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Voorwoord

2018. Het was het jaar waarin we een belangrijke mijlpaal bereikten. In november gaven
we de duizendste Housing First-sleutel uit aan een HVO-Querido cliënt. Duizend sleutels!
Dat mag u gerust lezen als: duizend keer een nieuwe toekomst. Als duizend keer het
vertrouwen in de zelfstandigheid van mensen en duizend keer het vermogen te
herstellen.
Wij juichen die ontwikkeling naar verdere ambulantisering en verzelfstandiging erg toe.
We realiseren ons tegelijkertijd dat er in de omgevingen waar wij werken ook behoefte
zal blijven aan professionele 24-uursopvang. Die is en blijft nodig. We zetten in deze
woonomgevingen in op een prettig leefklimaat waar zoveel mogelijk de eigen regie van
mensen mogelijk wordt gemaakt.
HVO-Querido werkt resultaatgericht, gebaseerd op de kracht van cliënten en
medewerkers. Mede hierdoor zijn wij in staat meer klanten passende zorg te bieden dan
waarvoor wij subsidie krijgen. Daarmee vullen wij onze maatschappelijk doelstelling voor
de volle 100% in. Wat dit onder meer concreet betekent: 100 mensen meer dan vanuit
de subsidie betaald kregen in 2018 begeleiding via HVO-Querido. We zijn trots op deze
bovenmaatse prestatie!
Op het gebied van innovatie en strategische ontwikkeling hebben we het afgelopen jaar
goede stappen gezet, maar minder geïnvesteerd dan was beoogd en begroot. Hierdoor is
fors minder geïnvesteerd dan begroot, met een positief financieel resultaat tot gevolg.
Deze begrote investeringen zijn doorgeschoven naar de komende jaren aangezien onze
ambities om onze zorg verder te verbeteren niet minder groot zijn geworden.
En dan is er de vraag wáár we die gelden gaan inzetten. Sinds jaar en dag zijn we in
Amsterdam actief, maar ook inwoners van Diemen, Amstelveen en Haarlem die in een
kwetsbare positie terecht zijn gekomen kunnen al jaren op ons rekenen. We zien echter
dat we ook daarbuiten steeds vaker als expertisepartner gevraagd worden. Afgelopen
jaar nog organiseerde ons Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel op Europees
niveau samenwerking en een leergang om het verhandelen van mensen op
internationaal niveau aan te pakken. De zorgcoördinatie voor Prostitutie en Gezondheid
is al jaren succesvol op de Amsterdamse wallen. Steeds vaker worden wij gevraagd deze
ervaringen te delen met andere regio’s. En onze werkwijze met Housing First is landelijk
toonaangevend in de zorg voor mensen die dakloos zijn.
Wij zijn ambitieus in onze doelen voor de komende jaren. Ambitieus in het verder
structureren van onze organisatie die de afgelopen jaren zo hard is gegroeid. En
ambitieus in de zorgvraag die we de komende jaren zien veranderen en groeien. Dat
geldt ook voor de behoefte aan innovatieve of preventieve oplossingen voor problemen
die zorgvragen kunnen voorkómen. Wij willen ons hierin verder ontwikkelen en de
Amsterdammers van de best passende zorg voorzien, betaalbaar en effectief. Cruciaal
daarbij is om hiervoor voldoende gekwalificeerde professionals aan te kunnen trekken en
onze medewerkers een fijne werkomgeving te blijven bieden. HVO-Querido speelt op die
vraag in door een aantrekkelijke werkgever te zijn, waar je je kunt ontwikkelen, waar je
verantwoordelijkheid krijgt en waar creativiteit gewenst is. We zoeken mensen voor
mensen. We zoeken mensen met een netwerk voor mensen die zo'n netwerk nog niet
hebben.
2019. Het wordt het jaar waarin we onze ambitie om zorg voor meer mensen
beschikbaar te maken, weer een stap dichterbij gaan brengen. Met onze ketenpartners
en met slimme, creatieve en doeltreffende programma's. Maar vooral met een rotsvast
vertrouwen in de mensen voor wie we het allemaal doen, onze cliënten. En met wie we
het allemaal doen, onze medewerkers.
Clemens Blaas
Voorzitter Raad van Bestuur

Douwe van Riet
Lid Raad van Bestuur
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HVO-Querido in feiten & cijfers
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Personeel in loondienst

Stagiaires

1.000 KLANTEN

Uithoorn
Om in contact te komen
met klanten die overlast
veroorzaken en zorg
mijden, past HVO-Querido
in Uithoorn een zeer
persoonlijke een-op-een
benadering toe.

Ziekteverzuim

1.000 WONINGEN

HOUSING FIRST
In 2018 start HVO-Querido
samen met Pameijer/+Vijf in
Amsterdam met Howie the Harp,
een van oorsprong Amerikaans
opleidingsprogramma voor
mensen met cliëntervaring in de
GGZ of de maatschappelijke
opvang.

Innovatie

In november 2018 ontvangt
de duizendste cliënt van
HVO-Querido een woning via
het Housing First-principe,
een methode die door onze
organisatie succesvol in
Nederland is geïmplementeerd
en van experiment staand
beleid is geworden.

De coördinatie van de
zorg voor slachtoffers van
mensenhandel is in 2018
uitgebreid van Amsterdam
naar Noord-Holland.

Op het gebied van de
zorg voor jongeren,
jongvolwassenen en
jonge gezinnen in
Amsterdam heeft
HVO-Querido zich in
2018 verenigd met zeven
andere organisaties.

2016

236

2017

498

2018

377

Aangeboden woningen
2016
omzet

resultaat
19 Zilveren
milieukeurmerken

Milieu

99
2,2

2017
omzet

resultaat

102
2,7

2018
omzet

resultaat

Naast het surplus neemt HVO-Querido circa 100 meer cliënten in zorg
dan is afgesproken met de opdrachtgever.

Financiën in miljoenen euro’s

113
5
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Profiel van de organisatie

2.1
algemeen
HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan een brede groep
kwetsbare burgers, waaronder dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische en/of
verslavingsproblemen, vrouwen en gezinnen in nood, vluchtelingen, asielzoekers en
statushouders. Jong en oud, mannen en vrouwen. Het verzorgingsgebied bestrijkt de
gemeentes Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Haarlem en, wat betreft onze hulp aan
slachtoffers van mensenhandel, een groot deel van Noord-Holland (zie onze kaart met
vestigingen).
HVO-Querido is in 2001 ontstaan uit een fusie tussen twee Amsterdamse organisaties:
Hulp voor Onbehuisden, dat sinds 1904 maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
biedt, en de Queridostichting, een Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen
(RIBW), sinds 1969 opererend in de geestelijke gezondheidszorg. In HVO-Querido is het
beste van twee werkvelden uit de welzijns- en gezondheidszorg verenigd om zo goed
mogelijke zorg te leveren aan in veel opzichten overeenkomende doelgroepen.
HVO-Querido
Eerste Ringdijkstraat 5 1097 BC Amsterdam
telefoon
(020) 561 90 90
fax
e-mail
info@hvoquerido.nl
website
id NZa
300256
kvk nr

(020) 561 90 91
https://hvoquerido.nl/
34148173

2.2
organisatiestructuur
HVO-Querido is een stichting met een Raad van Bestuur die belast is met de algemene
leiding van de organisatie. Het bestuur legt over zijn doen en laten verantwoording af
aan de Raad van Toezicht en geeft leiding aan het managementteam.
De zorgprogramma’s zijn het leidende principe bij de organisatiestructuur van HVOQuerido (zie ons organigram).
De medezeggenschap van medewerkers is geformaliseerd in een centraal opererende
ondernemingsraad met een aantal vaste commissies.
De medezeggenschap van cliënten functioneert op drie niveaus: cliëntencommissies voor
de afdelingen, programmagebonden cliëntenraden, de zogeheten zorgraden, die
adviseren aan de directie en een centrale cliëntenraad als gesprekspartner en adviseur
van het bestuur.
2.3
kerngegevens
Op 31-12-2018 zijn er in totaal 4.532 cliënten in zorg, tegenover 4.018 eind 2017, een
stijging van 514, oftewel 13%.
Beschermd wonen en ambulante begeleiding, waaronder dagbesteding, worden volgens
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) door de gemeenten geregisseerd en
gecontracteerd. HVO-Querido biedt voorts maatschappelijke opvang, variërend van
enkele nachten tot langere tijd. Daarnaast sluit HVO-Querido contracten af in het kader
van de Zvw (Zorgverzekeringswet), voor verpleging en verzorging.
Deze zorgvormen worden zowel intramuraal als ambulant, in de vorm van begeleid
wonen, aangeboden.
In 2018 zijn zestien zogeheten loketten te onderscheiden, waar een contract mee is
gesloten, waarvan zeven bij de gemeente Amsterdam. In de hieronder staande grafieken
geldt dat de niet-declarabele cliënten niet zijn weergegeven, en dat bij de grafiek van de
zorgprogramma's de afdelingen Walborg en Schuitenhuis niet zijn meegenomen met het
oog op vergelijkingsdoeleinden met voorgaande jaren.
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Aantal cliënten per zorgprogramma op 31-12-2018

ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5
ZP6
ZP7
ZP8
ZP9
ZP10
ZP11
ZP12

Volwassenen psychiatrische kwetsbaarheid
Jongeren psychiatrische kwetsbaarheid
Jongeren psychosociale kwetsbaarheid
Volwassenen psychosociale kwetsbaarheid met/zonder verslaving
Volwassenen psychiatrische kwetsbaarheid en verslaving
Gezinnen psychosociale kwetsbaarheid
Medische zorgvraag en meervoudige kwetsbaarheid
Slachtoffers mensenhandel
Opvang
HVO-Querido DOET!
Wijkzorg
Prostitutie

Aantal cliënten per loket op 31-12-2018

Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket

1
2
3
4
5
6
7
8

Beschermd Wonen Amsterdam
Maatschappelijke Opvang Amsterdam
Jeugd Amsterdam
Kapitaallasten VWS (is vervallen per 2018)
Dagbesteding Amsterdam
Haarlem
Openbare Orde en Veiligheid
Wijkzorg Amsterdam

Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
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9
10
11
12
13
14
15
16

Justitie
WLZ
Samen Doen
Wijkverpleging
DUO
Amstelveen
Externe opdrachtgever
Kortdurend verblijf

2.4
belanghebbenden en samenwerkingspartners
HVO-Querido werkt met veel partijen samen, zowel binnen de keten van zorg- en
dienstverlening als daarbuiten. We hechten aan een goede samenwerking omdat dit veel
winst voor onze cliënten oplevert, zowel zorginhoudelijk als logistiek. Daarom
ontwikkelen wij ons steeds meer als een netwerkorganisatie en gaan verbindingen aan
met tal van andere organisaties.
HVO-Querido werkt intensief samen met een groot aantal partijen. In het Platform
Opvanginstellingen Amsterdam (POA) wordt bestuurlijk samengewerkt met de
organisaties voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de stad: Leger des
Heils, Blijf Groep, De Regenboog Groep, de Volksbond/Streetcornerwork, Oudezijds 100,
Exodus, Stoelenproject, Cordaan, GGZ inGeest en Arkin.
Veel van onze cliënten komen in aanmerking voor een gecombineerd aanbod van
begeleiding en sociaalpsychiatrische of verslavingsgerichte behandeling. Dit laatste
bieden onze ketenpartners Arkin en GGZ inGeest. Met beide organisaties zijn recent
weer nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten om de behandeling en begeleiding
van onze gemeenschappelijke cliënten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en
gebruik te maken van elkaars expertise.
Op het gebied van dagactiviteiten en sociale activering werkt HVO-Querido nauw samen
met Cordaan en ROADS in de ontwikkeling van wijkgerichte activiteitencentra. Daarnaast
werken we samen met tal van onderaannemers.
Op het gebied van de hulpverlening aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel
werken wij onder andere samen met Comensha, Geisha, Equator, politie, advocatuur,
GGD en het Ministerie van Justitie, onder meer aan terugkeer naar het land van
herkomst.
Met de Protestantse Diaconie, De Regenboog Groep en Belangenbehartiging
Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT) werken we samen met het Juridisch Steunpunt
voor dak- en thuislozen. Het Amsterdamse Drugspastoraat verzorgt de geestelijke
verzorging voor onze cliënten.
Voor onze cliënten in Haarlem en omstreken werken wij onder meer samen met de
gemeentes Haarlem (GGD, Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg) en Bloemendaal,
politie Haarlem en zorgorganisaties Brijder, GGZ inGeest, RIBW K/AM, Humanitas,
Stichting MEE, Leger des Heils en Stem in de Stad.
Verder werkt HVO-Querido op allerlei niveaus samen met het lokaal bestuur, de
meldpunten Zorg en Woonoverlast, de wijkzorgteams, het programma Samen DOEN,
politie, justitie, de GGD en diverse Amsterdamse woningcorporaties: De Alliantie, De
Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere.
HVO-Querido is lid van de SIGRA, de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg
Regio Amsterdam, van koepelorganisaties RIBW Alliantie en Federatie Opvang en van
werkgeversorganisatie GGZ Nederland. Met deze organisaties wordt bijvoorbeeld
gezamenlijk opgetrokken rondom het onderwerp WLZ (Wet langdurige zorg), waartoe
cliënten met psychische aandoening toegang gaan krijgen vanaf 2021.
HVO-Querido maakt deel uit van het SIGRA Transformatieoverleg Jeugd, waarin een
aantal jeugdzorgaanbieders in de regio Amsterdam zitting heeft, en neemt tevens deel
aan het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren. Ten behoeve van de ondersteuning,
begeleiding en zorg van jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen in Amsterdam
werkt HVO-Querido samen met zeven andere organisaties verenigd in de Combinatie.
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werkt HVO-Querido samen met de
hogescholen van Amsterdam, Leiden en Utrecht, de GGD, het Trimbos instituut en
kenniscentrum Phrenos.
Op het niveau van de buurt en de wijk beschikken alle voorzieningen van HVO-Querido
waar cliënten wonen over een zogeheten begeleidingscommissie, waarin buurtbewoners,
winkeliers, wijkagent, woningcorporatie en andere lokale belanghebbenden zitting
hebben, naast vertegenwoordigers van onze organisatie.
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3

