alle gevallen kon de hulpverlening naar tevredenheid van de
klager worden aangepast.

Ten opzichte van 2008 is het aantal medewerkers met in
2009 met 7,8 % gestegen, in fte met 3,7%. Dit komt door
de fusie met SCIP, uitbreiding van de formatie en een aantal
nieuwe projecten. Er zijn 200 medewerkers in dienst getreden,
4% minder dan in 2008. Er zijn 120 vacatures uitgezet voor
één of meerdere functionarissen per functie. Per 31-12-2009
zijn er daarvan honderd vervuld, dertien vacatures staan nog
open, zeven zijn ingetrokken als gevolg van kleine organisatie
wijzigingen.
Uitstroom
In 2009 zijn 140 medewerkers uit dienst gegaan, van wie 33
het exitformulier retourneerden. Men is tevreden over de introductie, de samenwerking met collega’s en leidinggevenden,
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en het beleid.
De functie werd doorgaans positief gewaardeerd. Loopbaanen ontwikkelmogelijkheden scoorden minder.
Werving & selectie
In het kader van integraal management is de teammanager in
2009 verantwoordelijk geworden voor de werving- en selectie,
daarbij ondersteund door P&O. Nieuw is de inzet hierbij van
een recruiter. P&O heeft een checklist ontwikkeld voor het
arbeidsvoorwaardengesprek en er is een nieuwe advertentielijn gelanceerd, waarin onze kernwaarden (respectvol, open,
nieuwsgierig en duidelijk) tot uiting komen.
Uitwerking nieuwe teamstructuur
In 2009 is een nieuwe teamstructuur ingevoerd met een eenduidige ondersteuning op voorzieningniveau in de gehele
organisatie. De functie van teamleider is getransformeerd naar
teammanager, ondersteund door een zorgcoördinator en een
secretariaat. Een team bestaat uit circa 25 medewerkers.

2009

2008

2007

2006

uitstroom in fte

2009

2008

2007

200

217

138

119

totaal HVO-Querido

104,3

104

88

84

waarvan cliëntgebonden functies

152

177

109

100

waarvan cliëntgebonden functies

79,5

95

73,3

71,4

48

40

29

19

waarvan niet-cliëntgebonden functies

24,8

9

14,7

12,6

totaal HVO-Querido

144,8

163

124,5

114,9

13

19

15

23

waarvan cliëntgebonden functies

108,3

128

104,7

99,1

waarvan cliëntgebonden functies

9

11

11

17

36,5

35

19,8

15,8

waarvan niet-cliëntgebonden functies

4

8

4

6

totaal HVO-Querido

140

136

108

102

waarvan cliëntgebonden functies

108

119

84

86
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17

24

16

waarvan niet-cliëntgebonden functies
instroom in fte

waarvan niet-cliëntgebonden functies

2006

openstaande vacatures
totaal HVO-Querido

uitstroom aantal medewerkers

waarvan niet-cliëntgebonden functies

Deskundigheidsbevordering
In 2009 zijn er meer trainingen (70) georganiseerd dan in het
jaar daarvoor. Ook hebben er meer medewerkers (725) aan
meegedaan.
Introductietrainingen
Vier keer per jaar wordt de introductietraining voor nieuwe
medewerkers georganiseerd. De training wordt door hen zeer
goed gewaardeerd.
Voor stagiairs is er een speciale introductiedag die aansluit bij
hun positie, interesse en doelen.
De medewerkers en vrijwilligers van SCIP is een korte introductie aangeboden.
Er is een programma verzorgd voor nieuwe teammanagers
om hun relatie met van het Bedrijfsbureau te verduidelijken.
Agressietrainingen
De tweedaagse basistraining is dit jaar acht keer geweest.
Er is structureel een zestal eendaagse opfristrainingen georganiseerd. Een aantal teams heeft daarbij gekozen voor een
teamgerichte aanpak van agressie.
Voor geïnteresseerde medewerkers is een open training
in fysieke weerbaarheid georganiseerd. Ook twee teams
hebben deze training gedaan.
Psychopathologie
De interne training Psychopathologie en Communicatie trekt
veel belangstelling en zit in 2009 in het basispakket voor
nieuwe medewerkers. Ook medewerkers die langer in dienst
zijn tonen interesse.
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totaal HVO-Querido

instroom aantal medewerkers

Evaluatie functie primaire proces
P&O is in 2009 gevraagd de kernfuncties woonbegeleiding
en activiteitenbegeleiding te evalueren. Er is een onderzoek
opgezet om de taken en werkzaamheden in kaart brengen in
relatie tot de functieprofielen. Er wordt bekeken of de competenties aansluiten op ontwikkelingen als cliëntgericht werken.
Naar verwachting kan de informatie medio 2010 worden
omgezet in een advies.
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De laatste leerlingen hebben in 2009 de deelkwalificatie 409
aan de Academie voor Psychiatrie in Haarlem behaald. Met
ingang van het studiejaar 2009-2010 wordt deze kwalificatie
niet meer als aparte opleiding georganiseerd.
Planmatig werken
Voor nieuwe medewerkers is de basistraining 8-fasenmodel
acht keer georganiseerd. Door een hoge frequentie kan men
snel met deze werkwijze aan de slag.
De SMART-training is in 2009 eenmaal georganiseerd.
Train de trainer
Om Inhoudelijk Zorgondersteuners beter in te zetten bij deskundigheidsbevordering zijn hen trainingsvaardigheden bijgebracht door ervaren interne coaches.
Verzuimmanagement voor leidinggevenden
Naast verzuimmanagement zijn voor leidinggevenden negen
trainingen in het nieuwe volgsysteem georganiseerd.
Overigetrainingen
De Jellinek verzorgde een cursus over roesmiddelen.
Enkele medewerkers volgden de opfriscursus ‘Omgaan met
radicalisering.’
Ook voor de Libermanmodule ‘Omgaan met verslaving’ was
er een terugkomdag.
De trainers van onze kernwaarden volgden een cursus
geweldloze communicatie.
Er is een training opgezet om de beheersing van het Nederlands te vergroten.

