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Voorwoord: grote resultaten

Hier doen we het voor
Voor cliënten Jordi, Nasya, en Paul was 2020 het jaar van de vuurdoop én de grote
resultaten. Het coronajaar bood hen een nieuwe start. Jordi is aan de slag gegaan met
grafische vormgeving en drukwerk, Nasya volgt sinds 2020 een mbo-4 opleiding en loopt
stage bij HVO-Querido zelf. Paul weet alles van Excel en geeft nu computerles aan
cliënten bij een collega-organisatie. Jobcoaches van HVO-Querido DOET! zochten net zo
lang tot ze passende werkomgevingen hadden gevonden bij de talenten van Jordi, Nasya
en Paul – en vele, vele anderen. Hier doen we het voor.
Het woord 'vuurdoop' is ook op zijn plaats als we kijken naar het afgelopen jaar voor ons
grotendeels nieuwe management: we verwelkomden vier nieuwe MT-leden. Begin maart
gingen oud-directeuren zorg Anita Schaaij en Nic Borghans met welverdiend pensioen.
Tijdens hun afscheidsreceptie maakte een enkeling een aarzelend grapje: of we elkaar
nog wel een hand konden geven, nu dat vreemde virus in aantocht was. De rest is
geschiedenis. Het afscheid van bestuurder Clemens Blaas tweeënhalve maand later vond
plaats 'op anderhalve meter.' Toen hij de Frans Bannincq Cocq-penning kreeg van
wethouder Simone Kukenheim, woonden we dat online bij. Controller Cyriel Reestman
zwaaiden we per videoverbinding uit. Met recht een uitdaging voor de organisatie.
In 2020 kregen zowel de centrale cliëntenraad als de ondernemingsraad een nieuwe
samenstelling. Met frisse energie hebben ook zij hun schouders gezet onder onze
organisatiedoelen. Wij zijn trots dat we met een team van ruim 1400 professionals de
zorg voor bijna 5.000 mensen in een kwetsbare situatie hebben kunnen voortzetten en
ontwikkelen, in dat intensieve en historische jaar, 2020.
Vrijheid en respect
Naast de coronapandemie is er nog een andere mondiale ontwikkeling met impact op
HVO-Querido. Als gevolg van de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd
ontstond op veel plaatsen een fel anti-discriminatieprotest. Ook bij HVO-Querido is
daarover veel gesproken: cliënten, medewerkers, de raden van bestuur en toezicht
hebben zich nadrukkelijk uitgesproken tegen racisme. Inclusiviteit is een van de
hoofdthema's in ons bijgestelde meerjarenbeleidsplan 2020-2023. HVO-Querido wil een
organisatie zijn die zich nadrukkelijk inzet om alle mensen hun bijdrage aan de
maatschappij en in onze organisatie te kunnen laten leveren, in alle vrijheid en met alle
respect die daarbij horen. Wij nemen daarvoor indien nodig actief barrières weg of geven
extra steun als dat is geboden. Cliënten, partners en medewerkers in Amsterdam,
Haarlem, Diemen en, sinds 2020, in Hoofddorp kunnen rekenen op een organisatie die
stáát voor inclusiviteit.
Waar HVO-Querido ook voor staat is het maximale halen uit iedere euro die ons ter
beschikking wordt gesteld. En liefst nog een beetje meer. In 2020 is ons dat opnieuw
gelukt. Met het budget dat we voor dat jaar met de gemeente Amsterdam
overeenkwamen, € 83,8 miljoen, hebben we ter waarde van ruim € 90 miljoen aan zorg
kunnen bieden. Grote bedragen. Daar staan, op menselijke maat, minstens zulke grote
resultaten tegenover. We zijn hier buitengewoon trots op, dit onderstreept de kracht van
onze cliënten, de kundigheid van onze medewerkers en het sterke netwerk dat wij als
organisatie met anderen zijn. U leest daarover meer in dit jaarverslag.
Als de creativiteit, inspiratie en veerkracht die we in 2020 zagen bij onze cliënten,
medewerkers en samenwerkingspartners een maatstaf zijn, dan hebben wij alle
vertrouwen in de grote resultaten van 2021 en daarna.

Christien Bronda, raad van toezicht
Douwe van Riet, raad van bestuur
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Profiel van de organisatie

2.1
algemeen
HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagbesteding aan een brede groep
burgers in een kwetsbare situatie, waaronder mensen die dak- of thuisloos zijn, mensen
met psychiatrische en/of verslavingsproblemen, vrouwen en gezinnen in nood en
ongedocumenteerden. Het verzorgingsgebied bestrijkt de gemeentes Amsterdam,
Diemen, Amstelveen, Hoofddorp, Haarlemmermeer, Kennemerland met Haarlem als
centrumgemeente en, wat betreft onze hulp aan slachtoffers van mensenhandel, een
groot deel van Noord-Holland, Flevoland en Blaricum (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.
HVO-Querido
Eerste Ringdijkstraat 5 1097 BC Amsterdam
telefoon
(020) 561 90 90
fax
info@hvoquerido.nl
website
e-mail
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. Zie ons
organigram voor de organisatiestructuur van HVO-Querido.
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, de zorgraden die adviseren aan de directie en een centrale cliëntenraad
als gesprekspartner van het bestuur.
2.3
kerngegevens
Op 31-12-2020 zijn er in totaal 4.725 cliënten in zorg, tegenover 4.860 eind 2019, een
daling van 135, oftewel 2,8%.
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 en sluit 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 2020 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 opvang van ongedocumenteerden niet is meegenomen met het oog
op de vergelijking met voorgaande jaren.
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Aantal cliënten per zorgprogramma op 31-12-2020