Governance

3.1

toezicht en bestuur

Toezicht
De Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisaties in de zorg is de leidraad voor
het handelen van de Raad van Toezicht van HVO-Querido.
De Raad van Toezicht ziet scherp toe op de vertaling van de maatschappelijke
doelstelling van HVO-Querido in bijpassend beleid en houdt toezicht op de wijze waarop
de organisatie hier uitvoering aan geeft. De Raad van Toezicht speelt als ‘raad van
verbinding’ een actieve rol om te horen wat er leeft: bij cliënten, in de samenleving en in
de organisatie. De Raad van Toezicht is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de
organisatie (zie de toezichtsvisie van de Raad van Toezicht).
Voor de uitoefening van zijn taken beschikt de Raad van Toezicht, naast de
informatievoorziening door het bestuur, over de verslagen van de vergaderingen van het
managementteam, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad en heeft tevens
toegang tot het intranet van HVO-Querido.
Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in 2018 vijfmaal vergaderd. Daarnaast waren er vijf
bijeenkomsten van de auditcommissie Financiën, vijf van de commissie Kwaliteit en
Veiligheid en twee van de remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren aan de
Raad van Toezicht en het bestuur.
In september is Jan Jacobs herbenoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van
Toezicht heeft besloten dat voor herbenoeming het instrument van de 360-graden
feedback wordt gebruikt.
In november is, onder dankzegging voor zijn inzet gedurende acht jaar, afscheid
genomen van Ruud Kok als lid Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie
Financiën. Zijn opvolger, Julien Linger, is op 21 november benoemd en vangt per 2019
zijn werkzaamheden aan.
Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat eind 2018 derhalve uit: CHRISTIEN BRONDA (voorzitter),
JUDITH MEIJER (vicevoorzitter), JAN JACOBS, BERT VAN RAALTE, ALBERT BLOM, JAN WILLEM
GRANDIA EN JULIEN LINGER (voor functies en nevenfuncties, zie het rooster van aftreden).
Scholing, ontwikkeling en werkbezoek
De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Zij nemen regelmatig deel aan cursussen en
bijeenkomsten van deze vereniging, maar ook van andere erkende opleidingsinstituten.
Cursussen, bijeenkomsten en vakliteratuur hebben tot doel de deskundigheid van de
leden te borgen en te bevorderen. Door de leden zijn de volgende cursussen
gevolgd/bijeenkomsten bezocht: De nieuwe toezichthouder in de zorg, Toezicht op
netwerken, Toezicht op duurzaamheid en het Kwaliteitscongres van de NVTZ.
De Raad van Toezicht hecht aan contact met cliënten en medewerkers van HVO-Querido.
In dat kader worden er werkbezoeken afgelegd en verschillende interne bijeenkomsten
bijgewoond. Zo hebben leden van de Raad van Toezicht ‘De dag van de
medezeggenschap’ bijgewoond en de ‘Tweedaagse van teammanagers’ waar de
ontwikkelagenda 3.0 centraal stond. Ook is er een gezamenlijke themamiddag geweest
met het managementteam. Verder zijn de locaties De Aak, Aalbersestraat en Velserpoort
bezocht en is er gesproken met cliënten en medewerkers van Discus. Deze bezoeken zijn
als uitermate leerzaam ervaren. Bij drie bezoeken waren leden van de
medezeggenschapsorganen aanwezig. Met de ondernemingsraad en de centrale
cliëntenraad hebben wederom halfjaarlijkse gesprekken plaatsgevonden.
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Honorering
De honorering van de Raad van Toezicht is in 2018 aangepast (de laatste aanpassing
was in 2015) met het NVTZ Advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn
2017 als uitgangspunt. De maximale vergoeding voor toezichthouders in de zorg is
geregeld in de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en de Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Tot 2018 werd er echter geen
koppeling gemaakt met deze maxima, maar met de feitelijke bezoldiging van de
bestuurder dat lager lag dan het WNT-maximum. De honorering is nu in lijn gebracht
met het NVTZ-advies, dat gebaseerd is op de genoemde wetgeving. Bovendien achtte de
Raad van Toezicht aanpassing wenselijk omdat de tijdsbesteding en inspanning die
geleverd dient te worden om de functie goed uit te voeren en de verantwoordelijkheid
die de leden dragen niet meer in verhouding stonden tot de honorering. De Raad van
Toezicht heeft bij de aanpassing de percentages (8% voor leden en 12% voor de
voorzitter) uit het NVTZ-advies gevolgd, en niet de in de WNT maximaal toegestane
percentages (10% voor leden en 15% voor de voorzitter). Tot slot is besloten om uit te
gaan van maximaal 75% van de norm, hetgeen lager is dan het NVTZ-advies. Dit acht
de Raad van Toezicht gepast gezien de aard en doelstelling van HVO-Querido.
Evaluatie Raad van Toezicht
In februari heeft de volledige Raad van Toezicht onder begeleiding van Ember BV een
zogeheten Profile Dynamics® analyse laten doen. Van alle leden zijn profielen gemaakt
en aan de hand daarvan is gesproken over samenwerken en functioneren van de raad.
Ook is tijdens deze sessie gesproken over de Visie op Toezicht. Vanuit het principe van
lerend ontwikkelen heeft de RvT besloten telkens vanuit deze visie zijn functioneren
scherp te houden.
Besproken onderwerpen
Na voorbereiding door en op basis van adviezen van de auditcommissie Financiën kon de
Raad van Toezicht het bestuur goedkeuring verlenen voor de vaststelling van de
jaarrekening en het jaarverslag 2017. Ook is goedkeuring verleend aan de door het
bestuur vastgestelde begroting voor 2019 en is de meerjarenbegroting 2019-2023
vastgesteld.
In de auditcommissie Financiën zijn treasurybeheer en de driemaandelijkse
managementrapportage vaste agendapunten. De managementletter en het eindverslag
van de accountant zijn uitvoerig besproken. Verder zijn het Tax Control Framework, het
A3-organisatiejaarplan en de begroting van de ontwikkelagenda aan de orde gekomen.
De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft zich in 2018 gericht op: merkenstrategie,
kwaliteitsbeleid, het A3-organisatiejaarplan, het reglement auditcommissie Kwaliteit en
Veiligheid, de externe audit, de rapportage (overlast-)klachten, incidenten, calamiteiten,
arbeidsmarktstrategie en het familiebeleid.
Waar in eerdere jaren met presentaties werd gewerkt, is de commissie in 2018 meer de
dialoog aangegaan met de bestuurder en medewerkers. In samenspraak zijn ideeën
uitgewisseld over het kwaliteitsbeleid en hoe dit handen en voeten te geven.
De remuneratiecommissie heeft onder meer het functioneren van de bestuurder
besproken en als zeer goed beoordeeld. De honorering van de bestuurder is daarbij ook
aan de orde geweest. Op advies van de remuneratiecommissie heeft de Raad van
Toezicht besloten de bezoldiging van het bestuur in 2018 aan te passen conform de
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, de wettelijke norm.
Een vast onderdeel tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht vormen de
periodieke rapportages van de bestuurder, met beleidsmatige en operationele informatie
over de cliënten, de organisatie en haar omgeving. Daarnaast is de Ontwikkelagenda 3.0
het gehele jaar onderwerp van gesprek geweest. Daarbij is door de Raad van Toezicht
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aandacht gevraagd voor een evenredige verdeling van de verschillende opgaven, maar
ook voor de going concern waarbij de kwaliteit van de zorg centraal moet blijven staan.
Ook is de nieuwe programmaorganisatie die de Ontwikkelagenda 3.0 gaat ondersteunen
aan de orde geweest. De voortgangsrapportages in dit kader stellen de Raad van
Toezicht in staat om een en ander te monitoren. Een ander belangrijk punt dat aan de
orde is gekomen is het besturingsmodel. Na vaststelling van het regiomodel is de Raad
van Toezicht in samenwerking met de zittende bestuurder gestart met de werving van
een tweede bestuurder. Hierbij zijn de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en
het managementteam nauw betrokken geweest. Met ingang van 1 februari 2019 is de
tweede bestuurder Douwe van Riet aangesteld.
Raad van Bestuur
Voor het functioneren van de Raad van Bestuur geldt een reglement waarin de bevoegden verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Voorzitter CLEMENS BLAAS geeft samen met
DOUWE VAN RIET leiding aan het managementteam: directeuren zorg ANITA SCHAAIJ, PAUL
ASBERG en NIC BORGHANS, concerncontroller CYRIEL REESTMAN, manager HRM en
Serviceorganisatie ANNET KUNZ, directeur strategie & innovatie LOUISE OLIJ en
bestuurssecretarissen CONNY BRUGGELING en DIANA VISSER.
Onbezoldigde nevenfuncties van de bestuurder zijn: voorzitter bestuur Stichting SIGRA,
bestuurslid Vereniging SIGRA, bestuurslid Stichting Leerstoel Geschiedenis van de
Psychiatrie, bestuurslid Wensenambulance Amsterdam en omstreken, lid Raad van
Toezicht Stichting My Red Light (tot 31 augustus 2018), bestuurslid Federatie Opvang en
bestuurder van de Stichting Vrienden van HVO-Querido.
Onze bestuurder is met ingang van 2016 ingeschreven in het accreditatieregister voor
bestuurders van zorginstellingen.
3.2