Stagebeleid
Bij HVO-Querido bestaat al jaren de mogelijkheid om stage te
lopen. De laatste tijd is de begeleiding van stagiairs en leerlingen
verder geprofessionaliseerd. Hierdoor hebben we in 2009 de
officiële status gekregen van leerbedrijf van Calibris.
In 2009 waren er vijftig stageplaatsen voor MBO- en HBOstudenten en dertien leerlingplaatsen voor de opleiding tot
verpleegkundige in de psychiatrie. Als leerbedrijf moeten
stage- en werkbegeleiders goed zijn opgeleid. In 2009 zijn
hiertoe twintig medewerkers twee dagen getraind.
Arbo en verzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage is 5,8% (target 6%), de
gemiddelde meldingsfrequentie is 1,5 (target 1,3). Verzuimcijfers zijn voor elk onderdeel maandelijks terug te vinden
op intranet. Daarnaast is het op aanvraag mogelijk op elk
moment voor elke locatie de verzuimcijfers in kaart te brengen.
Zowel op team- als op individueel niveau.
In 2009 krijgen leidinggevenden de beschikking over
Verzuimmanager, een systeem om het individuele verzuim
beter te managen, om op eenvoudige wijze aan alle Poortwachterverplichtingen te voldoen en om de communicatie
met de bedrijfsarts en het bedrijfsmaatschappelijk werk te
vergemakkelijken.
In 2009 is HVO-Querido eigenrisicodrager Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) geworden.
HVO-Querido heeft afscheid genomen van de arbodienst en
is een procedure gestart voor samenwerking met een zelfstandige bedrijfsarts.

Arbeidsomstandigheden
2009 stond vooral in het teken van veiligheid.
Een projectgroep heeft onveiligheid in de organisatie in kaart
gebracht en een aanzet gegeven tot een verbeterplan.
Aanleiding waren de soms gebrekkige melding, terugkoppeling
en afhandeling van incidenten. Veiligheid bleek in al zijn aspecten bij teveel personen te zijn ondergebracht die niet nood
zakelijkerwijs samenwerkten. Het doel is om veiligheid onder
één paraplu te brengen.
Op basis van een algemene verkenning naar veiligheid is een
enquête gehouden onder teammanagers. Zo is beter zichtbaar geworden op welke fronten beleid moet worden gevoerd
en wat met prioriteit moest worden aangepakt.
Er is begonnen met de invoer van veiligheidsmeldsysteem
Triasweb voor het monitoren en rapporteren van incidenten
om het gedrag rond veiligheid te verbeteren, verantwoordelijkheid te doen toenemen en het veiligheidsgevoel te verhogen.
Er zijn opnieuw veel trainingen bedrijfshulpverlening geweest,
evenals ontruimingsoefeningen. Inmiddels heeft HVO-Querido
341 BHV-ers en 36 ploegleiders.
Er is werkplekonderzoek uitgevoerd waarbij ook is gekeken
naar de veiligheid bij balies en op plaatsen waar spreekuur
wordt gehouden.
Uitvoering Sociaal plan
In 2009 is tweemaal het Sociaal Plan van kracht geweest:
Centrale keuken
Door de sluiting van de keuken zijn met zeven medewerkers
individuele trajecten besproken en de mogelijkheden onderzocht.
Vijf van hen kregen bij diverse locaties tijdelijk een nieuwe
functie, een persoon vond elders werk, een ander re-integreert.
Dolingadreef
Gebruikersruimte Dolingadreef is in november gesloten omdat
stadsdeel Zuidoost de vergunning niet heeft verlengd. Eind
2009 waren alle medewerkers herplaatst.
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4.5 financieel beleid
Ook in 2009 is gekoerst op de groei van adequate dienstverlening aan onze cliënten. Wij ambiëren de juiste zorg te bieden
en hiervoor door de verantwoordelijke opdrachtgevers betaald
te krijgen in een goede, zakelijke verhouding met ruimte voor
vernieuwing. Wij streven ernaar een betrouwbare en degelijke,
maar ook lenige en flexibele uitvoeringspartner te zijn. Het jaar
2009 stond in het teken van groei, verder professionalisering
en innovatie.
In 2009 is behalve met de gemeente Amsterdam, de Stadsregio
en de AWBZ, gerepresenteerd door het Zorgkantoor, ook een
contract gesloten met Justitie voor de opvang van cliënten met
justitiële status. Voorlopig nog zeer beperkt, maar naar het zich
laat aanzien zal 2010 een stijging te zien geven. Groei is verder
bereikt door de verdere ontwikkeling van initiatieven die al
eerder waren gestart, zoals Discus en het Martien Schaaperhuis, en een gewijzigde financiering van Straetenburgh en
De Veste. Deze voorheen door de gemeente gefinancierde
pensions zijn respectievelijk per 1 januari en 1 oktober 2009
onder de intramurale AWBZ gebracht. Hierdoor kan cliënten
passender zorg worden geboden, in overeenstemming met de
daartoe door het Centraal Indicatieorgaan Zorg afgegeven
indicatiebesluiten. Waar mogelijk proberen we cliënten met
een lage zorgbehoefte te laten uitstromen naar woningen en
zo nodig ambulant te begeleiden. Ook bij het in 2009 gestarte
project Tienermoeders ligt de focus op ambulante begeleiding.
De professionalisering van de bedrijfsvoering werd in 2009
zichtbaar door een verdere versterking van de controlefunctie,
waarmee onderwerpen als risico- en treasurymanagement
meer aandacht krijgen. Ook de indicatiestelling AWBZ, de
implementatie van zorgzwaartepakketten en het programma
dagbesteding zijn expliciet onderwerp geweest van het financiële beleid. Integraal management kreeg verder vorm met
de voorbereiding van de functie teammanager, waarmee de
teamleider taken van de regiomanager overneemt en de zorgteams worden versterkt.

HVO-Querido blijft de registratie en financiën van de diverse
opdrachtgevers strikt gescheiden houden. In 2010 zal worden
beoordeeld in welke mate ons systeem voor cliënt- en productieregistratie om vervanging vraagt en wordt de aanbesteding voorbereid voor de ICT-dienstverlening. Als innovatie kan
in 2009 worden gewezen op de introductie van het Volledige
Pakket Thuis (VPT), waarmee cliënten met een verblijfsindicatie zelfstandig kunnen wonen met hulp van woonbegeleiders,
en het ambulantiseringsproject van De Veste. Met de fusie met
SCIP is een impuls gegeven aan de intentie van HVO-Querido
om meer cliëntsturing in de organisatie in te bedden.
Resultaat
Het resultaat over 2009 is wederom positief: de jaarrekening
sluit met een overschot van € 1,8 mln. bij een omzetstijging
van € 50 mln. naar € 60 mln. Het eigen vermogen groeit daarmee naar bijna € 8 mln. (=13% van de omzet).
Vermogensbeleid
Er heeft een vereenvoudiging plaatsgevonden van het streefvermogen. Gold tot en met 2008 een gedifferentieerde streefvermogen per opdrachtgever, in 2009 is bepaald dat we in vijf
jaar 15% van de totale omzet als eigen vermogen wensen te
bereiken.
Investeringen en liquiditeit
De solvabiliteit van HVO-Querido is uitstekend te noemen, enerzijds door het relatief grote eigen vermogen, anderzijds door
de korte balans vanwege het niet in eigendom hebben van
panden. De totale investeringen van HVO-Querido bedroegen
in 2009 € 2,7 mln., terwijl de afschrijvingen € 1,8 mln. aan
cashflow genereerden. Het hieruit blijkende toegenomen
beslag op middelen kan worden opgevangen door de ruime
liquiditeitspositie. Het beleid om investeringen in apparatuur en
verbouwingen in huurpanden intern te financieren, is bevestigd
in het huisvestingsplan voor de lange termijn.

Vergelijking begroting en jaarrekening
Om te beginnen wordt teruggekeken in welke mate de uit het
jaarresultaat 2008 bestemde gelden ook daadwerkelijk zijn
besteed. De € 0,3 mln. voor decentrale keukens is in de vorm
van een balanspost nu in de jaarrekening 2009 verwerkt, waarmee de investeringen in 2010 en verder tot lagere kosten in de
exploitatie leiden. De € 0,3 mln. voor de strategische agenda
zijn via verdere professionalisering van de ondersteuning,
scholing en uitbreiding van het projectmanagement uitgegeven.
De € 0,3 mln. voor internet plus bellen voor langdurig wonende
cliënten is door technische complicaties vertraagd. Dit zal in
2010 verder worden opgepakt. Hierna volgt een vergelijking op
hoofdlijnen van de in 2008 vastgestelde begroting 2009 en de
jaarrekening 2009. Als toelichting op de belangrijkste afwijkingen
van de inkomsten (+ € 5,0 mln., zie a, b en c) en uitgaven
(+ € 3,2 mln., zie d, e en f) geldt:
a. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
De groei in het AWBZ-deel (€ 2,1 mln.) was in 2009 hoger dan
begroot. Deels was dit het gevolg van de aanpassingen van
loon en prijzen, maar ook in volume was een uitbreiding door
het onder de AWBZ brengen van De Veste en Straetenburgh
en de fusie met SCIP. Er is sprake van hoger dan begrote
opbrengsten vanuit de gemeente ten bedrage van € 1,5 mln.
wegens nieuwe projecten: dakloze moeders, psychosociale
cliënten, Passantenverblijf, Instroomhuis en Bureau Aanmelding
& Plaatsing.
b. Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Deze opbrengsten waren ca. € 0,3 mln. lager dan begroot
en hebben met name betrekking op de pensionbijdragen
van cliënten in voorzieningen gefinancierd door de gemeente
Amsterdam. Deze opbrengsten zijn, ondanks de verwarrende
benaming, wel degelijk begroot. Ze komen in 2009 iets lager uit
dan begroot, voornamelijk door het onder de AWBZ brengen
van Straetenburgh en De Veste.