bedrijfsvoering

Algemeen
De planning- en controlcyclus is leidend bij het opstellen van jaarplannen, begrotingen
en rapportages. Directeuren zorg, leidinggevenden van de ondersteunende diensten en
teammanagers zijn integraal verantwoordelijk voor hun organisatieonderdeel.
Directeuren zorg geven leiding aan teammanagers, die op hun beurt leiding geven aan
ongeveer vijfentwintig formatieplaatsen in het primair proces. Daarnaast zijn er twee
teams, die bij wijze van experiment zelforganiserend zijn en geen teammanager hebben.
Bestuur, directie en management worden ondersteund: secretarieel en juridisch door het
Bestuursbureau, zorginhoudelijk door de afdeling Staf & Innovatie, op het gebied van
personeelsbeleid door Human Resource Management, bij de bedrijfsvoering door de
Serviceorganisatie en de afdeling Planning & Control en wat betreft in- en externe
betrekkingen door de afdeling Communicatie.
Het management krijgt maandelijks informatie over de financiële exploitatie,
personeelsgegevens en de productie om het resultaat te toetsen aan de begroting. Elk
kwartaal bespreekt het managementteam het zogeheten kwartaalrapport, waarin het
gaat om zaken als het aantal nieuwe huurwoningen in beheer, klachten en de mate
waarin onze cliënten ambulant of residentieel worden begeleid.
Sturing op managementniveau vindt plaats op basis van wederzijds bindende
gesprekken tussen bestuurder en zorgdirecteur dan wel leidinggevende van een
ondersteunende dienst. Bij het middenkader gebeurt dit op basis van overleg tussen de
teammanager en diens leidinggevende. Hierbij is de INK A3-jaarplansystematiek het
middel om afspraken te borgen.
HVO-Querido heeft er ook in 2018 alles aan gedaan om te komen tot tijdige en complete
verantwoording van de productie aan de opdrachtgevers. Door de overgang naar de
Wmo is het aantal opdrachtgevers waaraan verantwoording moet worden afgelegd
gegroeid naar zestien. HVO-Querido moet daarbij voldoen aan allerlei verschillende
voorwaarden, kwaliteitscriteria en registratievereisten en informatie in verschillende
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systemen invoeren. Dit is een landelijk beeld waarbij de roep om uniformering blijft
klinken, maar nog altijd weinig feitelijke navolging krijgt.
De controle op goede registratie, dat wil zeggen juist, tijdig en compleet, ligt primair in
de lijn en secundair bij de Serviceorganisatie. Interne Controle van de afdeling Planning
& Control controleert daarnaast nog door middel van steekproeven en deelonderzoeken,
op basis waarvan accountant BDO mede tot een oordeel komt.
Er is sprake van gecoördineerde inkoop volgens het inkoopbeleid, waarin ook criteria zijn
opgenomen voor de gunning van contracten.
Financieel vermogensbeleid
Gezien de risico’s bezien we elk jaar opnieuw welk weerstandsvermogen voor onze
organisatie afdoende is. Eerder werd als norm 25% van de omzet aangehouden,
momenteel bezien we jaarlijks welke reserve nodig wordt geacht. In 2018 is een
overschot behaald (zie paragraaf 4.4). Dit wordt mede veroorzaakt door een lagere
kostprijs dan de transactietarieven. Deze lagere kostprijs bereiken wij onder meer door
een daling van centrale kosten en verbeterde bedrijfsvoering. Met het jaarresultaat 2018
is ons weerstandsvermogen boven de 30% gebleven.
Eerder is vanuit onze reserves € 9 mln. gereserveerd als extra budget om enerzijds meer
cliënten in zorg te nemen dan is afgesproken en anderzijds te innoveren. Het hiertoe
opgestelde programma Hervorming MO/BW heeft een perspectief van vier jaar: 20172020. In deze periode is een verlies van € 9 mln. voor dit programma ingeschat. Ook is
een ontwikkelagenda 2018-2020 opgesteld, die een investering van € 5 mln. uit de
reserves vergt. Al met al is de reserve hiermee voor een bedrag van € 14 mln. bestemd.
In de begroting 2018 is daarom een tekort begroot van € 3 mln. als eerste tranche van
deze bestemming van de reserve. Echter, door gewijzigde omstandigheden (zie
paragraaf 4.4) is toch een positief resultaat behaald in 2018.
De gereserveerde € 9 mln. blijft beschikbaar voor de periode 2018-2020 en zal binnen
de met de gemeente Amsterdam gemaakte afspraken over de jaren 2017-2020 worden
besteed, met een uitloop naar 2021. Ditzelfde geldt voor de € 5 mln. voor de
Ontwikkelagenda.
Met het inzetten van de daartoe beschikbare reserves in de periode 2018-2021 achten
wij een boekhoudkundig tekort in deze jaren verantwoord, hetgeen zich vooral in 2019
en 2020 zal manifesteren. Onze begroting 2019 kent tegen deze achtergrond een tekort
van € 9 mln., conform de meerjarenbegroting. Het contract MOBW met de gemeente
Amsterdam biedt, conform ons programma Hervorming MO/BW, voor 2019 en daarna
ruimte om meer cliënten in ambulante begeleiding te nemen. Samen met de gemeente
kijken we naar de toekomstige behoefte aan residentiële capaciteit. Nu het beleid van
ambulantisering en de levering van de daarbij behorende woningaantallen daadwerkelijk
gestalte krijgt, kan gefaseerd een bescheiden afbouw in ons residentiële aanbod
plaatsvinden. Uiteraard blijven wij de gemeente wijzen op het grote aantal cliënten dat
nog op de (ook residentiële) wachtlijst staat.
Management financiële risico's
HVO-Querido heeft een aantal risico beperkende maatregelen genomen op gebied van
bedrijfsvoering. Zo hebben we geen eigen vastgoed, sluiten we zo min mogelijk
langdurige huurcontracten af en zetten we investeringen in gebouwen af tegen de
resterende huurtermijn en geschatte gebruiksduur. Als het gaat om ons
personeelsbestand krijgen nieuwe medewerkers niet direct een vast arbeidscontract,
maar bij gebleken geschiktheid en mogelijkheden na het eerste jaar. Het werken met
een flexibele schil is een risicobeperkende maatregel bij de dreiging van minder
productieafspraken. In 2018 is er wel gekozen om al na één jaar in plaats van twee jaar
een vast contract te kunnen bieden om een ander risico, namelijk het risico van te
weinig gekwalificeerde medewerkers te beperken, want zonder medewerkers geen
continuïteit van zorg en geen opbrengsten.
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Het financiële risico van de balansposten van HVO-Querido is beperkt. De vorderingen
beslaan een betrekkelijk gering deel van de balans en de debiteuren bij de
opdrachtgevers (voornamelijk gemeenten) zijn solide. Hiermee is het kredietrisico uiterst
gering te achten. Voor wat betreft het beheer van de liquide middelen is het
beleggingsstatuut leidend, waarin waardehandhaving en zeer risicoarme waardegroei
worden nagestreefd. Daarom zijn overtollige liquiditeiten, voor zover niet als banksaldo
op de balans, aan de hand van de liquiditeitsplanning van de financiële administratie, op
spaarrekeningen bij Nederlandse systeembanken geplaatst, veelal direct opeisbaar.
Hoewel het door de verdere groei van het vermogen, conform ons beleggingsstatuut,
mogelijk was om een deel hiervan in obligaties van de Nederlandse staat te beleggen,
hebben wij hiervoor niet gekozen. Wegens de verminderde rentebaten en het koersrisico
bij een rentestijging zagen wij geen aanleiding de in 2016 afgebouwde
obligatieportefeuille weer op te bouwen.
HVO-Querido bezit noch belegt in financiële derivaten. Kwesties in de financiële
verslaggeving, zoals complexe toerekeningsproblemen, subjectiviteit bij
waarderingsvraagstukken en risico’s rond de financiële verslaggevingssystemen spelen
bij ons geen grote rol. We voldoen aan de wet- en regelgeving in het kader van
(financieel) toezicht en belastingwetgeving (waarbij we niet onderworpen zijn aan de
vennootschapsbelasting). Zie paragraaf 4.2 voor het risicomanagement.
3.3
cliëntenraad
De cliëntenraad van HVO-Querido zet zich binnen en buiten de organisatie in voor de
belangen van de cliënten. Bij HVO-Querido is de cliëntmedezeggenschap op verschillende
niveaus georganiseerd. De cliëntencommissies overleggen met de teammanager over
praktische zaken en initiatieven die het wonen op de locaties betreffen. Als een kwestie
diens bevoegdheid te boven gaat, kunnen de drie zorgraden (georganiseerd per
zorgprogramma) zaken overleggen met de directeuren zorg. De zorgraden leggen
regelmatig locatiebezoeken af om cliënten en medewerkers te informeren over het
belang van medezeggenschap en om thema's op te halen die spelen bij cliënten.
Zaken die cliënten van de gehele organisatie aangaan, worden besproken op
bestuursniveau. De aangewezen gesprekspartner is dan de Centrale Cliëntenraad (CCR),
die elke maand met de bestuurder vergadert. De CCR laat zich voeden en informeren
door de zorgraden over zaken die aandacht vragen op/in de verschillende locaties en
zorgprogramma's. Anderzijds nodigt de CCR regelmatig medewerkers van HVO-Querido
uit om toelichting te geven op onderwerpen, plannen of projecten die spelen of vragen
oproepen. Vier keer per jaar vindt een overleg plaats waarin de zorgraden en de CCR
belangrijke zaken met elkaar afstemmen.
Intern en extern meedenken en meepraten
Om de inspraak van cliënten bij ontwikkelingen vorm te geven, neemt de CCR deel aan
diverse overleggen. Extern nemen CCR-leden volop deel aan de relevante overleggen in
de stad en daarbuiten: het Groot MO/GGz Overleg, de participatieraad, zorginkoop,
kwartaaloverleg van de gemeente Amsterdam, conferenties van het LOC (zeggenschap
in zorg), onder andere over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
Voor de inbreng vanuit cliëntperspectief neemt de CCR intern deel aan verschillende
werkgroepen: de klankbordgroep van de cliëntvertrouwenspersonen, het ontwikkelteam
Ontwikkelagenda, de regiegroep methodiekontwikkeling, de werkgroep ICT-inkoop en de
werkgroep cliëntenportaal en levert een bijdrage aan de verbindingsdag. Daarnaast
neemt de CCR deel aan intern beraad (managementteam, zorgprogramma-overleg en
leidinggevendenoverleg) wanneer daar relevante thema's op de agenda staan.
Ontwikkelingen
Ook in 2018 vroeg ambulantisering veel aandacht. De CCR steunt het streven om zoveel
mogelijk cliënten zelfstandig te laten wonen, maar constateert dat de overgang voor veel
cliënten groot is. Ambulantisering betekent ook dat medezeggenschap wellicht andere
vormen moet aannemen om cliënten die zelfstandig wonen te blijven betrekken. De CCR
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zoekt daarom methoden om ook die cliënten te bereiken en hun inspraak te organiseren.
In de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen wordt met dit feit rekening
gehouden. De CCR heeft dit in het jaarplan voor 2019 tot speerpunt gemaakt.
Adviezen en thema's
De CCR heeft in 2018 op verschillende gebieden advies uitgebracht: beeld- en
portretrecht, het nieuwe besturingsmodel, brandveiligheid, herziening klachtenregeling,
eigen bijdrage bij Volledig Pakket Thuis, flexibel en gebiedsgericht werken Zuidoost,
krachtgericht organiseren, privacyreglement, I-strategie en de ontwikkelagenda.
Steeds vaker wordt de CCR in een vroeg stadium bij beleid betrokken, zo wordt de raad
maandelijks bijgepraat over de stand van zaken van de Ontwikkelagenda. De CCR houdt
daarbij in het oog wat van beleidsontwikkelingen het merkbare resultaat is voor cliënten.
De CCR heeft een aantal onderwerpen op de agenda gezet: de late start van het vinden
van een locatie voor de Winteropvang en de kosten daarvan, het belang van aandacht
voor de lichamelijke gezondheid van cliënten, de gevolgen van Btw-verhoging op
voeding en het goed inwerken van nieuw personeel.
In de cliëntencommissies op de locaties kwamen zaken aan de orde op het gebied van
veiligheid, gezondheid, privacy, huisregels en financiële regelingen.
In november is door de CCR opnieuw de jaarlijkse dag van de medezeggenschap
georganiseerd, dit keer met als thema: lichamelijk welzijn. In verschillende workshops is
het belang van lichamelijk welzijn en het meepraten daarover op de kaart gezet.
Wapenfeiten
De CCR heeft zich in 2018 met succes ingezet voor een aanpassingen van het beleid
rond urinecontroles. Er is nu een vierde categorie m.b.t. deze controles, die nu ook
betaald worden door HVO-Querido: wanneer een cliënt twee jaar niet positief is
bevonden, vervalt de urinecontrole.
Een ander wapenfeit is dat er in de organisatie aandacht is gekomen voor
posttraumatische stress stoornissen (PTSS) van cliënten. Er zijn nu cursussen voor
medewerkers op dit gebied. Ook is een verhoging van het voedingsgeld gerealiseerd,
voor het eerst in tien jaar.
Activiteiten
In oktober 2018 heeft opnieuw een jaarplanbespreking plaatsgevonden, waarin de CCR
en de zorgraden gezamenlijk de activiteiten voor 2019 hebben vastgesteld met de te
behalen resultaten en termijnen.
De CCR is in 2018 driemaal met de Raad van Toezicht op locatiebezoek geweest en
leden van deze raad hebben plenaire vergaderingen van de CCR bijgewoond.
De maandelijkse overleggen met de bestuurder hebben in een constructieve sfeer
plaatsgevonden. De CCR is betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure voor de
tweede bestuurder.
Het medezeggenschapsuitje naar Beekse Bergen was een groot succes en had een
wervend effect. CCR-leden hebben deskundigheid bevorderende cursussen gevolgd. De
voorzitter van de CCR heeft in 2018 een rol gespeeld in een reclamespotje voor
Streetsmart.
Aandachtspunten
De vraag blijft: staat de cliënt centraal bij alle beleidsmatige plannen en beslissingen?
De CCR blijft hier alert op. Hoewel de verschillende medezeggenschapsorganen goed zijn
ingebed in de organisatie, is nog niet op alle locaties de medezeggenschap opgetuigd.
Het belang van de stem van de cliënt moet benadrukt blijven worden. De CCR heeft aan
het eind van 2018 niet het voltallige aantal leden. Er wordt gewerkt aan het werven van
nieuwe leden op alle medezeggenschapsniveaus.
Samenstelling
De Centrale Cliëntenraad bestaat eind 2018 uit: ARTHUR GUERREIRO RODRIGUES (voorzitter)
NORBERT WISSING (penningmeester) † 3 MAART 2019, HANS VAN DER KOLK (secretaris a.i.),
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BIANCA BAKS (vicevoorzitter a.i.), KEVIN NOBEL, NABIL ALLILTI en SAMSON MOGES. Er is een
aspirant-lid: MARCOLINO MARTIJN. THEO WARNER is vrijwilliger als uitvoerend
penningmeester, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. In augustus is een
nieuwe ondersteuner van de CCR in dienst getreden.
3.4
ondernemingsraad
2018 is een mooi jaar voor de ondernemingsraad (OR) van HVO-Querido geweest.
De prettige samenwerking en de openheid van de bestuurder wordt door de OR
gewaardeerd. De OR heeft zich ons anders georganiseerd waardoor er meer snelheid en
dynamiek in de medezeggenschap zit. Er wordt gewerkt met drie adviesgroepen die de
onderwerpen op inhoud beoordelen en aan het dagelijks bestuur van de OR voorleggen.
Hierdoor kan de OR in de overlegvergadering met de bestuurder sneller tot
overeenstemming komen.
Adviesgroepen
De adviesgroepen bestaan uit OR-leden en ondersteunende leden die geen OR-lid zijn.
Voor de laatsten is dit een mooie gelegenheid om ervaring op te doen met
medezeggenschap. In 2018 waren er elf ondersteunende adviesgroepleden. De
adviesgroepen werken nauw samen met interne deskundigen van diverse afdelingen. Zo
is er regelmatig overleg met HRM over regelingen op gebied van sociaal beleid,
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, analyses van verzuim, re-integratie en
preventie. Met Planning & Control gaat het over de inkomsten en uitgaven van HVOQuerido. Beleidsveranderingen die in ontwikkeling zijn, worden met Strategie &
Innovatie besproken, om de OR daar in een vroeg stadium bij te betrekken. Ook is er
regelmatig contact met direct betrokken medewerkers.
Speerpunten
Duurzame inzetbaarheid
Adviesgroep Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu heeft zich beziggehouden met
duurzame inzetbaarheid en zich hard gemaakt voor het zogeheten generatiepact.
De Cao Sociaal Werk 2017-2019 biedt organisaties de mogelijkheid een
generatieregeling te introduceren. Hiermee kunnen werknemers die binnen vijf jaar de
AOW-gerechtigde leeftijd bereiken minder gaan werken zonder groot inkomensverlies.
Zo blijft hun inzet en deskundigheid deels behouden en kan de instroom van nieuwe
werknemers worden bevorderd. Het managementteam ziet liever duurzame
inzetbaarheid voor alle medewerkers. De OR wacht met het geven van advies hierover
tot een en ander beter is uitgewerkt.
Herziening functiebeschrijvingen
Adviesgroep 2 is aangeschoven bij de Stuurgroep Herziening Functiebeschrijvingen. Dit
is een langlopend proces. Naar verwachting worden de primaire functiebeschrijvingen
begin 2019 vastgesteld door het MT, waarna de OR de adviesaanvraag verwacht.
Vervolgens worden in 2019 de andere functies waar nodig opnieuw beschreven.
Krachtgericht organiseren
Adviesgroep 1 heeft het onderwerp krachtgericht organiseren behandeld. In mei 2018
heeft de OR advies uitgebracht over de nota Krachtgericht organiseren. De OR kan zich
hier op hoofdlijnen in vinden. Op de onderdelen die advies- en/of instemmingsplichtig
zijn op dit gebied ontvangt de OR nog de betreffende aanvragen van het bestuur.
Instemmingsaanvragen
Volgens de Wet op de ondernemingsraden is instemming van de OR nodig bij het
invoeren, wijzigen of intrekken van regelingen die van invloed zijn op sociaal beleid,
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
In 2018 heeft de OR ingestemd met de volgende instemmingsaanvragen:
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functionaris gegevensbescherming, privacyreglement, privacybeleid, instructie en
toestemmingsverklaring beeldmateriaal, leertraject privacy en informatieveiligheid,
bereikbaarheidsdiensten, opleidingsjaarplan 2018, herziene klachtenregeling cliënten,
herziene sanctieregeling, opdrachtovereenkomst bedrijfsarts, preventiemedewerker.
De herziening reglement Interne Bezwaren Commissie en het Meerjaren Arbobeleid
2018-2010 zijn nog in behandeling.
Adviesaanvragen
De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden adviesrecht over voorgenomen
besluiten met betrekking tot beleidsveranderingen in de organisatie.
In 2018 heeft de OR over de volgende onderwerpen een positief advies uitgebracht:
Ontwikkelagenda 3.0 (op hoofdlijnen), reorganisatie ambulant team statushouders,
tweehoofdige Raad van Bestuur, passantenpension Batjan, Krachtgericht organiseren (op
hoofdlijnen) en kosten verbouwing en inrichting passantenpensions.
De adviesaanvragen duurzame inzetbaarheid, Varikstraat flexibel, wijkgericht werken,
besturingsmodel, aanbesteding ICT en I-strategie zijn nog in behandeling.
Daarnaast heeft de OR met de bestuurder gesproken over elektrische fietsen voor
ambulante teams en verbetering van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.
Daarnaast heeft de OR diverse onderwerpen behandeld naar aanleiding van signalen van
de werkvloer, want daar blijkt of beleid in de praktijk werkt.
Convenant Organisch veranderen
De OR heeft met de bestuurder afgesproken voor sommige thema's een andere manier
van besluitvorming te kiezen. Het gaat hierbij om voorgenomen besluiten van het MT tot
beleidsveranderingen, waar de OR adviesrecht op heeft, maar waar nog geen afgeronde
besluitvorming mogelijk is. Bij de start van een traject is er soms onvoldoende inzicht in
de gevolgen van een voorgenomen besluit, de gevolgen voor de medewerkers en hoe
deze op te vangen. Om die reden hebben OR en bestuurder bovenwettelijke afspraken
gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd in het convenant Organisch veranderen, dat op
18 september 2018 is ondertekend door de voorzitter van de OR en de bestuurder.
Communicatie met de achterban
Collega’s kunnen informatie van en over de OR raadplegen op intranet. Regelmatig gaan
OR-leden op bezoek bij teams van HVO-Querido; ter voorbereiding op advies- of
instemmingsaanvragen, maar ook om een goed beeld te krijgen van wat er op locaties
speelt. Een afvaardiging van de OR is aanwezig bij de welkomstbijeenkomsten voor
nieuwe medewerkers. Incidenteel wonen medewerkers vergaderingen van de OR bij.
Overleg met de Raad van Toezicht
Elk half jaar vergadert de OR met de bestuurder en twee leden van de Raad van Toezicht
over de algemene gang van zaken. Aan de orde kwamen beleidsontwikkelingen en de
vernieuwde medezeggenschap. De Raad van Toezicht wil de samenwerking met de
organen voor medezeggenschap vergroten. Dit gebeurt onder andere door het
gezamenlijk afleggen van werkbezoeken aan voorzieningen.
Samenstelling
In 2018 hebben enkele wisselingen plaatsgevonden. Christina van der Ziel heeft in juni
haar werk voor de OR beëindigd. Madoc Reitsma is tot nieuwe voorzitter gekozen.
De OR bestaat eind 2018 uit 15 leden: MADOC REITSMA (voorzitter) RICK EIGENHUIS
(vicevoorzitter), INGRID GROOTVELD (lid dagelijks bestuur), MARC ONNEN, MARC WORTEL,
THOMAS VAN DER HULST, ALIES SCHUURHUIS, ROB VERSTEEG, JEROEN HABES, SELIM ILKIN, TON
JEUP, JOOST HEINEN, MUSTAPHA NAHARI en ERIK JAN VAN DER HAM.
De adviesgroepen worden versterkt door de ondersteunende adviesgroepleden: DIANA
HEEK, MELITA STERC, INGRID KIELENSTIJN, PAUL DOODEMAN, DALANA STOCKER, NIKOLAJ
ARRENDELL, ESMERALDA MEIJER, JORRIT HAZEN, NOORTJE POUTSMA en STEVIE LECLAIRE.
BEP VAN MIL ondersteunt de OR als ambtelijk secretaris.