c. Overige opbrengsten
Deze opbrengsten waren in 2009 € 1,2 mln. hoger dan begroot
door een veelheid van factoren: betaling claim door Inter
Access in verband met verstoring in 2008, meer opbrengsten
dagbesteding in opdracht van gemeente, meer in onderaan
neming verrichte dienstverlening, Justitie, meer rente-inkomsten.
d. Personeelskosten
In 2009 zijn de personeelskosten € 0,7 mln. hoger uitgekomen
dan begroot. Tegenover gemiddeld een twintigtal vacatures is
veel inzet geweest van personeel niet in loondienst, zowel in
het primaire proces als bij ondersteunende diensten.
Ook is een bedrag vooruitbetaald omdat we per 2010 de WGA
particulier zijn gaan verzekeren en dit de kans bood lopende
verplichtingen af te kopen. De sociale lasten daarentegen
kwamen lager uit dan begroot.
e. Afschrijvingen
De afschrijvingen hebben zich redelijk conform de begroting
2009 ontwikkeld met een verhoging van € 0,1 mln.: achtergrond
hierbij zijn de investeringen in bv. het Martien Schaperhuis.
f. Overige bedrijfskosten
Er is € 2,4 mln. meer uitgegeven aan de overige bedrijfskosten,
waaronder te noemen zijn huisvestingskosten € 0,7 mln.
(opknappen Straetenburgh, brandmeldinstallaties, voorbereiding Poeldijkstraat), organisatiekosten € 0,2 mln. en
verzorgingskosten € 0,8 mln., onder meer door inschakeling
onderaannemers bij dagbesteding en de sluiting van de centrale
keuken, waardoor meer kosten zijn gemaakt voor inkoop
maaltijden. Voor beveiliging zijn € 0,6 mln. meer kosten gemaakt.
Toekomst
Het financiële kader van waaruit wij moeten werken zal waarschijnlijk door bezuinigingen kleiner worden. Hierop anticipeert
HVO-Querido met het zoeken naar alternatieven die zowel
goed aansluiten bij de vraag van de cliënt als zeer doelmatig
kunnen worden uitgevoerd, zoals zelfstandig wonen met
begeleiding in plaats van intramuraal wonen.
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De Roggeveen
Kinderen zijn bij HVO-Querido anno 2009 geen ‘primaire doelgroep,’ zoals dat heet. Toch zijn er al sinds de
oprichting in 1904 altijd veel kinderen in huis, sterker nog, het allereerste huis was speciaal bedoeld voor vrouwen
en kinderen. Ook sinds de organisatie begin jaren negentig de kinderbeschermingsactiviteiten grotendeels
afstootte, is HVO-Querido kinderen blijven opnemen. Deze kinderen komen mee als hun gezin of moeder wordt
opgevangen bij De Roggeveen of Alexandria of ze worden er geboren. In 2009 kwamen er elf kinderen ter wereld
bij De Roggeveen en drie bij Alexandria. De Roggeveen heeft gemiddeld zo’n 150 kinderen in huis. In 2009
woonden er in totaal 288 kinderen. Speciaal voor hen is er een afdeling kinderwerk die zorgt voor een goede
begeleiding en bovendien een wekelijks programma organiseert met uitdagende activiteiten voor de diverse
leeftijdsgroepen.
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5.1 Balans per 31 december 2009
31-12-2009
e

31-12-2008
e

Vaste activa
Materiële vaste activa

6.283.000

5.390.000

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

24.000
2.935.000
12.897.000

38.000
3.000.000
7.447.000

Totaal vlottende activa

15.856.000

10.485.000

Totaal activa

22.139.000

15.875.000

18.000
6.643.000
1.2325.000

18.000
4.908.000
1.161.000

7.893.000

6.087.000

Voorzieningen

413.000

444.000

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Egalisatie afschrijving verbouwingskosten

2.947.000
9.605.000
1.281.000

737.000
6.812.000
1.795.000

Totaal passiva

22.139.000

15.875.000

Activa

jaarrekening

Passiva
Eigen Vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

5.2 Resultatenrekening over 2009
31-12-2008
e

32.758.000
2.087.000
24.833.000

26.087.000
2.240.000
21.889.000

Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Overige bedrijfsopbrengsten

59.678.000

50.216.000

Som der bedrijfsopbrengsten

35.716.000
1.874.000
20.447.000

31.366.000
1.402.000
16.326.000

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

58.037.000

49.094.000

Som der bedrijfslasten

1.641.000

1.122.000

165.000

121.000

1.806.000

1.243.000
-

  1.806.000

  1.243.000
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5.3 Kasstroomoverzicht

5.2.2 Vergelijking begroting en rekening 2006

31-12-2009
e

-
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e

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

1.641.000

1.812.000
-/ 31.000
-

262.000
652.000
-/ 14.000
343.000

  1.806.000

  1.243.000

2008
e

1.122.000

1.403.000
16.000
1.781.000

Veranderingen in vlottende middelen:
Voorraden
Vorderingen
Vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort
respectievelijk - overschot
Kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)