13

4

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1
meerjarenbeleid
In 2018 is de uitvoering ons meerjarenbeleid De kracht van samen 2016-2018 opgepakt
met een aangescherpte ontwikkelagenda. Deze ontwikkelagenda is leidend in de aanpak
om onze ambities te behalen en vormt de brug naar ons nieuwe meerjarenbeleidsplan
dat per 2019 van kracht zal zijn.
De doelen uit de ontwikkelagenda zijn programmatisch uitgewerkt in vijf sporen. Hierbij
zijn diverse vertegenwoordigers van de organisatie betrokken. Voorbereidingen zijn
getroffen voor versterking van ons besturingsmodel, vanwege de groei van onze
organisatie en de innovaties die wij willen doorzetten, versterking van onze interne
ondersteunende diensten en versterking van de aandacht voor strategisch
personeelsbeleid en arbeidsmarktstrategie.
Als het gaat om de zorg betreft de belangrijkste ontwikkeling vanuit ons meerjarenbeleid
in 2018 de omslag van de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen in
Amsterdam en onze bijdrage daaraan. Dit gebeurt in lijn met het uitvoeringsplan Thuis
in de Wijk en het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen van de gemeente
Amsterdam. Hieraan gerelateerd is gewerkt aan samenwerkingsprojecten met de GGZ
en Jeugdzorg en zijn we actief om steeds meer wijkgericht te werken.
Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen
Met het Amsterdamse Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen wordt de
ambulantisering verder vormgegeven, in nauwe samenwerking met de
woningbouwcorporaties en de betrokken gemeentelijke diensten. Met de gemeente
Amsterdam zijn afspraken gemaakt over innovaties in de maatschappelijke opvang en
het beschermd wonen zoals afbouw van residentiële zorg en opbouw van
ambulantisering. In 2018 zijn ongeveer 520 klanten ambulant gaan wonen via de
omslagroute. Dat zijn meer ambulante klanten dan voorheen. Meerdere teams zijn
ambulant gaan werken en de bestaande teams zijn uitgebreid. Naast volwassenen uit de
maatschappelijke opvang en het beschermd wonen, krijgen ook gezinnen en jongeren de
kans om zo snel mogelijk te gaan wonen via de omslagroute en de Housing Firstmethodiek. Hierdoor kan op basis van het perspectief van de cliënt worden gekeken of
iemand zelfstandig wil en kan wonen, uiteraard met de benodigde begeleiding. Alle
ambulante teams zijn getraind in het toepassen van de Housing First-methodiek, waarbij
veel aandacht is voor de samenwerking met de verschillende partijen volgens de
werkafspraken Thuis in de wijk. Daarnaast werken we aan nieuwe wooninitiatieven en
planvorming voor duurzame afbouw van residentiële plekken.
Samenwerkingprojecten met de GGZ en Jeugdzorg
Om de hervormingen van de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen te
realiseren, werken we intensief samen met collega-instellingen als Arkin en GGZ inGeest.
Er is een ketenaanpak ontwikkeld om de samenwerking bij (dreigende) terugval tussen
de betrokken ketenpartners rondom de cliënt te verbeteren. Het gaat daarbij onder meer
om het effectief op- en afschalen van de hulpverlening. Ook is er in 2018 samengewerkt
in de FACT-teams middels inzet van onze begeleiders.
In de jeugdzorg zorgt met name de overgang van 18- naar 18+ in de praktijk voor
complicaties in de financiering en continuïteit van de begeleiding. De overgang van de
Jeugdwet naar de Wet maatschappelijke opvang blijkt van hulpverleners nog altijd veel
energie te vergen. Daarom zijn Spirit en HVO-Querido samen de pilot 16-23 gestart, met
als doel dat de jongeren niets merken van deze overgang. In vervolg hierop heeft HVOQuerido zich samen met zeven andere organisaties voor de ondersteuning, begeleiding
en zorg van jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen in Amsterdam verenigd in ‘De
Combinatie’ die zich richt op veldwerk, 24-uursopvang en begeleid wonen aan jongeren
van 18 tot 23 jaar. Het samenwerkingsverband bestaat uit Altra, Arkin, Combiwel, Don
Bosco, HVO-Querido, ROC Amsterdam, Spirit en Volksbond Streetcornerwork.
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Wijkgericht werken
Wijkgericht werken is een trend in Amsterdam. Niet alleen als het gaat om de inhoud
van zorg, waarbij meer aandacht is voor het betrekken van het netwerk van de cliënt en
diens omgeving, maar ook als het gaat om de organisatie van zorg, ofwel de
samenwerkingsverbanden tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties, informele
hulp en welzijn. HVO-Querido is in 2018 sterk gegroeid in omvang als het gaat om het
bieden van ambulante ondersteuning binnen de wijkzorg. In de wijknetwerken zetten
onze medewerkers zich in voor kwalitatieve ondersteuning aan cliënten met een
complexe, vaak meervoudige, hulpvraag. Dit doen wij door nauw samen te werken met
zowel formele als informele partners. Afgelopen jaar hebben we ons ingezet voor de
verbetering van de samenwerking met de GGZ. In 2018 hebben we daarnaast veel
instroom van statushouders gehad, waardoor we in de begeleiding van deze groep
cliënten veel expertise hebben opgebouwd.
Meerjarenbeleid 2016-2018
De vijf algemene doelen uit ons meerjarenbeleid zijn onveranderd gebleven:
1. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg waarbij persoonlijk en maatschappelijk
herstel en empowerment van cliënten doelen zijn.
2. Actief bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rond
kwetsbare groepen in de samenleving door belangenbehartiging, het beïnvloeden van
de omgeving en (zorg-)innovatie.
3. Streven naar goed werkgeverschap door een professionele, lerende organisatie te
zijn en medewerkers ruimte te bieden voor zelforganisatie, creativiteit en
ondernemerschap.
4. Vereenvoudigen van logistieke en bedrijfsprocessen waardoor we de administratieve
lasten voor cliënten en medewerkers verminderen.
5. Streven naar een optimale organisatievorm. Ongeacht de omvang werken we aan
doelmatigheid, kleinschaligheid en flexibiliteit voor de beste aansluiting op (nieuwe)
vragen van cliëntgroepen, ketenpartners en de samenleving.
Aan de hand hiervan noemen we hieronder de belangrijkste resultaten van 2018.
Resultaten kwaliteitsverbetering van zorg (1)
Op het gebied van de kwaliteit van zorg is in 2018 veel aandacht besteed aan
methodiekontwikkeling, trainingen gericht op veiligheidsbewustzijn en Housing First. Op
het gebied van Housing First zijn we koploper, niet alleen door het aantal cliënten dat we
vanuit dit principe begeleiden, maar ook door het trainen van veel in- en externe
medewerkers in deze methodiek. In november 2018 is een succesvol stedelijk
symposium over Housing First georganiseerd om onze resultaten te vieren.
Eind 2018 zag de Krachtmethodiek het licht, een verdere ontwikkeling van de
Krachtgerichte Basismethodiek. De Krachtmethodiek sluit beter aan op onze praktijk met
een diverse doelgroep en een verscheidenheid aan aanbod en biedt meer ruimte voor de
professional om vanuit de eigen kennis en kunde aan te sluiten bij de cliënt. Bij het
monitoren en ontwikkelen van de kwaliteit van het methodisch werken is er meer
aandacht voor de inhoud (de successen en de dilemma's op de werkvloer) naast de vorm
(de formulieren). De methodiek is tot stand gekomen met de inbreng van vele
medewerkers en cliënten uit alle geledingen van de organisatie. Daarnaast is er
literatuuronderzoek gedaan naar wat wel en niet werkt en zijn succesvolle voorbeelden
onderzocht binnen en buiten de organisatie. Tenslotte is een aantal externe deskundigen
betrokken. Onze Krachtmethodiek wordt per 2019 geïmplementeerd. Als hulpmiddel
hierbij is een methodische meetlat ontwikkeld zodat teams zelf hun kwaliteit kunnen
toetsen. De methodiek behoudt de theorie van Judith Wolf (Krachtwerk 2016) als
referentiekader, maar hanteert een eigen vertaling van de krachtprincipes.
Eind 2018 is gestart met de voorbereiding van nieuwe vormen om de tevredenheid van
cliënten te meten. Dit zal in 2019 worden ontwikkeld, in eerste instantie naast de
periodieke meting met de CQ-index. Voor de volledigheid melden we hier de uitkomsten
van het laatste cliënttevredenheidsonderzoek uit 2017. Toen bleek dat cliënten van HVOQuerido over het algemeen tevreden zijn over de hulp en ondersteuning die zij van onze
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organisatie ontvangen. De algemene waardering bedraagt gemiddeld 7,6, vrijwel even
hoog als in 2014 (7,5) en 2012 (7,6). De genoemde aandachtspunten over veiligheid in
de eigen woonomgeving en de wens tot meer ondersteuning bij het volgen van een
gezonde leefstijl zijn opgevolgd. Er is middels projecten veel aandacht besteed aan
veiligheidsbewustzijn, trainingen van medewerkers een het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Met name het project Fit Gebit, waarbij cliënten tandheelkundige zorg is
geboden, is zeer succesvol geweest.
Resultaten maatschappelijke rol (2)
HVO-Querido levert als zorgorganisatie een maatschappelijke bijdrage levert aan de
samenleving door onze kerntaken uit te voeren. Daarnaast proberen we ook op andere
manieren een maatschappelijke rol te spelen. Ten eerste door een bijdrage te leveren
aan beleidsontwikkelingen op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau. In
toenemende mate fungeren we als expertisebron, bijvoorbeeld op het gebied van
Housing First, prostitutie en gezondheid en de hulpverlening aan slachtoffers van
mensenhandel, maar ook bij herstel en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast
zijn we gestart met projecten die onderlinge informele hulp bevorderen.
HVO-Querido streeft naar gelijkwaardig burgerschap voor mensen met een
kwetsbaarheid. Ook als het gaat om de toegang tot betaald werk willen we daar aan
bijdragen. De praktijk leert dat er onvoldoende opleidingsmogelijkheden zijn voor
mensen die hun eigen ervaring beroepsmatig willen inzetten. HVO-Querido is daarom in
2018 samen met Pameijer/+Vijf in Amsterdam gestart met Howie the Harp, een van
oorsprong Amerikaans opleidingsprogramma voor mensen met cliëntervaring in de GGZ
of de maatschappelijke opvang. In dit eerste cursusjaar zijn twee lesgroepen van start
gegaan, waarbij diverse stageplaatsen met baangaranties in de functie ondersteunend
begeleider zijn georganiseerd.
Duurzaamheid
HVO-Querido wil als zorginstelling en maatschappelijk ondernemer voorop blijven lopen
op het gebied van duurzaamheid. In 2017 is de driejarige cyclus van de
milieuthermometer, waarbij 19 panden een zilveren keurmerk hebben behaald en
behouden, afgerond. In februari 2019 vinden hiervoor de herkeuringen plaats.
In 2018 is een nieuwe cyclus gestart waarin HVO-Querido de dialoog aangaat met de
woningcorporaties om duurzame maatregelen door te voeren. Denk aan het vervangen
van verouderde cv-ketels door hoogrendementsketels, aanbrengen van gevelisolatie
en/of dubbel glas en het vervangen van conventionele verlichting door LED-verlichting.
Het is onze ambitie om samen met de woningcorporaties tot een plan te komen waar alle
partijen beter van worden: de corporatie (opwaardering van het pand), HVO-Querido
(lagere energierekening) en het klimaat (lagere belasting op het milieu).
Social return
Om uitvoering te geven aan het sociaal rendement binnen HVO-Querido is in 2018 een
stuurgroep Social Return in het leven geroepen met de opdracht een visie en reikwijdte
te formuleren. HVO-Querido had in 2018 voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en
Haarlem een social returnverplichting. De aandacht richtte zich vooral op het
verantwoorden van de social returngelden en inventariseren welke activiteiten we binnen
social return kunnen borgen vanuit de per gemeente verschillende kaders en definities.
Er is geconstateerd dat een groot deel van de kerntaken van HVO-Querido al onder
social returnactiviteiten valt en dat de administratieve verantwoording veel extra tijd
vergt. Met onze samenwerkingspartners hebben we dit vraagstuk aan de gemeente
Amsterdam voorgelegd. De gemeente neemt het in beraad en heeft het POA gevraagd
met een voorstel te komen. Hier wordt nu aan gewerkt. Daarnaast heeft de stuurgroep
gewerkt aan interne bewustwording en concrete voorstellen over hoe sociaal rendement
te ontwikkelen en te borgen. Dit betekent bijvoorbeeld voor Inkoop dat we social
returnafspraken maken met inkooppartners om werkervaringsplaatsen te genereren voor
de social returndoelgroep. Voor HRM is het de vraag hoe we het aannamebeleid willen
vormgeven om mensen vanuit social return een kans te geven.
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Resultaten ambulantisering (2)
Passend binnen landelijk, stedelijk en organisatiebeleid gaat HVO-Querido uit van de
stelregel ‘ambulant waar het kan, residentieel waar het moet.’ We zijn al jaren actief om
doorstroom, uitstroom en ambulantisering te bevorderen. In 2018 is ingezet op het
implementeren van vernieuwde uitstroomprocessen (omslag) en de ambulante
begeleidingsmethodiek Housing First. In een periode van drie jaar (2016-2018) komen
1000 woonplekken beschikbaar voor cliënten uit de maatschappelijke opvang en het
beschermd wonen of de wachtlijst daarvoor. Dit is aanvullend op de reguliere 350
plekken Uitstroom Maatschappelijke Opvang (UMO) per jaar. Niet alleen wordt de
uitstroom versneld, maar ook de instroom.
Alle ambulante teams zijn getraind in het toepassen van de Housing First-methodiek en
het hanteren van de gemaakte werkafspraken. Met onze krachtgerichte benadering en
actieve samenwerking met behandelaren, woningcorporaties en aanbieders van
dagbesteding, slagen wij er in om steeds meer cliënten succesvol in hun eigen woning te
ondersteunen.
Sinds de invoering van de Wmo participeert HVO-Querido in toenemende mate in de
wijkzorgteams en Samen DOEN teams die opereren onder gemeentelijke regie.
In 2018 wordt 62% van onze cliënten ambulant begeleid.
Resultaat werkgeverschap (3)
Goed werkgeverschap meten we onder meer af aan de tevredenheid van onze
medewerkers. In 2018 zijn inspanningen verricht om Krachtgericht werken en
Krachtgericht organiseren verder vorm te geven. Het hoofddoel hierbij is om onze
professionals zoveel mogelijk ruimte te bieden om hun eigen werk vorm te geven,
binnen de gestelde kwaliteitskaders. Om dit proces te volgen is in 2018 een nieuwe vorm
van medewerkerstevredenheidsonderzoek voorbereid, dat in januari 2019 wordt
uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is gestart met de evaluatie en
herijking van ons functiegebouw, een traject dat in 2019 wordt afgerond.
Voor de volledigheid vermelden we de uitkomsten uit ons vorige tevredenheidsonderzoek
onder medewerkers uit 2017 met een 7,4 als algemene waardering. Destijds lieten
kernwaarden als bevlogenheid (7,6) en betrokkenheid (8,1) een stijging zien. Dit leverde
het keurmerk Beste Werkgever 2017-2018 op.
Resultaten procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling (4 en 5)
De inrichting van de organisatie naar zorgprogramma's is eind 2017 tot begin 2018
geëvalueerd. Hieruit blijkt dat er tevredenheid is over de inhoudelijke expertise die ten
aanzien van de doelgroepen is ontwikkeld, maar dat er knelpunten worden ervaren in de
administratie, bijvoorbeeld bij interne doorstroom. Ook kan de aansluiting van onze
systemen op de gemeentelijke clusterindeling en loketten beter. Op basis van de
evaluatie en externe ontwikkelingen hebben we de keuze gemaakt om door te
ontwikkelen naar wijkgericht werken. Ook zullen we onze interne ondersteunende
processen en aansturing nog beter laten sluiten op onze externe omgeving.
Onze inhoudelijk expertise willen we behouden en delen. In 2019 zullen we verder
onderzoeken hoe we hiertoe expertisecentra en trainingen kunnen ontwikkelen.
Als het gaat om procesverbetering heeft de ambulantisering geleid tot het inrichten van
een nieuw proces intermediaire verhuur, dat door alle bedrijfsonderdelen heen loopt. Dit
is een uitdagend traject geweest dat in 2019 verder wordt ontwikkeld.
In het primaire proces wordt, net als bij andere organisaties, nog steeds hinder
ondervonden van administratieve lasten en bureaucratie. Medewerkers hebben ook in
2018 ruimte gekregen om hiervoor zelf met oplossingen te komen, wat heeft geleid tot
diverse verbeteracties. Zo zijn enkele methodische instrumenten samengevoegd en is
ons facturatiesysteem vernieuwd. Vanuit onze ontwikkelagenda is een traject gestart om
de afzonderlijke ondersteunende diensten van HVO-Querido meer geïntegreerd en
procesgeoriënteerd te laten werken. Dit zal in 2019 leiden tot de omvorming van de
Serviceorganisatie tot een Supportorganisatie die beter aansluit bij de behoeften van de
zorgteams. De verdere integratie van de ondersteuning komt tot uitdrukking in het
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toevoegen van de teams Innovatie en Beleid en Planning en Control aan de
Supportorganisatie.
Op het gebied van organisatieontwikkeling is in 2018 gewerkt aan een evaluatie van het
besturingsmodel, dat heeft geleid tot uitbreiding van het bestuur per 1 februari 2019, en
een verandertraject waarbij de rol van de teammanagers wordt versterkt om het
krachtgericht werken van de teams te kunnen implementeren. In het overgangsjaar
2019 gaan we onderzoeken wat de impact hiervan is op de rol van directie zorg.
Tot slot zijn in 2018 verkenningen tot samenwerking gedaan in regio's om Amsterdam
en Haarlem, die hebben geleid tot kleine productieafspraken in omliggende gemeenten.
4.2
kwaliteitsbeleid
Kwaliteit is het streven naar dienstverlening die met succes (resultaatgericht) en naar
tevredenheid van cliënten, medewerkers, financiers en de samenleving wordt
uitgevoerd. Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid is het continu doorlopen van de
cyclus plan-do-check-act belangrijk voor het sturen, toetsen en borgen van het beleid.
Op hoofdlijnen zijn de kwaliteitsdoelen zo concreet mogelijk weergegeven. De uitvoering
betreft het transparant maken, toetsen, verantwoorden en verder ontwikkelen van het
kwaliteitsniveau van de zorg die HVO-Querido biedt.
In 2018 is gewerkt aan het plan voor de verdere ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid.
We hebben ervoor gekozen om dit aan de hand van een kwaliteitskompas geïntegreerd
vorm te geven. In 2019 wordt het meerjaren kwaliteitsbeleid opgesteld en
geïmplementeerd.
Kwaliteit van zorg
In 2018 zag de Krachtmethodiek het licht (zie paragraaf 4.1). De afdeling Opleiden &
Ontwikkelen heeft hiervoor een inspirerend opleidingsaanbod ontwikkeld. Een centrale
regiegroep met vertegenwoordigers uit alle afdelingen, een beleidsadviseur en een
projectmanager methodiek, draagt zorg voor het implementeren, ondersteunen,
monitoren en verder ontwikkelen van het methodisch werken.
HKZ, externe audit
Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ingericht op basis van de HKZ (Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Beleid, processen en werkinstructies zijn
vastgelegd in ons kwaliteitshandboek, het ‘zeggen wat we doen.’ Daarnaast laten wij
onafhankelijk toetsen of we ook ‘doen wat we zeggen’, dit is onder andere een eis van
onze belangrijkste opdrachtgever, de gemeente Amsterdam. Vanaf 2007 tot heden is
HVO-Querido HKZ-gecertificeerd in de schema’s geestelijke gezondheidszorg en welzijn
en maatschappelijke dienstverlening, deelschema maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang.
De certificerende instelling KIWA heeft in 2018 weer een externe audit uitgevoerd
aangevuld met de Roze Loper tolerantiescan, als onderdeel van onze diversiteitsambitie.
Beide certificaten hebben wij behouden. Bij de reguliere audit zijn twee tekortkomingen
geconstateerd: omgaan met (verbeter)acties en het zichtbaar maken van het opvolgen
en evalueren hiervan. Daarnaast is de systematiek van onze bestuursbeoordeling als
tekortkoming aangemerkt, ook daar ging het om het zichtbaar vastleggen. Op deze
zaken hebben wij direct gehandeld en daarmee behouden wij het HKZ-keurmerk. Als
bijzonderheid is door KIWA opnieuw de betrokkenheid en bevlogenheid van onze
medewerkers vermeld.
Interne audits
Interne audits zijn belangrijk om te meten hoe ons kwaliteitsmanagementsysteem
functioneert en om het delen van kennis te stimuleren. In 2018 zijn drie interne
auditrondes geweest, waarbij circa driekwart van de locaties aan bod is gekomen.
Hiermee is de doelstelling om iedere locatie ieder jaar intern of extern te auditen zo goed
als behaald.
In 2018 waren de thema’s de actiepunten uit de vorige audit, de veiligheid van cliënten
en medewerkers, de kwaliteit van zorg, privacy en de communicatie bij veranderingen.
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De audits zijn uitgevoerd door een intern auditteam van wie meer dan de helft in het
primaire proces werkt. De uitkomsten van interne audits en andere
kwaliteitsinstrumenten komen terug in de planning- en controlcyclus, zoals jaarplannen
op organisatie-, zorgprogramma- en locatieniveau. Een goed voorbeeld van opvolging is
het gezamenlijk werken aan positieve gezondheid: van het terugdringen het gebruik van
tabak, suiker en cafeïne hebben cliënten veel baat.
Risicomanagement
Het risicomanagement is bij HVO-Querido ingericht op drie niveaus: cliënt, zorgproces en
organisatie. Hierbij wordt de methode SAFER (Scenario Analyse Faalwijzen Effecten en
Risico’s) gehanteerd om risico's systematisch en multidisciplinair te benaderen. Op
cliëntniveau werken we met een begeleidingsmethode waarmee we periodiek de risico's
inschatten die van invloed zijn op het zelfstandig functioneren en/of de veiligheid, zowel
bij binnenkomst als tijdens het begeleidingsproces. De resultaten hiervan worden
vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier (ECD). Op zorgprogrammaniveau vinden
procesevaluaties plaats op risico's in (onderdelen van) het zorgproces en hierop volgend
verbeteracties. Op organisatieniveau (zie ook paragraaf 3.2 als het gaat om het
management van financiële risico's) is vanaf 2017 gestart met het expliciet koppelen van
risicobeperkende of -voorkomende acties aan doelen in ons organisatiejaarplan.
Voor 2018 zijn op onderstaande risico's passende maatregelen genomen:
Tekort aan gekwalificeerde medewerkers
HVO-Querido heeft ingezet op een strategische personeelsplanning, het werving- en
selectieproces is verbeterd, we zijn gestart met de herijking van het functiegebouw en
een herwaardering van de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatiebeveiliging/privacy
HVO-Querido is bij alle 96 teams een bewustwordingscampagne gestart over privacy.
Daarnaast zijn kaders voor informatiebeveiligingsbeleid en wachtwoordbeleid vastgesteld
vooruitlopend op de norm NEN 7510 om veiligheidsincidenten te kunnen voorkomen.
Veiligheid van cliënten, medewerkers en samenleving
De problematiek van onze doelgroep wordt zwaarder, verder is er een toename van
decompensaties en suïcides. Om dit op te kunnen vangen is goede samenwerking in de
keten essentieel. We hebben hier dan ook veel aandacht voor door werkafspraken te
implementeren tussen woningcorporaties en instellingen. Ook nemen we deel aan het
crisisketenoverleg. Samen met de GGZ, GGD en andere BW/MO-instellingen hebben we
de ‘Menukaart en Overlegroute Ketenaanpak dreigende en acute terugval’ ontwikkeld.
Toename aanbestedingsprocedures
De toename van aanbestedingsprocedures kan er toe leiden leidt ertoe dat collegainstellingen meer elkaars concurrenten worden. Om dit risico te verminderen is sterk
gewerkt aan samenwerkingsrelaties. Zo is er bijvoorbeeld in de aanbesteding MOJ voor
gekozen ons samen met zeven andere organisaties in te schrijven met een hoofd- en
onderaannemersconstructie. Dat is een experiment met als doel de zorg aan jongeren te
versterken door ons via de samenwerking aan elkaar te verbinden en de schotten tussen
organisaties weg te laten vallen. De kostprijs wordt zo ook transparanter.
Naast innovatieve, effectieve en efficiënte dienstverlening hecht HVO-Querido sterk aan
het opbouwen en onderhouden van goede relaties met onze opdrachtgevers.
Risico op onvoldoende samenhang in onze ontwikkelambities
HVO-Querido heeft een ambitieuze ontwikkelagenda opgesteld voor de komende jaren,
zowel als het gaat om (nieuwe) bijdragen in ons werkveld als optimalisering van onze
interne organisatie en ons besturingsmodel. Om de samenhang in deze
verandertrajecten te borgen is dit risico is afgedekt middels de programma-aanpak met
programmaregisseurs. Zo wordt projectmatig gewerkt en duidelijke informatie aan het
management geleverd waardoor er goede sturing vanuit het bestuur mogelijk is.
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Als onderdeel van onze planning & controlcyclus zijn de organisatierisico's 2018
geëvalueerd en bijgesteld waardoor de volgende organisatierisico's voor 2019 zijn
geïnventariseerd, in willekeurige volgorde: risico op ons budgettair kader vanwege
mogelijke gemeentelijke bezuinigingen, risico op onveiligheid van cliënten en
medewerkers vanwege versnelde ambulantisering, risico op ineffectief werken vanwege
de vele (proces)veranderingen in onze organisatie en de externe omgeving, risico op een
tekort aan gekwalificeerde medewerkers vanwege krapte op de arbeidsmarkt en te
weinig aandacht voor duurzame inzetbaarheid, risico op een inefficiënte netwerkstrategie
door een gebrek aan inzicht in de vele netwerken en tot slot een intern risico op
vindbaarheid van informatie door achterstand in ons informatiebeleid.
Op al deze risico's zijn passende interventies uitgezet in ons organisatiejaarplan 2019.
Privacy
In 2018 zijn verschillende stappen gezet om te voldoen aan de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywet die per 25 mei 2018 van
kracht is geworden. Zo is er een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld
(verplicht onderdeel onder de AVG), heeft het privacyteam een implementatieplan voor
de AVG opgesteld en rapporteerde het privacyteam aan de stuurgroep.
Er zijn verschillende documenten conform de AVG gemaakt (privacyreglement,
datalekprotocol) en het register van verwerkingen is opgesteld. In het kader van
bewustwording rondom privacy is niet alleen een e-learning module aan alle
medewerkers aangeboden (inmiddels onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe
medewerkers), ook zijn alle 96 teams bezocht met een interactieve privacybijeenkomst.
Er zijn vier datalekken gemeld en dat is, hoe vreemd het wellicht ook klinkt, een goede
ontwikkeling, want het geeft aan dat het privacy-bewustzijn is toegenomen.
In het eerste kwartaal van 2019 gaat de projectstatus van het privacyteam over in de
staande organisatie en houden het privacyteam en de stuurgroep op te bestaan.
Er zijn flinke stappen op de weg van gegevensbescherming gezet, in 2019 wordt extra
aandacht gegeven aan de samenhang tussen informatiebeveiliging en privacy.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waar HVO-Querido sinds 2011 mee
werkt, is in 2018 aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen per 1 januari 2019.
HVO-Querido maakt hierbij onderscheid tussen afdelingen die werken met gezinnen en
jongeren tot 23 jaar en afdelingen die alleen met volwassenen werken. De
aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling op afdelingen met
gezinnen en jongeren komen drie keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten
worden ontwikkelingen in het vakgebied en casussen besproken en eenmaal per jaar
vindt deskundigheidsbevordering plaats. In 2018 is aandacht besteed aan de geplande
veranderingen in de meldcode en aan de ontwikkelingen in de keten (zowel landelijk als
in de stadsregio). In november 2018 heeft Veilig Thuis Amsterdam Amstelland een
toelichting gegeven op de samenwerking met deze organisatie per 1 januari 2019.
De aandachtsfunctionarissen van afdelingen voor volwassenen komen eenmaal per jaar
bijeen voor deskundigheidsbevordering en casuïstiekbesprekingen. Ook in deze
bijeenkomsten is in 2018 de verbeterde meldcode toegelicht. Daarnaast hebben de
aandachtsfunctionarissen geoefend met het nieuwe afwegingskader.
Op de afdelingen zelf ondersteunen de aandachtsfunctionarissen het werken met de
meldcode door gerelateerde onderwerpen in te brengen in teamvergaderingen en door in
casuïstiekbesprekingen de meldcode toe te passen.
Scholing medewerkers
Nieuwe aandachtsfunctionarissen volgen de e-learningmodules 'de meldcode in de GGZ'
en 'kindcheck' van de Augeo Foundation. Nieuwe medewerkers bij de teams met
gezinnen en met jongeren volgen deze modules ook. In teams die met gezinnen werken
vindt bovendien jaarlijks een training over huiselijk geweld en kindermishandeling
plaats. In oktober en november 2018 is aandacht besteed aan het werken met de
nieuwe meldcode. We werken met een scholingsplan dat jaarlijks wordt bijgewerkt.
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Diverse stadsdelen organiseren netwerkbijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen
huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze bijeenkomsten worden regelmatig bezocht
door aandachtsfunctionarissen van HVO-Querido.
Bij HVO-Querido heeft een beleidsadviseur de taak om ontwikkelingen op het gebied van
de meldcode te volgen en te vertalen naar beleid. Deze beleidsadviseur neemt ook deel
aan de ronde tafel: een overleg waarin uitvoerende organisaties input leveren voor de
ontwikkeling van stedelijk beleid.
Kindcheck
De kindcheck is onderdeel van de meldcode en ingebed in het werkproces. Bij
gesignaleerde risico's bij volwassenen voeren medewerkers de kindcheck uit. In 2018 is
in de bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen de reikwijdte van de kindcheck onder
de aandacht gebracht: de focus van de kindcheck ligt niet alleen op risico's voor
kinderen, maar op alle vormen van geweld en verwaarlozing in afhankelijkheidsrelaties
van onze cliënten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in juli 2018
geconstateerd dat de kindcheck in voldoende mate is geïmplementeerd en geborgd.
ARIJ: Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming
HVO-Querido maakt gebruik van de ARIJ (Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor
Jeugdbescherming) voor de taxatie van risico's en (on-)veiligheid. De ARIJ is
wetenschappelijk onderbouwd en wordt ook door andere instellingen in Amsterdam
gebruikt. Volgens interne afspraken wordt voor alle gezinnen bij instroom de ARIJ
ingevuld. Dit wordt zo nodig herhaald bij zorgen rond de veiligheid in het gezin.
Verwijsindex Risicojongeren: MULTIsignaal
HVO-Querido is sinds 2012 aangesloten bij de Verwijsindex Risicojongeren, met ingang
van 2017 via MULTIsignaal. Eind 2018 had HVO-Querido 192 actieve signaleringen in het
systeem. Volgens interne afspraken worden gezinnen bij instroom gesignaleerd in
MULTIsignaal. Verlenging van de signalering na twee jaar vindt alleen plaats bij
expliciete zorgen.
Samenwerking met Altra
In de residentiële gezinsopvang en bij het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel
(ACM) werken we structureel samen met Altra. Medewerkers van Altra maken in alle
nieuw-opgenomen gezinnen een inschatting van het functioneren en blijven waar nodig
betrokken. Zo dragen we gezamenlijk zorg voor de veiligheid in de gezinnen.
Resultaten van het werken met de meldcode
Van de afdelingen die vooral met gezinnen werken worden de meeste zorgen
gerapporteerd vanuit het zorgprogramma Gezinnen Psychosociale Kwetsbaarheid. Deze
zorgen betreffen verwaarlozing, onvoldoende structuur, (getuige zijn van) huiselijk
geweld, zowel verbaal als fysiek, en gebrekkige pedagogische vaardigheden van de
ouders. De zorgen worden versterkt door de aanwezigheid van psychische, gedragsen/of verslavingsproblemen, of doordat ouders op verstandelijk beperkt niveau
functioneren. Afdelingen die met jongeren werken rapporteren vaker over huiselijk
geweld. Bij zorgen volgen wij de stappen van de meldcode en zetten we, samen met
Altra en de Blijf Groep, in op het verbeteren van de veiligheidssituatie en doen we zo
nodig een melding bij Veilig Thuis.
Hoewel de meeste zorgen bestaan rond gezinnen en jongeren, zijn er ook regelmatig
zorgen in andere zorgprogramma's, bijvoorbeeld over geweld in (LAT-)relaties, over
(ongecontroleerde) zwangerschap van cliënten of over signalen van financiële uitbuiting.
Ook in deze gevallen ondernemen wij actie door de situatie te bespreken met de cliënt
en eventuele andere betrokken hulpverleners en door de juiste hulp in te schakelen.
Incidenten
In de applicatie Triasweb melden onze medewerkers alle voorkomende incidenten,
inclusief incidentanalyse en het doorvoeren van verbeteringen. We streven daarbij naar
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een cultuur waarbij medewerkers incidenten melden zonder risico op persoonlijke
consequenties. Hierdoor hebben we een goed beeld van onze veiligheidssituatie en
kunnen we voortdurend inspelen op de verbetering van onze veiligheid en
veiligheidscultuur.
In 2018 zijn er in Triasweb 1020 incidenten gemeld, een daling van 11% ten opzichte
van 2017 (1151 incidentmeldingen). Van deze incidentmeldingen had 41% (420)
betrekking op agressie en grensoverschrijdend gedrag. Hierbij was er al een aantal jaren
sprake van een trend van een stijgend aantal incidentmeldingen. Dit jaar is er voor het
eerst sprake van een daling van 21% (531 incidentmeldingen in 2017 en 420 in 2018).
Mede ingegeven door het stijgend aantal incidentmeldingen op het gebied van agressie
en grensoverschrijdend gedrag heeft van 2016 tot en met 2018 het organisatiebrede
project ‘Samen veilig werken’ gelopen. Via dit project is aan alle teams, teammanagers,
aandachtsfunctionarissen veiligheid en het managementteam een leertraject veilig
werken aangeboden. Hierbij stonden het versterken van de vaardigheden van onze
medewerkers in het omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, het
terugdringen van normvervaging en de verbetering van de nazorg centraal. Ook hebben
we werk gemaakt van een actiever aangiftebeleid en betere toegankelijkheid van ons
algehele veiligheidsbeleid.
In het laatste kwartaal van 2018 is er een pilot uitgevoerd met betrekking tot een
persoonlijk alarmeringssysteem en lag het accent op het borgen van de
projectactiviteiten in de staande organisatie.
Incidentmeldingen en de Wmo
Sinds de inwerkingtreding van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor de
kwaliteit van Wmo-voorzieningen. In de gemeentes waarin HVO-Querido als
zorgaanbieder optreedt, te weten Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Haarlem en de
Haarlemmermeer, treedt de GGD op als toezichthouder bij wie calamiteiten en ernstige
geweldsincidenten dienen te worden gemeld.
In 2018 is door onze organisatie zeven keer melding gemaakt van een ernstig incident
(drie suïcides, een suïcidepoging, drie keer ernstig geweld). Na onderzoek van de
incidenten heeft de toezichthouder geconcludeerd dat van calamiteiten geen sprake was
aangezien geen relatie kon worden gelegd met de kwaliteit van zorg. Wel heeft intern
onderzoek naar aanleiding van twee ernstige incidenten geleid tot implementatie van
aanbevelingen ter bevordering van de informatievoorziening en samenwerking met
ketenpartners.
Vertrouwenspersonen
Cliënten kunnen met vragen, twijfels of onvrede in eerste instantie terecht bij hun
begeleider of de leidinggevende van de voorziening. Als ze dat moeilijk vinden, of als
rechtstreeks aanspreken niet het gewenste effect heeft, dan kunnen zij een beroep doen
op de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) die met de cliënt bespreekt wat er in zijn of haar
beleving is gebeurd en wat het doel is van het aan de orde stellen van de vraag of de
klacht. In alle stappen die daarna volgen, kan de cliëntvertrouwenspersoon desgewenst
de cliënt bijstaan. De functie cliëntvertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door
onafhankelijk opererende functionarissen en is vijf dagen in week beschikbaar.
In 2018 hebben cliënten 238 keer (200 in 2017) contact gezocht met de CVP. De vragen
hadden vooral betrekking op bejegening, sanctionering en regels bij woningtoewijzing.
Circa 90% van de kwesties kon op de werkvloer worden afgehandeld, de rest heeft zich
tot de in- of externe klachtencommissie gewend met behulp van de CVP.
Ook familieleden en andere naastbetrokkenen van onze cliënten kunnen een beroep
doen op een vertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon (FVP) is sinds 2008
werkzaam voor zowel HVO-Querido als voor verschillende andere zorginstellingen in de
regio en is in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP).
In 2018 hebben 15 naastbetrokkenen contact gezocht met de FVP voor vragen of advies.
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In alle gevallen is naar tevredenheid voorzien in de gevraagde informatie of bemiddeld
naar een werkbare samenwerking.
Klachten
HVO-Querido is aangesloten bij het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA), waar
een onafhankelijke commissie klachten van cliënten behandelt. Deze commissie bestaat
uit drie leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris. In 2018 kwamen er bij de POAklachtencommissie 23 klachten binnen van of namens (ex-)cliënten van HVO-Querido,
dat zijn er vier meer dan in 2017. Vier van deze klachten zijn gegrond verklaard, twee
klachten zijn deels gegrond verklaard, zeven klachten zijn ongegrond verklaard, vijf zijn
er weer ingetrokken, drie dossiers zijn gesloten door de commissie in verband met
uitblijven van een reactie van de klager en twee klachten zijn nog in behandeling.
Daarnaast heeft HVO-Querido een interne klachtenprocedure waarop steeds meer de
nadruk komt te liggen. In 2018 kwamen via deze weg 45 klachten, veertien meer dan in
2017. Van de interne klachten zijn er vijf nog in behandeling waarvan er drie in een
afrondende fase zijn. Alle klachten zijn ontvankelijk verklaard en in behandeling
genomen. Twee klachten zijn na interne afhandeling doorgezet naar de POAklachtencommissie, een daarvan is daar uiteindelijk gegrond verklaard.
Alles bij elkaar vertoont het aantal klachten een stijging. In 2019 willen we klachten
zoveel mogelijk eerst intern afhandelen en de POA-klachtencommissie inzetten als
mogelijkheid in tweede instantie.
In 2018 is er één klacht ingediend bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag. Deze
klacht is ongegrond verklaard.
Inhoudelijk waren er geen significante verschillen tussen klachten die bij het POA werden
ingediend en de klachten die zijn afgehandeld via de interne procedure. Ze hadden in
beide situaties met name betrekking op onvrede met de kwaliteit van hulpverlening,
bejegening door medewerkers, sancties en de accommodatie c.q. woning.
De klachtencommissie voor familie en naastbetrokkenen heeft in 2018 geen klachten
over onze organisatie ontvangen.
4.3
personeelsbeleid
De afdeling Human Resource Management (HRM) adviseert het management bij
ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid. Ons personeelsbestand ziet er als
volgt uit:
Personeelsbestand op 31-12
Aantal medewerkers in loondienst
Aantal fte