-/
4.000
-/ 359.000
-

2.210.000

1.177.000

2.793.000

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

1.419.000

14.000
65.000

1.507.000
5.082.000

2.321.000

8.504.000

4.862.000

165.000

122.000
165.000

122.000

8.669.000

4.984.000

Buitengewone baten en lasten
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

807.000
911.000
17.000
71.000

e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

2009
e

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Bestemmingsreserve gemeentesubsidie
Bestemmingsreserve overige activiteiten
Bestemd vermogen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-/ 2.767.000
62.000

-/ 2.705.000
-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-/ 1.655.000
5.000

-/ 514.000
-

-/ 1.650.000
-

-/ 366.000
-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-/ 514.000
-

-/ 366.000
-

Mutatie geldmiddelen

  5.450.000

   2.968.000

5.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
5.4.1 Algemeen
De voornaamste activiteiten van de stichting bestaan uit het
bieden van opvang, woonbegeleiding en dagbesteding aan
mensen die om wat voor reden dan ook onvoldoende
zelfredzaam zijn. De jaarrekening is tenzij anders vermeld
opgesteld in duizenden EURO’s.
					
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering
van het volgende: De waardering van alle immateriële en
materiële vaste activa, dus ook die activa waarvoor een
integrale vergoeding wordt verkregen voor de afschrijvingskosten, vindt voortaan plaats overeenkomstig artikel 2: 384
BW tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele
waarde. Zorginstellingen kunnen voor de waardering van
immateriële en materiële vaste activa dus ook de actuele
waarde hanteren. Tevens zijn de afschrijvingstermijnen van
immateriële en materiële vaste activa niet langer gebaseerd
op de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven termijnen, maar op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

5.4.2 Grondslagen van waardering
van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
gebruiksduur van het vast actief.
Aanschaffingen beneden de € 5.000 worden niet geactiveerd.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen
zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de
overlopende passiva opgenomen.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Er is geen
voorziening voor incourantheid.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

5.4.3 Grondslagen van waardering
en resultaatbepaling
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
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
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
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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.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige
financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele
leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en
gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder
de bedrijfslasten verantwoord.

Voor de kosten van zowel de organisatieontwikkeling van de
stichting als voor het risico aan de opbrengstenkant
(subsidies en pensionbijdragen), alsook voor de frictiekosten
van de sector Vluchtelingen en Jeugd zijn inschattingen
gemaakt en voorzieningen getroffen.

Pensioenen
HVO-Querido heeft voor haar werknemers een toegezegdpensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een
pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. HVO-Querido heeft geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van
hogere toekomstige premies. HVO-Querido heeft daarom de
pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De jubileumvoorziening is gevormd voor de op basis van de
CAO toegezegde uitkeringen bij jubilea van werknemers.
Voor frictiekosten van de sector Vluchtelingen en Jeugd is
een voorziening gevormd uit hoofde van de kosten van het
sociaal plan. Bij de berekening van de voorziening is rekening
gehouden met de kans dat de afgevloeide medewerkers een
nieuwe dienstbetrekking zullen vinden.

5.4.4 Grondslagen van resultaatbepaling
De grondslagen van resultaatbepaling zijn gebaseerd op
historische kosten. Alle bedragen zijn afgerond op duizenden
euro’s.
Algemeen
Voor zover bij de afdelingen en werkeenheden limieten zijn
gesteld ten aanzien van kostenelementen alsmede ten aanzien
van de maximaal te vergoeden verzorgprijs per dag, is hiermee
rekening gehouden bij de nacalculatie van de te ontvangen
subsidies van het Ministerie van VWS en de Stadsregio.
De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare
kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de
hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring,
dan wel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd
op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor
geleverde goederen en diensten.

5.4.5 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de resultaten
rekening gemaakt in de volgende segmenten:
uit de AWBZ gefinancierde activiteiten,
door de Gemeente Amsterdam gefinancierde activiteiten,
door overige opbrengsten gefinancierde activiteiten.
De direct toe te rekenen lasten worden direct toegerekend
naar het desbetreffende segment. De overige lasten worden
verdeeld op basis van de omvang van de subsidieopbrengsten.
Alle saldi zijn afgerond op duizenden euro’s.
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5.5 Toelichting op de balans
31-12-2009
e
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31-12-2008
e

Activa
4.241.000
837.000
1.022.000

3.627.000
923.000
826.000

183.000

14.000

   6.283.000

   5.390.000

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa

5.142.000
1.655.000
1.403.000
4.000

   6.283.000

   5.390.000

2008
e

Voorraden
Overige voorraden:
Emballage
Af: voorziening

24.000
-

38.000
-

Totaal voorraden

      24.000

      38.000

Activa

Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar
is als volgt weer te geven:
5.390.000
2.767.000
1.812.000
62.000

2009
e

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa
per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder § 5.1.6.		