2018
1307
1116

2017
1179
1013

2016
1091
932

Instroom aantal medewerkers
Totaal HVO-Querido
Instroom in fte
Totaal HVO-Querido

2018
262
2018
203

2017
202
2017
160

2016
195
2016
149

Uitstroom aantal medewerkers
Totaal HVO-Querido
Uitstroom in fte
Totaal HVO-Querido

2018
134
2018
100

2017
114
2017
80

2016
112
2016
73

Leeftijdsopbouw
Leeftijd
18-25
26-35
36-45
46-55

%
2018
6,1
30,9
24,2
20,9

%
2017
5,4
28,8
25,3
23,2

%
2016
5,6
29,3
23,5
24,1

23

56-67
Pensioengerechtigd

17,6
0,3
100%

17,1
0,2
100%

17,2
0,3
100%

Van onze 1307 personeelsleden werkt 18,9% in de cao GGZ (Geestelijke
Gezondheidszorg) en 81,1% in de cao Sociaal Werk. De omvang van het
personeelsbestand is in 2018 toegenomen met 9,2%. De grootste groei is te vinden in
teams die ambulante begeleiding bieden. Het aandeel Personeel Niet In Loondienst
(PNIL) bedraagt 6% van het personeelsbudget. Het aandeel flexibele schil (medewerkers
zonder vast contract) is 30% voor de kernfunctie persoonlijk begeleider en 23 voor de
hele stichting.
Arbeidsmarktcommunicatie
De organisatie groeit in een lastigere arbeidsmarkt. De uitstroom van personeel is
vergeleken met vorige jaren iets toegenomen. Dit vraagt om aanpassing van de huidige
aanpak. We werven en selecteren steeds meer op competentie, op persoonlijkheid en
niet alleen op opleiding en ervaring. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om onze
eigen medewerkers als ambassadeurs in te zetten. Hun drijfveren en passie zijn de basis
van het succes van ons werk. In 2018 hebben we dit concept uitgewerkt en toegepast bij
de werving van ambulante medewerkers. Hiervoor is een aparte website gelanceerd:
www.samenvoorthuis.nl.
Ook nieuw in onze aanpak zijn de zogeheten koffiedates. Onder het genot van een kopje
koffie kunnen potentiële collega's vragen stellen aan medewerkers van HVO-Querido om
zo af te wegen of een carrière bij onze organisatie de beste volgende stap is. Deze
laagdrempelige aanpak blijkt een succes, in drie maanden tijd zijn er zo meer dan vijftig
mensen gesproken
Om de organisatie beter te ondersteunen bij het werven en selecteren is er een
recruitmentteam aangesteld, bestaande uit twee recruiters en twee recruitment
assistenten.
Arbo en preventie
In samenwerking met de adviesgroep VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu)
van de ondernemingsraad is een Arbojaarplan ontwikkeld waarin de verbinding is gelegd
tussen duurzame inzetbaarheid, veilig werken, voorkomen van verzuim en de
managementrapportage RI&E (Risico- Inventarisatie & -Evaluatie).
Verzuimcijfers
Verzuim
Meldingsfrequentie

2018
5,8%

2017
5,0%

2016
4,2%

0,85

0,89

0,99

De laatste twee jaar stijgt het verzuimpercentage, met name door toename van
langdurig verzuim waarbij psychische klachten de grootste oorzaak zijn.
In verband met het hoge percentage uitval door psychische klachten (een combinatie
van werk en privé gerelateerd) van medewerkers van HVO-Querido is een samenwerking
gestart met Vitaal aan het werk. Zij richten zich in eerste instantie op begeleiding van
medewerkers met stress en burn-outklachten. In 2019 gaan we ook werk maken van de
preventie van dit type klachten.
Na een jarenlange samenwerking met het GIMD werken we vanaf november 2018
samen met The Human Works voor bedrijfsmaatschappelijk werk en
vertrouwenspersonen. Een heroriëntatie op de markt heeft hiertoe geleid omdat hun
uitgangspunten beter aansluiten bij onze krachtgerichte manier van werken.
RI&E
Van maart 2018 tot en met juni 2018 is de RI&E geactualiseerd in samenwerking met
Human Invest. Zowel nieuwe locaties als locaties met aandachtspunten op het gebied
van arbeidsomstandigheden zijn bezocht. Dat heeft geleid tot een algemene
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managementrapportage en een organisatiebreed plan van aanpak. Dat wordt in het
eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd met als prioriteit biologische agentia en Periodiek
Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).
Opleiden & Ontwikkelen
In 2018 zijn er diverse activiteiten ondernomen in de ontwikkeling naar een lerende
organisatie. Daarbij stonden twee thema's centraal: de eigen verantwoordelijkheid van
medewerker voor het leren vergroten en het leren dichter naar de werkplek brengen. Dit
is gebeurd door een centrale plek te introduceren, het Centraal Leer Platform (CLP),
waar medewerkers alles rondom leren kunnen vinden en regelen. Daarnaast zijn
hierover werksessies georganiseerd waarbij ook de actuele opleidingswensen zijn
geïnventariseerd, zodat ons leeraanbod goed aansluit op de behoeften in de praktijk.
Inmiddels zijn alle online leertrajecten ondergebracht in het CLP. Er zijn ook proeven
met nieuw leeraanbod gedaan, zoals het nieuwe introductieprogramma, BHV en online
leertrajecten omtrent medicatie.
Welkomstprogramma & Methodiekontwikkeling
Alle medewerkers zijn opgeleid in methodisch werken, dit hoort bij het inwerktraject. In
2018 zijn er veranderingen in het methodisch werken doorgevoerd om beter aan te
sluiten op de huidige praktijk. Dit betekent ook dat de huidige methodiektraining is
aangepakt. In de nieuwe training is er meer aandacht voor overeenstemming in werken
en reflectie op eigen handelen. De training wordt gegeven aan alle medewerkers, in
plaats van alleen aan de collega's van het primair proces
Er is een welkomstprogramma ontwikkeld voor nieuwe medewerkers, stagiairs en
leerlingen, een combinatie van online en klassikaal leren. Het online traject start op het
moment dat de nieuwe collega 'ja' tegen HVO-Querido zegt en dus ruim voor zijn/haar
eerste werkdag. Op aantrekkelijke en informatieve wijze leren zij in korte tijd onze
organisatie, visie en methodiek kennen, en raken zij snel ingewerkt.
Stagiaires en leerlingen
HVO-Querido is een erkend leerbedrijf en bood in 2018 plaats aan 75 BOL stagiairs. Zij
volgen verschillende mbo- en hbo-opleidingen in Amsterdam e.o. Daarnaast waren er
achttien leerlingen in opleiding tot verpleegkundige in de psychiatrie, twee medewerkers
volgden duaal HBO-Verpleegkunde en waren er acht leerlingen die een BBL MBO4
opleiding volgden. Dit is een groei ten opzichte van 2017 en het resultaat van diverse
inspanningen en het verder professionaliseren van de bijbehorende begeleiding. Zo heeft
een nieuw recruitmentteam het wervings- en selectieproces effectiever en efficiënter
ingericht. Er is een nieuwe vorm van begeleiding voor stagiaires ontwikkeld, bestaande
uit een cyclus van vier bijeenkomsten verspreid over het schooljaar. Hierin is een start
gemaakt om stagiaires, naast de begeleiding die zij op hun stageplek krijgen, centraal,
groepsgewijs en indien nodig individueel te begeleiden.
Twintig stagiaires hebben in 2018 na hun stageperiode een contract bij HVO-Querido
gekregen. Dit grote aantal bevestigt de visie en werkwijze van HVO-Querido waarin het
creëren van een zo optimaal mogelijk leerklimaat voorop staat.
4.4

financieel beleid

Operationeel beleid en productie
In 2018 is in de bedrijfsvoering opnieuw gestreefd naar een optimale dienstverlening aan
onze cliënten. Zorg die aansluit op de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt
en die niet meer biedt dan nodig is, spreekt opdrachtgevers aan. Zo bouwen we de
goede en zakelijke verhouding met onze opdrachtgevers, die wordt gekenmerkt door
betrouwbaarheid, degelijkheid en flexibiliteit, verder uit. Dit is in lijn met onze strategie
van betaalbare zorg gericht op de uitstroom van cliënten voor wie dat mogelijk is.
Het aantal cliënten in zorg is opnieuw gegroeid, en wel met ca. 500. Het betreft vooral
Maatschappelijke Opvang (ruim 200), Wijkzorg (ruim 100) en Beschermd Wonen (bijna
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100). Het merendeel van deze cliënten heeft ambulante begeleiding gekregen, bij de
opvang van ongedocumenteerden is sprake van een intramurale stijging. Deels staat
tegenover deze verhoging een vergoeding vanuit de gemeente Amsterdam, voor ca. 100
cliënten hebben we geen vergoeding gekregen. Feitelijk betalen we de zorg voor deze
cliënten uit onze efficiency.
Resultaat, duiding en bestemming
Het jaarresultaat 2018 is wederom positief en wel ca. € 5 mln. tegenover een begroot
tekort van € 3 mln. Bij de uitvoering van de begroting 2018 blijkt dat we volgens plan
extra cliënten in zorg hebben genomen. Het uitgavenritme voor de twee programma's
(Hervorming MO/BW en Ontwikkelagenda) blijft achter. Enerzijds was een uitermate
zorgvuldige voorbereiding geboden, anderzijds is veel energie gestoken in het in zorg
nemen van enkele honderden extra cliënten. Dit is ook de belangrijkste oorzaak van het
€ 8 mln. betere financieel resultaat: de twee programma's hadden een bestedingsplan
van bijna € 5 mln., waarvan uiteindelijk maar ca. € 0,5 mln. is uitgegeven. Het overige
wordt verklaard door ons structurele surplus, waarmee we ook al ca. 100 extra cliënten
Beschermd Wonen in zorg hebben zonder vergoeding. Daarnaast zijn sommige tarieven
in 2018 (deels incidenteel) hoger geweest dan begroot, hetgeen ook heeft bijgedragen
tot het betere financieel resultaat.
In algemene zin is het structurele deel van ons surplus bereikt doordat HVO-Querido al
jaren geleden is gestart met hervormen: enerzijds door vroeg te beginnen met
ambulante begeleiding, anderzijds door een strakke bedrijfsvoering met verlaging van de
centrale lasten. Hiermee is onze kostprijs lager dan de door de gemeente gehanteerde
tarieven.
De totaalopbrengsten zijn circa € 113 mln., wat ca. € 11 mln. meer is dan in 2017.
De opvallendste zaken in 2018 in vergelijking met 2017 zijn:
• Er zijn ca. € 5 mln. meer opbrengsten verkregen door de beslissing van de gemeente
om de zorg van ambulante MO/BW-cliënten met een nieuwe woning te vergoeden.
Voor de 180 cliënten BW, die in 2017 in zorg zijn gekomen, stopt de gemeente vanaf
2019 met deze vergoeding: de hiermee gemoeide kosten zullen wij uit onder meer
besparingen van de residentiële afbouw dekken.
• De tijdelijke opvang van ongedocumenteerden is in 2018 gestart, en leidt tot een
budgetverhoging van ca. € 2 mln.
• Vergoeding voor loon- en prijsstijgingen bedraagt € 3 mln.
Tegenover deze hogere opbrengsten staan ook hogere lasten:
• Hogere personele lasten van ruim € 7 mln. door een grotere formatie voor de
uitgebreide productie (meer dan 100 fte meer) en een verhoging van beide cao's die
bij ons van toepassing zijn. De inhuur (Personeel Niet In Loondienst) bleef stabiel op
ongeveer 6% van het totale personeelsbudget.
• De algemene kosten bleven ongeveer gelijk.
Met het overschot groeit het eigen vermogen naar € 41 mln. Om dit eigen vermogen in
perspectief te kunnen zien, dient dit bedrag te worden afgezet tegen de omzet. De
omzet is gestegen van € 102 mln. in 2017 naar € 113 mln. in 2018. Hiermee is de
vermogensratio eind 2018 ongeveer gelijk gebleven op 36% (=41 mln./113 mln.). De
solvabiliteit gedefinieerd als eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen komt uit op
72%.
Na de balansdatum hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die het hier
beschreven, of het in de jaarrekening geschetste, beeld beïnvloeden.
Vermogensbeleid
Voor ons vermogensbeleid verwijzen we naar paragraaf 3.2. Kort gezegd bezien we elk
jaar welke reserve we verantwoord achten. Wij achten ons huidige vermogen van circa
35% van onze totaalopbrengsten ruim en hebben om die reden al bestedingen ten laste
van deze reserve voorgenomen:
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•
•

€ 9 mln. voor het programma Hervorming MO/BW in de periode 2019-2021;
€ 5 mln. voor de Ontwikkelagenda in 2019-2021, waarmee we onze positie van
waardetoevoeging naar de toekomst willen bestendigen.
Met het resultaat 2018 is ons vermogen nu gegroeid naar € 41 mln., waarvan dus
inmiddels € 14 mln. is bestemd.
Investeringen en liquiditeit
De liquiditeit van HVO-Querido is op dit moment uitstekend, enerzijds door het relatief
grote eigen vermogen, anderzijds door het niet in eigendom hebben van panden. In
2018 bedragen onze totale investeringen € 1,7 mln. Deze kunnen volledig worden
gefinancierd via de cashflow van de afschrijvingen waartegenover de vergoedingen van
onze opdrachtgevers staan.
Het beleid blijft om bij investeringen (in apparatuur en verbouwingen in huurpanden)
intern te financieren, tenzij deze een bedrag van € 2 mln. te boven gaan. In het
beleggingsstatuut streeft HVO-Querido naar waardebehoud en waar mogelijk risicoarme
waardegroei. Dit komt tot uitdrukking in een forse positie in deposito’s, spaar- en
bankrekeningen aan het eind van 2018 van circa € 41 mln.
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5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

1

6.051
6.051

6.430
6.430

3
4

10.272
40.864
51.136

7.696
38.690
46.386

57.187

52.816

31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

18
11.585
29.623
41.226

18
11.678
24.702
36.398

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

507

594

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

94

189

2
8

15.360
15.360

59
15.576
15.635

57.187

52.816

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018
Ref.