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen
Te vorderen pensiongelden
Te ontvangen subsidies
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa

830.000

502.000

163.000
1.720.000
120.000
102.000
-

74.000
2.035.000
127.000
249.000
13.000

Totaal vorderingen en overlopende activa

2.935.000

3.000.000
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2009
e

2008
e

totaal

Activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of 
schulden uit hoofde van financieringsoverschot
-

-/     737.000
-

-/      737.000
-

Saldo per 1 januari

-/ 1.262.000
-

-/ 948.000
-/ 1.262.000
-

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten

-/ 948.000
-

-/ 1.262.000
-

-/ 2.210.000
-

Sub-totaal mutatie boekjaar

-/   948.000
-

-/ 1.999.000
-

-/ 2.947.000
-

Saldo per 31 december

-/ 948.000
-

2009

2008

32.758.000
33.706.000

26.087.000
26.824.000

-/   948.000
-

-/    737.000
-
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31-12-2009
e

31-12-2008
e

Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

18.000
6.643.000
1.232.000

18.000
4.908.000
1.161.000

Totaal eigen vermogen

  7.893.000

  6.087.000

Passiva

Kapitaal

Saldo per
1-1-2009
e

Resultaatbestemming
e

Overige
mutaties
e

Saldo per
31-12-2009
e

Kapitaal

18.000

-

-

18.000

      18.000

                 -

                 -   

      18.000

3.367.000
1.255.000
-/ 80.000
166.000

807.000
911.000
17.000
-

-

4.374.000
2.166.000
-/ 63.000
166.000

4.908.000

  1.735.000

                 -

6.643.000

Algemene reserves:
Bestemd vermogen

1.161.000

71.000

-

1.232.000

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.161.000

       71.000

                 -

1.232.000

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Collectief gefinancierd gebonden vermogen

1.507.000
76.000
30.000
11.284.000

1.281.000
58.000
42.000
6.066.000

12.897.000

   7.447.000

Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Totaal financieringsverschil

		
Liquide middelen
Bankrekeningen
Kassen
Postbank
Deposito

Reserve aanvaardbare kosten:
Aanvaardbare kosten
Gemeentesubsidie
Stadsregio
Overig
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
		
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Totaal liquide middelen
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Saldo per
1-1-2009
e

Dotatie
e

Onttrekking
e

Saldo per
31-12-2009
e

180.000
264.000

73.000
-

48.000
56.000

205.000
208.000

      444.000

      73.000

     104.000

     413.000

157.000
123.000
133.000

31-12-2009

31-12-2008

2.567.000
287.000
1.372.000
376.000
8.000
1.155.000
766.000

2.205.000
1.133.000
324.000
38.000
1.033.000
651.000

77.000
42.000

55.000
22.000

376.000
136.000
239.000

188.000
121.000

1.663.000

755.000

541.000

287.000

  9.605.000

  6.812.000

Passiva
VOORZIENINGEN
Voorziening jubileumuitkeringen
Voorziening frictiekosten
		
Totaal voorzieningen
		
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

kortlopende schulden
en overlopende passiva
Schulden aan kredietinstellingen		
Crediteuren
Vooruitontvangen pensiongelden
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Overige schulden
Waarborgsommen
Nog te betalen kosten:
Personeelskosten
Organisatiekosten
Overige kosten
Vooruitontvangen opbrengsten:
subsidies
Overige passiva:
Overige overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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31-12-2009
e

31-12-2008
e

4.000.000
322.000

2.500.000
322.000

Eigen vermogen
		
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA
EN VERPLICHTINGEN
Huur- en leaseverplichtingen
Bankgaranties
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BW Masira
In september 2009 verlaten bewoners en medewerkers na zeventien jaar de beschermde woonvorm aan de
Tourniairestraat, waar HVO-Querido inwoonde bij verzorgingshuis De Drie Hoven, dat echter op de nominatie stond
om gesloopt te worden, en betrekken het gloednieuwe Masiragebouw. Ter gelegenheid verschijnt het herinneringsboek Adieu Tourniaire! vol verhalen van bewoners.
Sietse Smeding (Amsterdam, 1949), een voormalig kunstschilder die het meest van Rembrandt en Monet houdt,
heeft geen weet van deze geschiedenis, hij woont pas drie maanden in BW Masira. Sietse Smeding: “Ik heb een
mooie flat, het is nieuw allemaal en ruim bemeten. Overdag ga ik uit, ik lees, ik luister naar muziek. Bach, maar ook
Debussy. Mijn begeleidster is een aardige vrouw. Ik denk dat hier wel een tijdje blijf wonen.”

5.6 Mutatieoverzicht materiele vaste activa
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Vervoersmiddelen Automatisering
e
e

Gebouwen
e

Inventaris
e

Verbouwingen
e

Installaties
e

Onderhanden
projecten
e

Subtotaal
vergunning
e

MvA
Totaal
in
ontwikkeling
materiële  
vaste activa
e

Stand 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

110.000
55.000

28.000
15.000

-

1.231.000
473.000

6.524.000
2.897.000

1.768.000
845.000

14.000
-

9.675.000
4.285.000

9.675.000
179.000
4.285.000
-

Boekwaarde per 1 januari 2009

     55.000

     13.000

     -      -

   758.000

3.627.000

   923.000

     14.000

5.390.000

5.390.000
179.000

22.000
-

7.000
-

-

493.000
268.000
-

1.805.000
1.143.000
14.000

286.000
372.000
-

183.000
-/ 14.000
-

2.767.000
1.812.000
-

-

-

-

-

-

2.000
2.000

-

2.000
2.000

2.767.000
14.000
1.812.000
14.000
2.000
2.000
-

Desinvesteringen:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

15.000
15.000

182.000
20.000

-

-

197.000
135.000

Per saldo

-

-

-

-

62.000

-

-

62.000

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-/ 22.000
-

-/ 7.000
-

-

225.000

614.000

-/ 86.000
-

169.000

893.000

Stand per 31-12-2009
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

110.000
77.000

28.000
22.000

-

1.709.000
726.000

8.161.000
3.920.000

2.052.000
1.215.000

183.000
-

12.243.000
5.960.000

12.243.000
179.000
-/ 5.960.000
- 165.000

Boekwaarde per 31-12-2009

     33.000

     6.000

             -

   983.000

4.241.000

    837.000

    183.000

6.283.000

     14.000
6.283.000

Afschrijvingspercentage

20,0%

33,0%

0,0%

20,0%

10 en 20%

20,0%

0,0%

Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen
Investeringen-mva in ontw
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

197.000
135.000
14.000
62.000
893.000
      14.000
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5.7 Toelichting op de resultatenrekening

e

2009
e

e

2008
e
Wettelijk budget aanvaardbare kosten

26.087.000

22.088.000

-

-

619.000
115.000
-

635.000
273.000
734.000

4.189.000
1.748.000
-

Uitbreiding erkenning en toelating:
loonkosten
materiële kosten
normatieve kapitaalslasten
3.091.000

-

2008
e

Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Persoonsgebonden- en volgende budgetten
Eigen bijdragen cliënten

2.087.000

20.000
2.220.000

Totaal

2.087.000

2.240.000

21.868.000
573.000
247.000

20.587.000
558.000
131.000

1.420,000
725.000

920,000
-/ 307.000
-

24.833.000

21.889.000

25.574.000
3.500.000
2.043.000
-/
- 55.000

22.141.000
3.055.000
1.831.000
-/
- 61.000

163.000
637.000
1.102.000

170.000
550.000
1.053.000

Sub-totaal
Personeel niet in loondienst

32.964.000
2.752.000

28.739.000
2.627.000

Totaal personeelskosten

35.716.000

31.366.000

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

            654

            592

Baten

Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
Dienst Zorg en Samenleven
Stadsregio
Overig
Overige opbrengsten:
Overige opbrengsten
Overige baten en lasten
Totaal

Beleidsmaatregelen overheid:
-

-

2009
e

Productieafspraken verslagjaar
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Groei normatieve kapitaalslasten

2.620.000
471.000
-

-

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
voorgaand jaar

908.000

5.937.000
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Lasten

Nacalculeerbare kapitaalslasten:
rente
afschrijvingen
overige

-

-

-

32.758.000

26.087.000

-

-

32.758.000

26.087.000

Overige mutaties:
Sub-totaal wettelijk budget boekjaar
Correcties voorgaande jaren

PERSONEELSKOSTEN
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Dekking frictiekosten
Andere personeelskosten:
Werving
Deskundigheidsbevordering
Overig

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar
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2009
e

57

2008
e

Lasten

1.874.000

1.402.000

  1.874.000

  1.402.000

Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
immateriële vaste activa
materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening verloopoverzichten materiële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Desinvestering materiële vaste activa

1.812.000
62.000

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten

  1.874.000

Totaal afschrijvingen

1.874.000

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Voedingsmiddelen
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Huurbijdragen

2.403.000
6.173.000
1.411.000
5.289.000
6.760.000
-/ 1.589.000
-

1.828.000
5.445.000
830.000
4.098.000
5.742.000
-/ 1.617.000
-

20.447.000

16.326.000

165.000

121.000

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten

165.000

121.000

Sub-totaal financiële baten

      165.000

      121.000

Totaal bedrijfskosten

Totaal financiële baten en lasten

J.M.L. Fransman

C.M.L. Blaas

1 april 2000
Ja
31 dec. 2009
ja
12
onbepaalde tijd
NVZD
100%

1 sept. 2000
Ja
31 dec 2009
nee
0
onbepaalde tijd
NVZD
100%

144.000
12.000
15.000
171.000

112.000
8.000
11.000
131.000

Bezoldiging leden raad van toezicht
Dales
Van der Lans
Heerma van Voss
Koopdonk
Knuttel
Kwekkeboom
Lindauer
Venderbosch

Functie
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Bezoldiging
2.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

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

2009
84.000
7.000
2.000
2.000

Totaal honoraria accountant

    95.000

bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Bezoldiging bestuurders
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?
5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
7 Welke salarisregeling is toegepast?
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkeringsalaris
en andere vaste toeslagen
10 Werkgeversbijdrage sociale lasten
11 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
12 Totaal inkomen (9+12 t/m 16)

58

DAC De Tour
Op 5 februari 2009 won DAC De Tour tijdens het tweejaarlijkse evenement van de RIBW Alliantie in het Evoluon
de landelijke wisseltrofee voor het meest vernieuwende initiatief. De Tour functioneert al jaren als een cliënt
gestuurd dagactiviteitencentrum, wat betekent dat het volledig wordt gerund door bezoekers, zowel wat betreft
uitvoering, ondersteuning, leiding en ontwikkeling. Het was sowieso een druk jaar voor De Tour, in september
verhuisde men, net als de collega’s van de beschermende woonvorm van HVO-Querido, van de Tourniairestraat
naar een nieuw onderkomen in het Masiragebouw aan de Delflandlaan, eveneens in Slotervaart.
Voor bezoeker Ab Groen was het winnen van de trofee een fantastische ervaring. “We hebben laten zien dat we
het zelf kunnen. Die prijs geven we echt niet meer terug.”
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2009
e