2018
€ 000

2017
€ 000

109.537
672
2.875

97.951
1.481
2.669

113.084

102.101

68.655
1.975
37.635

61.687
2.186
35.600

Som der bedrijfslasten

108.265

99.473

BEDRIJFSRESULTAAT

4.818

2.628

10

22

4.828

2.650

2018
€ 000

2017
€ 000

-96
3
4.921
4.828

71
124
2.455
2.650

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning
Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)
Overige bedrijfsopbrengsten

9
10
11

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

12
13
14

Financiële baten en lasten

15

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds Amsterdam
Bestemmingsfonds Haarlem
Algemene / overige reserves
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
Ref.
€ 000

2018
€ 000

€ 000

2017
€ 000

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

4.818

13
5

1.976
-87

2.628

2.185
-75
1.889

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen uit hoofde van bekostiging
- debiteuren en overige vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening courant-krediet)

7
2

-59
-2.576

8

-216

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

15

-50
5.162
681
-2.851

5.794

3.856

10.532

8
-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.110

22
8

22

3.864

10.554

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

1
1

-1.690
-

-1.190
-1.690

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.190

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

8

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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2.174

9.364

38.690
40.864
2.174
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting HVO-Querido is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres Eerste
Ringdijkstraat 5 1097 BC Amsterdam en is geregistreerd onder KvK-nummer 34148173.
De belangrijkste activiteiten zijn het aanbieden van woonbegeleiding en dagbesteding aan mensen die om wat
voor reden dan ook onvoldoende zelfredzaam zijn.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
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
Deze jaarrekening is 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 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 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.
Verbonden partijen
De stichting heeft de volgende verbonden stichting die niet in de consolidatie betrokken is.
• Stichting Vrienden Van HVO Querido
De volgende transacties met verbonden partijen hebben wel onder normale marktvoorwaarden
plaatsgevonden:
• HVO Querido huurt panden van de stichting Vrienden van HVO Querido
• HVO Querido leent twee medewerkers uit aan stichting Vrienden van HVO Querido tegen kostprijs
De activiteiten van Stichting Vrienden van HVO-Querido betreffen het verwerven, instandhouden, beheren en
exploiteren van onroerende zaken en het beheren van overige vermogenswaarden. De Stichting en Stichting
Vrienden van HVO-Querido hebben eigen Raad van Toezicht. HVO-Querido als stichting zelf, heeft geen
zeggenschap in de Stichting Vrienden Van. Stichting Vrienden van HVO-Querido betreft een steunstichting en
is derhalve vrijgesteld van consolidatie. Het eigen vermogen in 2018 bedraagt € 3.407.773 met een resultaat
over het lopend boekjaar 2018 ad € 14.153.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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 HVO-Querido.
Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste
activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen
noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de onderneming in eigen beheer
zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige
kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs
een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend
aan de vervaardiging van de activa.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte econonmische levensduur
van het vaste actief.
Subsidies zijn vanaf 2018 direkt in mindering gebracht op de kostprijs, indien na verwachting voldaan is aan de
subsidievoorwaarden.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de kostprijs- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in
ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
- Bedrijfsgebouwen : 10-20%;
- Machines en installaties : 20%;
- Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20-25%.
Investeringen in bedrijfsgebouwen, worden afgeschreven in 5 tot 10 jaar, overeenkomstig aan de
huurtermijnen van de objecten. 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.
Groot onderhoud:
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze
zich voordoen.
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig
zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de
opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt
de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de realiseerbare
waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde
en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een
kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan
de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van
de eenheid naar rato van hun boekwaarden.
Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt
en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van
het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de
oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de resultatenrekening.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de
realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroomgenererende eenheid geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake
is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderings-verlies. In dat geval wordt de boekwaarde van
het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet
hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: overige vorderingen en
overige financiële verplichtingen. Financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel rekeninghoudend met een
voorziening voor incourantheid.
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald per
individuele vorderingen. Vorderingen ouder dan 90 en jonger dan 180 dagen oud worden voor 50% voorzien als
dubieuze debiteur. Vorderingen ouder dan 180 dagen worden voor 100% voorzien als dubieuze debiteur.
Vorderingen worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. De
vorderingen worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is
het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en
de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter
dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

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.
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Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg is van
een gebeurtenis uit het verleden; en
• waarvan de omvang op een betrouwbare wijze een inschatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel
of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als
afzonderlijk actief gepresenteerd.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen per balansdatum 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.
Voorziening jubileumuitkeringen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale 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 2018 vallen, gebaseerd op 100 %
gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar.
Voorziening LFB
De voorziening levensfase budget (LFB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het
kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de beste schatting van de in de toekomst eenmalig uit te keren
LFB-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot
het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Schulden
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).
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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 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.
Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden op basis van de verrichte prestaties. 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 vanuit de gemeenten Amsterdam, Haarlem en overige gemeenten.

Personele kosten
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.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen
van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting
blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te
wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Pensioenen
Stichting HVO-Querido heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrage regeling. 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 HVOQuerido. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. HVO-Querido 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 dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het
gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu
minder sterk schommelen. Op 1 januari 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau
van de beleidsdekkingsgraad had 110% moeten zijn om te kunnen indexeren in 2018. Het pensioenfonds
verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.
HVO-Querido 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. HVO-Querido 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 ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de daaraan
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden
systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de
kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de stichting voor de kosten van een actief worden
vanaf 2018 direct in mindering gebracht op de kostprijs van het actief.
5.1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten:
* Amsterdam, subsidie WMO;
* Haarlem; subsidie WMO;
* door overige loketten gefinancierde opbrengsten.
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces. De direct toe te rekenen lasten worden direct toegerekend naar het desbetreffende segment.
De overige lasten worden verdeeld op basis van de verhouding in de totale opbrengsten. Alle saldi zijn
afgerond op duizenden euro's.
5.1.4.5 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen uit financiële afgeleide
instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges worden in dezelfde
categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten
waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument
ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.
5.1.4.6 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.
5.1.4.7 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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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

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

3.643
787
613
1.008

4.604
1.008
661
157

Totaal materiële vaste activa

6.051

6.430

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

6.430
1.849
2.071
157

7.539
1.454
2.299
264

Boekwaarde per 31 december

6.051

6.430

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 5.1.6.
Boekwaarde van activa met beperkte eigendomsrechten is per ultimo 2018 € 3.643.000, zijnde de verbouwingen in bestaande
huurpanden van HVO-Querido.

2. Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot WLZ

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

-

59
59

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot WLZ
2017
€ 000

2018
€ 000

totaal
€ 000

-59

-

-59

59
59

-

59
59

-

-

31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

-

59
59

2018
€ 000

2017
€ 000

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

-

292
351

Totaal financieringsverschil

-

-59

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

-

Saldo per 31 december
c

b

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Te vorderen pensiongelden
Te vorderen subsidies en inkoopcontracten WMO
Nog te factureren kosten
Nog te ontvangen bedragen:
Overige vorderingen
Overige overlopende activa:
Vooruitbetaalde bedragen
Vooruit ontvangen facturen Huur en Pension
Totaal debiteuren en overige vorderingen

31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

1.273

956

359
6.082
-

369
3.925
27

404

215

970
1.184

1.123
1.081

10.272

7.696

Toelichting:
Op de vorderingen op debiteuren is € 29.043 (2017: € 143.978) in mindering gebracht als voorziening voor oninbaarheid. De
voorziening die in aftrek op de vorderingen pensiongelden is gebracht, bedraagt € 881.165 (2017: € 695.405). De stijging wordt
met name veroorzaakt door de stijging van het aantal woningen die verhuurd worden aan onze cliënten.
Te vorderen subsidies zijn gestegen met 2,0 mln. doordat subsidies in het einde van het jaar boekjaar zijn toegekend, maar de
inning van de subsidies nog niet geeffectueerd is.
In de debiteuren en overige vorderingen zijn geen vorderingen begrepen (2018: € 0 miljoen) met een resterende looptijd langer
dan 1 jaar.
De looptijd van de overige vorderingen is korter dan 1 jaar.

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

Bankrekeningen
Kassen
Deposito's

14.148
216
26.500

12.072
118
26.500

Totaal liquide middelen

40.864

38.690

Toelichting:
De liquide middelen en deposito's staan ter vrije beschikking van de organisatie, met uitzondering van een bedrag van € 754.822
waarvoor bankgaranties zijn afgegeven.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

€
€
€

18
11.585
29.623

€
€
€

18
11.678
24.702

Totaal eigen vermogen

€

41.226

€

36.399

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2018
€ 000

Resultaatbestemming
€ 000

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-18
€ 000

Kapitaal

18

-

-

18

Totaal kapitaal

18

-

-

18

Saldo per
1-jan-2018
€ 000

Resultaatbestemming
€ 000

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-18
€ 000

Bestemmingsfondsen:
Gemeentesubsidie Amsterdam
Gemeentesubsidie Haarlem

12.178
-500

-96
3

-

12.082
-497

Totaal bestemmingsfondsen

11.678

-92

-

11.585

Saldo per
1-jan-2018
€ 000

Resultaatbestemming
€ 000

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-18
€ 000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

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

€

24.702

€

4.921

€

-

€

29.623

Totaal algemene en overige reserves

€

24.702

€

4.921

€

-

€

29.623

Toelichting:
Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze reserve uitsluitend aan een
bepaald doel te mogen besteden.
Gemeentesubsidie Amsterdam
Binnen het bestemmingsfonds Amsterdam, te weten € 12,2 mln. is 9,0 mln. bestemd voor de hervorming van Maatschappelijke opvang en
Beschermd wonen in Amsterdam. Aangezien vanaf 2017 het merendeel van het budget niet meer via subsidies maar via contracten is
gegenereerd, vallen de daarmee behaalde resultaten niet meer toe aan de Bestemmingsfondsen Subsidie Amsterdam en Subsidie Haarlem.
Het overgrote deel van het resultaat 2018 a € 5,3 mln, namelijk € 5,4 mln hiervan, is daarmee toegevoegd aan de Algemene Reserves.

Gemeentesubsidie Haarlem
Het bestemmingsfonds Gemeentesubsidie Haarlem vertoont een negatief saldo van € 497.000. Ten opzichte van 2017 is het negatieve saldo
met € 3.000 gedaald door het positieve resultaat over 2018. Verwacht wordt dat het negatieve saldo in de komende jaren verder zal worden
ingelopen. Mocht, echter in de komende jaren blijken dat inhalen van het negatief saldo niet mogelijk is, zal dan een afboeking ten laste van
de vrije reserves plaatsvinden.

Pagina 42

Stichting HVO-Querido

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
6. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2018
€ 000

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€ 000

€ 000

€ 000

Saldo per
31-dec-18
€ 000

Voorziening jubileumuitkering
Voorziening langdurig zieken
Voorziening Inzake LFB

72
514
8

1
385
-

12
444
-

9
8

52
455
-

Totaal voorzieningen

594

386

456

17

507

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-18
€ 000
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

129
378
-

Toelichting per categorie voorziening:
Jubileumuitkering
Op grond van de CAO-wijziging per 1 januari 2016 hebben alleen nog werknemers die onder GGZ vallen recht op een
Jubileumuitkering. Nieuwe medewerkers vallen met name onder de CAO Welzijn. Hierdoor daalt het aantal gerechtigdende voor
de Jubileumuitkering.
Langdurig zieken
De Voorziening langdurig zieken is lager dan vorig jaar. Ondanks de stijging van ziekteverzuim, wordt het risico langdurig
ziekteverzuim op individuele basis lager ingeschat. De voorziening heeft betrekking op 15 medewerkers (vorig jaar 19) die naar
verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces’.
7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
Specificatie egalisatie afschrijving verbouwingskosten
31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

Nieuwbouwsubsidie inzake Poeldijkstraat PV
Investeringssubsidie inzake 24-uursvoorziening Zuid-Oost
Investeringssubsidie Veste
Investeringssubsidie Wilhelminastraat

35
33
9
17

70
64
21
34

Totaal egalisatie afschrijvingen gebouwen
Egalisatie afschrijving verbouwingskosten
Dit betreffen investeringssubsidies welke geëgaliseerd met de betreffende afschrijvingen afnemen.

94
-

189
336

31-dec-18
€ 000

31-dec-17
€ 000

3.004
3.748
213
23

4.120
3.416
133
15

419
566

237
241

124

19
137

1.120
1.417
383
3.079

994
2.090
363
2.737

95
1.169

96
979

8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Overige schulden:
Waarborgsommen
Overige schulden
Nog te betalen kosten:
Huisvestingskosten
Overige kosten
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruitontvangen pensiongelden
Subsidies
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva:
Egalisatie afschrijving verbouwingskosten
Overige overlopende passiva

Totaal overige kortlopende schulden
15.360
15.576
Toelichting:
De schulden pensioen zijn in 2018 toegenomen met 325.000 euro, door een stijging van het aantal medewerkers in 2018. De
crediteuren zijn mede gedaald door invoering van een nieuw systeem waardooor de betaling van crediteuren versneld zijn. De
waarborgsommen zijn met €182.000 gestegen door een toename van het aantal woningen, verhuurd aan onze clienten. Het
bedrag gereserveerd voor nog niet opgenomen vakantiedagen is met 342.000 euro toegenomen door een stijging van het aantal
werknemers in dienst van HVO-Querido. De overige overlopende passiva stijgen door een toename van nog niet uitgenutte
tegoeden bij de werknemers van hun loopbaanbudget.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling
blootstellen aan markt-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico
bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde
betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de destbetreffende 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 instelling loopt kredietrisico over debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt
EUR 47,5 miljoen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij 4 tegenpartijen (of economisch verbonden tegenpartijen) voor een
totaalbedrag ad EUR 40,6 miljoen. De hoogste vordering op de overheid bedraagt EUR 3,8 miljoen. Met deze tegenpartijen
bestaat een lange relatie. Ze hebben altijd aan hun betalingsverplichtingen voldaan en hebben minimaal een lange termijn rating
van A+ bij Moody's en een A-rating of hoger bij Standard & Poor.
De kredietkwaliteit van de vorderingen kan als volgt worden weergegeven: (bedragen x € 1.000,=)

Tegenpartijen
Vorderingen op banken (met een A2-rating)
Vorderingen op de overheid
Vorderingen op particulieren

40.648
6.082
763

Totaal

47.492

De blootstelling aan kredietrisico van de instelling wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de
afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het management ook rekening met het risico op wanbetaling van verschillende soorten
debiteuren.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de
looptijd. De instelling heeft derhalve 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, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele leasing (inclusief erfpacht en huur).
De operationele leasekosten worden lineair over de leaseperiode in de resultatenrekening verwerkt.

Het verloop is als volgt weer te geven:

Huur- en Leaseverplichtingen
Bankgaranties

2018
€ 000

2017
€ 000

32.112
755

31.680
708

32.867

32.388

De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

Niet langer dan 1 jaar
Tussen 1 en 5 jaar
Langer dan 5 jaar

Bankgaranties
€ 000

Huur
€ 000

Leasing
€ 000

Totaal
€ 000

46
709
755

5.963
15.612
10.256
31.831

113
168
281

6.076
15.826
10.965
32.867
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Materiële vaste
bedrijfsactiva
in uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€ 000

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen
€ 000

Machines en
installaties
€ 000

Andere vaste
bedrijfsmiddelen
technische en
administratieve
uitrusting
€ 000

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

16.257
11.653

4.076
3.068

4.198
3.537

157
-

24.688
18.258

Boekwaarde per 1 januari 2018

4.604

1.008

661

157

6.430

464

109

268

1.008

1.425

330

316

1.849
2.071

-

157

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2018
Afschrijvingspercentage

Totaal
€ 000

-

-

-

157

157
157

-961

-221

-48

851

-379

16.721
13.078

4.185
3.398

4.466
3.853

1.008
-

26.380
20.329

3.643

787

613

1.008

6.051

10-20%

20,0%

20,0%

20,0%
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018
SEGMENT AMSTERDAM (SUBSIDIE)
2018
€ 000

2017
€ 000

15.165

12.923

0

0

15.165

12.923

Subsidies Wlz/Zvw-zorg (Loket 10 en 12)
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0
0
25

0
0
0

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

25

0

Eigen bijdragen en betalingen cliënten
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor
uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed).

1.418
82

1.217
186

142

42

Overige bedrijfsopbrengsten

1.642

1.445

16.832

14.368

6.903
226
9.799

6.058
201
8.038

Som der bedrijfslasten

16.928

14.297

BEDRIJFSRESULTAAT

-96

71

Financiële baten en lasten

0

-

RESULTAAT BOEKJAAR

-96

71

2018
€ 000

2017
€ 000

-96

71

-96

71

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds gemeente Amsterdam

In deze opstelling wordt een lager bedrag aan subsidies WMO Amsterdam genoemd, dan op pagina 48, bij de totale
opbrengsten. Achtergrond hiervan is dat de hier weergegeven segmentatie als doel heeft het gesegmenteerde resultaat WMO
Subsidies Amsterdam te tonen. In de gehanteerde systematiek wordt -in geval van een resultaat op een kostenplaats met
gemengde geldstromen- het resultaat opgenomen bij de dominante geldstroom. In dit specifieke geval is een deel van de totale
subsidieopbrengsten gemengd met een hoger bedrag van het contract MOBW, zodat het resultaat van de betreffende
kostenplaats in het segment van het contract MOBW is verantwoord. Met andere woorden: de subsidie-opbrengsten zijn in totaal
het op pagina 48 genoemde bedrag, en het hierop geboekte resultaat is hier vermeld.
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5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018
SEGMENT HAARLEM (SUBSIDIE)
2018
€ 000

2017
€ 000

Opbrengsten Wmo

4.118

4.167

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

4.118

4.167

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0

0

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

-

-

Eigen bijdragen en betalingen cliënten
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Overige opbrengsten

155
0
56

147
0
30

Overige bedrijfsopbrengsten

211

177

4.329

4.344

Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

1.563
52
2.711

1.502
50
2.668

Som der bedrijfslasten

4.326

4.220

BEDRIJFSRESULTAAT

3

124

Financiële baten en lasten

0

-

RESULTAAT BOEKJAAR

3

124

2018
€ 000

2017
€ 000

3

124

3

124

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds gemeente Haarlem
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5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018
SEGMENT OVERIG (CONTRACTEN)
2018
€ 000

2017
€ 000

87.104

78.248

3.150

2.613

90.254

80.861

Subsidies Wlz/Zvw-zorg (Loket 10 en 12)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

289
341

483
229

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

647

712

Eigen bijdragen en betalingen cliënten
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Overige opbrengsten

232
0
790

256
0
792

1.022

1.048

91.923

82.621

Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

60.190
1.696
25.126

54.128
1.935
24.894

Som der bedrijfslasten

87.012

80.957

BEDRIJFSRESULTAAT

4.911

2.433

Financiële baten en lasten

10

22

RESULTAAT BOEKJAAR

4.921

2.455

2018
€ 000

2017
€ 000

4.921

2.455

4.921

2.455

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Aanvaardbare kosten
Bestemd vermogen
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5.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2018
€ 000

2017
€ 000

SEGMENT AMSTERDAM (SUBSIDIE)
SEGMENT HAARLEM (SUBSIDIE)
SEGMENT OVERIG (CONTRACTEN)

-96
3
4.921
4.828

71
124
2.455
2.650

Resultaat volgens resultatenrekening

4.828

2.650

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

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

2018
€ 000

2017
€ 000

Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)
Overige zorgprestaties

106.387
3.150
0
0

95.338
2.613
0
0

Totaal

109.537

97.951

2018
€ 000

2017
€ 000

58.922
35.430
3.388
1.732
4.118
1.620
3.150
1.178

53.887
30.107
3.107
1.788
4.167
1.154
2.613
1.128

109.537

97.951

Een nadere verdeling van de gebudgetteerde zorgprestaties is als volgt:

Beschermd wonen Amsterdam Loket 1
Maatschappelijke opvang Amsterdam Loket 2
Jeugd Amsterdam Loket 3
Dagbesteding Amsterdam Loket 5
Haarlem Loket 6
Wijkzorg Amsterdam Loket 8
DJI Loket 9
Loket Overige

Toelichting:
De gebudgetteerde zorgprestaties betreffen de opbrengsten van de bovenstaande loketten in overeenstemming met de bestaande
beschikkingen. De stijging van de opbrensten ten opzichte van 2016 is met name door extra budget omslag MOBW,
subsidiebeschikkingen voor Bed Bad en Brood, Winteropvang en Nachtopvang Amsterdam, waar in 2018 een subsidiebeschikking in
2018 zijn voor afgegeven.
Voor Maatschappelijke
opvang Amsterdam zijnde
loket 2, zijn de volgende
subsidies opgenomen:

2018
€ 000

2017
€ 000

15.837

16.320

198

-19

Inkoop

Contract
Afwikkeling voorgaande
jaren

75049 & 88640

TOO

2.762

SBA-009826

Periodieke subsidie

6.141

6.057

SBA-007108 + SBA-011705

Passantenpensions

1.510

1.386

SBA-015972

Bed, Bad, Brood

3.431

2.985

SBA-011706

Noodhotel

202

159

ACM en P&G

165

SBA-003326; SBA-011701 & SBA-011703

142

SBA-011421 & SBA-016538

Winteropvang 2018/2019

1.394

425

SBA-007060

Winteropvang 2016/2017

52

913

SBA-005549

Walborg gezinnen
Housing First pilot

1.179

937

266

170

Omslag MOBW

2.260

232

11746

Rups

33

401

35.430

30.107

2018
€ 000
289
17
366

2017
€ 000
483
769
229

672

1.481

Overige dienstverlening

2018
€ 000

2017
€ 000

Eigen bijdragen en betalingen cliënten
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

1.805
82

1.619
186

988

864

2.875

2.669

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:
Subsidies Wlz/Zvw-zorg (Loket 10 en 12)
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Totaal
11. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend
goed).
Totaal
Toelichting:
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12. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€ 000

2017
€ 000

49.403
8.092
4.219

44.639
6.998
3.768

66
1.021
1.492

87
925
1.299

64.293

57.716

4.362

3.971

68.655

61.687

83
26
972

97
27
865

Gemiddeld aantal personeelsleden obv full-time eenheden

1.081

989

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

-

-

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Werving
Deskundigheidsbevordering
Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Segment Amsterdam
Segment Haarlem
Segment overig

Toelichting:
De toename in personele kosten houdt vooral verband met de uitbreiding van het personeel in loondienst (92 FTE). Verder is het
personeel niet in loondienst toegenomen (28 FTE) naast dat er meer mensenpersoneel in dienst wordt genomen door HVO-Querido
door de verdere groei van het aantal clënten in zorg.
Stichting HVO-Querido heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen,
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de
jaren waarin een werknemer bij HVO-Querido pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van het
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. HVO-Querido 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 zijn financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De
‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In januari 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de
beleidsdekkingsgraad is 110%, om te mogen indexeren.
In 2015 verwachte het pensioenfonds volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen, en voorziet geen noodzaak
voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. HVO-Querido
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. HVO-Querido heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in
de jaarrekening verantwoord. In 2018 is de dekkingsgraad nog steeds beneden het vereiste niveau. Als gevolg hiervan zal in 2018 van
de pensioenen niet geïndexeerd worden.

13. Afschrijvingen
De specificatie is als volgt:

2018
€ 000

2017
€ 000

Afschrijving materiële vaste activa
Vrijval investeringssubsidies

2.071
-96

2.299
-113

Totaal afschrijvingen

1.975

2.186

Toelichting:
Vrijval investeringssubsidies houden verband met de investeringsubsidies verantwoord onder punt 10. langlopende schulden, toelichting
5.1.5 toelichting balans
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14. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten :
Onderhoud
Energiekosten
Subtotaal
Huur en leasing
Huurbijdragen
Dotatie en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

2018
€ 000

2017
€ 000

4.352
14.475
3.431

4.499
13.420
3.394

6.019
1.423
7.442

5.171
1.628
6.799

14.727
-6.792

13.032
-5.544

-

0

37.635

35.600

Toelichting:
De afname van voedingsmiddelen en patiënt- en bewoners gebonden kosten wordt veroorzaakt door de beëindiging van meerdere
opvangprojecten in 2018. De toename van de huurlasten en bijdragen komen mede door de stijging van het aantal woningen. Tevens
zijn er een aantal "voorlopige" voorzieningen gehuurd voor opvang.

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

Rentebaten
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële baten
Rentelasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
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2018
€ 000

2017
€ 000

10
0
10

20
0
20

0
0

2
0

0

2

10

22
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
16. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
WNT-VERANTWOORDING 2018 HVO-Querido
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor HVO-Querido is € 172.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering,
zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
16a. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

C.E.M. Blaas

Functiegegevens

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
158.454

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

11.415

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

169.869

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum conform de WNT

172.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

169.869
n.v.t.

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

1/1 - 31/12
1,0
Ja
147.582
11.068

Subtotaal

158.650

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum conform de WNT

166.000

Totale bezoldiging 2017

158.650

Toelichting:
De bestuurder, de heer C.M.L. Blaas, valt volgens de WNT onder bezoldigingsklasse IV (zijnde maximaal, € 172.000), dit is exclusief
werkgeverspremies wettelijke sociale zekerheid. Ultimo 2018 is er geen sprake van afkoopsommen.
De bezoldiging bedroeg in 2014 € 153.991, 2015 € 148.071, 2016 € 158.798. en 2017 € 158.650.
De bezoldiging van de Raad van Toezicht over 2018 in het kader van de WNT is vergelijkbaar met de bezoldiging als toegelicht onder
16b.
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2018 is als volgt:
16b. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

C. Bronda

J.M. Linger

J.C.F. Jacobs

A.W. van Raalte

[VOORZITTER]

[LID]

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

22/11 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum conform de WNT
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog
niet terugontvangen bedragen
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

15.480

-

10.320

10.320

25.800

2.757

17.200

17.200

nvt

nvt

nvt

15.480

NVT

-

nvt

10.320

NVT

10.320

NVT

NVT

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/7 - 31/12

Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke maximum conform
de WNT

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

3.000

-

4.000

4.000

12.552

-

16.600

16.600

R. Kok

J.E.M. Meijer

J.W. Grandia

A. Blom

[LID]

[LID]

[LID]

[LID]

1/1 - 22/11

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum conform de WNT
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog
niet terugontvangen bedragen
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

10.320

10.320

10.320

10.320

15.362

17.200

17.200

17.200

nvt

nvt

10.320

nvt

10.320

nvt

10.320

10.320

NVT

NVT

NVT

NVT

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke maximum conform
de WNT

4.000

4.000

4.000

4.000

16.600

16.600

16.600

16.600

Toelichting:
De honorering van de Raad van Toezicht is in 2018 aangepast (de laatste aanpassing was in 2015) met het NVTZ Advies honorering raden van
toezicht in zorg en welzijn 2017 als uitgangspunt. De maximale vergoeding voor toezichthouders in de zorg is geregeld in de Wet Normering
Topfunctionarissen (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Tot 2018 werd er echter geen koppeling
gemaakt met deze maxima, maar met de feitelijke bezoldiging van de bestuurder dat lager lag dan het WNT-maximum. De honorering is nu in lijn
gebracht met het NVTZ-advies, dat gebaseerd is op de genoemde wetgeving. Bovendien achtte de Raad van Toezicht aanpassing wenselijk omdat de
tijdsbesteding en inspanning die geleverd dient te worden om de functie goed uit te voeren en de verantwoordelijkheid die de leden dragen niet meer
in verhouding stonden tot de honorering. De Raad van Toezicht heeft bij de aanpassing de percentages (8% voor leden en 12% voor de voorzitter) uit
het NVTZ-advies gevolgd, en niet de in de WNT maximaal toegestane percentages (10% voor leden en 15% voor de voorzitter). Tot slot is besloten
om uit te gaan van maximaal 75% van de norm, hetgeen lager is dan het NVTZ-advies. Dit acht de Raad van Toezicht gepast gezien de aard en
doelstelling van HVO-Querido.
2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het
individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT
dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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17. Honoraria accountant

2018
€

2017
€

81.000
99.000

108.000
82.000

3 Fiscale advisering

-

-

4 Niet-controlediensten

-

-

180.000

190.000

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)

Totaal honoraria accountant

19. Transacties met verbonden partijen
18. 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 bestuurder en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 17."
5.1.8 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De bestuurder van Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld op 3 april 2019.
De Raad van Toezicht van de Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering
van 3 april 2019.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.8.1.
Zie hieronder het opgenomen overzicht
Toevoeging/(onttrekking):
Aanvaardbare kosten
Bestemmingsfonds gemeente Amsterdam
Bestemd vermogen

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nieuw licht werpen op de feitelijke situatie per balansdatum.
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2018
€ 000

2017
€ 000

-96
4.921

71
2.455

4.828

2.650
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

W.G.
C.M.L. Blaas

3 april 2019

W.G.
D. van Riet

3 april 2019

W.G.
C. Bronda

3 april 2019

W.G.
J.W. Grandia

3 april 2019

W.G.
A.W. van Raalte

3 april 2019

W.G.
A.Blom

3 april 2019

W.G.
J.E.M. Meijer

3 april 2019

W.G.
J.C.F. Jacobs

3 april 2019

W.G.
J.M.Linger

3 april 2019
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
Bij de vaststelling van de jaarrekening bepaalt het bestuur de resultaatbestemming, die als integraal
onderdeel van de jaarrekening de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting HVO-Querido 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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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van HVO-Querido te Amsterdam

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van HVO-Querido te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van HVO-Querido op
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de
Regeling verslaggeving WTZi.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de resultatenrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn hierna beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van HVO-Querido zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 het bestuursverslag zijnde hoofdstuk 1 tot en met 4 van het financieel jaarverslag; en
 de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Regeling verslaggeving
WTZi en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving
WTZi.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de zorginstelling.
 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
 Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
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er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven.
 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.
 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur en de Raad van Toezicht onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Amstelveen, 15 april 2019
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
J.A. Wiersma RA
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