61

2008
e
GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009
Segment 1 AWBZ

32.758.000
16.000
1.168.000

26.087.000
83.000
258.000

Bedrijfsopbrengsten:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Overige subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

33.942.000

26.428.000

Som der bedrijfsopbrengsten

19.921.000
927.000
12.385.000

18.202.000
753.000
7.280.000

Bedrijfslasten:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

33.233.000

26.235.000

Som der bedrijfslasten

709.000
98.000

193.000
69.000

     807.000
-

     262.000
-

resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Buitengewone baten en lasten

     807.000

      262.000

Resultaat boekjaar

807.000
-

262.000
-

     807.000

     262.000

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaatbestemming
Toevoeging (onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

2009
e

2008
e

Bedrijfsopbrengsten:
Reguliere subsidie
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Overige subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

21.868.000
2.087.000
231.000
906.000

20.276.000
2.220.000
359.000
126.000

Som der bedrijfsopbrengsten

25.092.000

22.867.000

Bedrijfslasten:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

15.345.000
938.000
7.963.000

12.733.000
640.000
8.893.000

Som der bedrijfslasten

24.246.000

22.266.000

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

846.000
65.000

601.000
51.000

resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Buitengewone baten en lasten

     911.000
-

     652.000
-

Resultaat boekjaar

     911.000

     652.000

Resultaatbestemming
Toevoeging (onttrekking):
Reserve Gemeente Amsterdam

911.000

652.000

    911.000

    652.000

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009
Segment 1 Gemeente Amsterdam
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2009
e
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2008
e
GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009
Segment 3 Stadsregio

573.000
-

558.000
20.000
-

     573.000

     578.000

Bedrijfsopbrengsten:
Reguliere subsidie
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Overige subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen::
Segment 1 AWBZ
Segment 2 Gemeente Amsterdam
Segement 3 Stadsregio
Overige activiteiten (ontvangen legaten en giften)

Bedrijfslasten:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

431.000
9.000
153.000

     558.000

     593.000

Som der bedrijfslasten

-/
-

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

       17.000
-

-/ 14 .000
-

resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Buitengewone baten en lasten

       17.000

-/
-

14.000

Resultaat boekjaar
Resultaatbestemming
Toevoeging (onttrekking):
Reserve Stadsregio

17.000

-/
-

14.000

      17.000

-/
-

14.000

807.000
911.000
17.000
71.000

262.000
652.000
-/ 14.000
343.000

1.806.000

1.243.000

1.806.000

1.243.000

Som der bedrijfsopbrengsten

450.000
9.000
99.000
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5.8 Overige gegevens
5.8.1 Vaststelling en
goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2009 vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2010.
De raad van toezicht van Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening van 2009 goedgekeurd in de vergadering van 26 mei
2010.

J.M.L. Fransman

C.M.L. Blaas
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Mode met een missie
In een oude brandweerkazerne bij de Haarlemmerpoort zit sinds juni 2009 het werkproject Mode met een
missie van HVO-Querido, een modeatelier waar vrouwen de fijne kneepjes van een ervaren coupeuse het vak
leren. Men maakt kleding van het label Ami-e-toi, een initiatief vanuit Arnhemse modeacademie. Ook in andere
steden wordt het concept van Mode met een missie toegepast. Uit de gedachte dat iedereen een tweede kans
verdient, zit in elk ontwerp een tweedehands detail. Het atelier kan zich in toenemende populariteit verheugen,
op 14 april 2010 bracht Z.K.H. Prinses Maxima een bezoek.
De Chinese Ping Wu is als deelneemster van het eerste uur een van de meest vaardigen met naald en draad,
schaar en centimeter, patronen, modellen en naaimachines. Zij staat de andere vrijwilligers vaak met raad en
daad bij.

66

HVO-Querido organigram
directie

P&O

Bedrijfsbureau

Stafbureau

Facilitair bureau

regio
Centrum/ Oud-West / Noord

regio
Zuid / Nieuw-West

regio
Oost / Zuid-Oost

Aanmelding en
plaatsing

• WOB
• De Vaart
• De Veste
• De Aak
• De Rijswijk
• Amerbos
• Ambulant Team Noord
• BWA
• Passantenverblijf
• Passantenhotel
• Passantenhotel De Nassau
• Mobiel team
• De Roggeveen
• Alexandria
• ACM
• P&G292
•SCIP
• Trajectbegeleiding

• Vrijburg
• Straetenburgh
• Discus
• BW Zuid
• BW Nieuw-West
• Judith van Swethuis
• BW Masira
• BWA
• Werkhotel
• DAC De Tour
• DAC De Miranda

• Anton de Komplein
• Fleerde
• Elsrijkdreef
• BW Oosterpark
• BW Indische buurt
• BW Diemen
• VIP
• De Batjan
• Varikstraat
• BWA
• Martien Schaaperhuis
• DAC Linnaeushof
• DAC Het Vestzak

• Bureau Aanmelding &
Plaatsing
• Instroomhuis