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 31-12-2020

Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket

1
2
3
4
5
6
7
8

Beschermd Wonen Amsterdam
Maatschappelijke Opvang Amsterdam
Jeugd Amsterdam (is vervallen per 2019)
Kapitaallasten VWS (is vervallen per 2018)
Dagbesteding Amsterdam
Haarlem
Openbare Orde en Veiligheid
Wijkzorg Amsterdam

Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket
Loket

9
10
11
12
13
14
15
16

Justitie
Wlz (is vervallen)
Samen Doen
Wijkverpleging
DUO
Amstelveen
Externe opdrachtgever
Kortdurend verblijf

2.4
belanghebbenden en samenwerkingspartners
Samen is niet voor niets een van onze kernwaarden. HVO-Querido werkt met veel
partners samen omdat dit winst voor onze cliënten oplevert, zowel zorginhoudelijk als
logistiek. Daarom ontwikkelen wij ons als een netwerkorganisatie en gaan verbindingen
aan met tal van organisaties.
Veel van onze cliënten komen in aanmerking voor een gecombineerd aanbod van
begeleiding en behandeling. Dit laatste bieden onze ketenpartners Arkin en GGZ inGeest.
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Met beide organisaties zijn raamovereenkomsten 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.
In het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA) werken we bestuurlijk samen met
Leger des Heils, Blijf Groep, De Regenboog Groep, PerMens, Oudezijds 100, Exodus,
Stoelenproject, Timon, Cordaan, GGZ inGeest en Arkin. Op landelijk niveau neemt HVOQuerido deel aan het G4-overleg van de vier grote steden.
Op het gebied van dagbesteding en sociale activering werkt HVO-Querido samen met
Cordaan, Basic Activering en ROADS in wijkgerichte activiteitencentra en met tal van
onderaannemers.
Bij de hulpverlening aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel werken wij
samen met Comensha, Geisha, Equator, Levvel, politie, advocatuur, GGD en het
Ministerie van Justitie.
Bij de hulpverlening aan gezinnen werken we samen met Blijf Groep en Altra.
Met het Amsterdamse Drugspastoraat werken we samen rond de geestelijke verzorging
voor cliënten.
Voor onze cliënten in Haarlem en omstreken werken wij samen met de gemeenten
Haarlem en Bloemendaal, de politie 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 wijkzorgnetwerken, het programma Samen DOEN
(per 2021 beëindigd), politie, justitie, de GGD en diverse woningcorporaties: De
Alliantie, De Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere.
HVO-Querido is lid van de SIGRA, de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg
Regio Amsterdam en van koepelorganisatie Valente. Met deze organisaties werd
gezamenlijk opgetrokken rondom de Wlz (Wet langdurige zorg), waartoe cliënten met
psychische aandoeningen vanaf 2021 toegang krijgen.
Ten behoeve van de ondersteuning en zorg aan jongeren in Amsterdam werkt HVOQuerido samen met zeven organisaties verenigd in de Combinatie. Ook nemen we deel
aan het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren.
HVO-Querido en de Blijf Groep zijn verkenningstraject gestart naar de bundeling van
krachten. Daarbij onderzoeken we zowel bedrijfsmatige als inhoudelijke mogelijkheden
(gezamenlijke zorgtrajecten, inzet van experts bij elkaar, nieuwe dienstverlening).
HVO-Querido heeft sinds 2020 een eigen onderzoeksbureau en participeert daarmee in
het landelijke onderzoeksnetwerk van branchevereniging Valente. Bij onderzoek werken
we samen met het Verwey-Jonker Instituut, Trimbos-instituut, kenniscentrum Phrenos,
GGD, VU, UvA en de hogescholen van Amsterdam, Leiden en Utrecht. HVO-Querido is
medefinancier van de leerstoel Actief Burgerschap van Monique Kremer.
Alle voorzieningen van HVO-Querido waar cliënten wonen hebben een zogeheten
begeleidingscommissie, waarin buurtbewoners, winkeliers, wijkagent, woningcorporatie
en andere belanghebbenden uit de wijk zitting hebben, naast onze organisatie.
HVO-Querido doet mee in drie buurteamcoalities in de stadsdelen: Zuidoost (met B&A en
Cordaan), Nieuw-West (met SEZO, Senazorg en PerMens) en West (met Combiwel en
Regenboog Groep). Samen met deze partners zet HVO-Querido zich in om de
buurtteams op te bouwen.
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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 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 de raad van bestuur, over de
verslagen van de vergaderingen van het managementteam, de ondernemingsraad en de
cliëntenraad en het intranet.
Vergaderingen
De raad van toezicht heeft in 2020 zevenmaal 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 de raad van bestuur. Daarnaast hebben diverse bijeenkomsten
plaatsgevonden waar diverse thema's zijn besproken.
Samenstelling
De raad van toezicht bestaat eind 2020 uit: Christien Bronda (voorzitter), Judith Meijer
(vicevoorzitter), Jan Jacobs, Bert van Raalte, Albert Blom, Jan Willem Grandia en Julien
Linger (zie het rooster van aftreden voor functies en nevenfuncties).
In oktober zijn Albert Blom en Jan Willem Grandia herbenoemd voor een periode van
vier jaar. Judith Meijer heeft per 1 januari 2021, enkele maanden voor het einde van
haar termijn van acht jaar, afscheid genomen in verband met een functie elders.
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 bevorderen. Door corona heeft scholing dit jaar minder aandacht gekregen dan
voorgaande jaren.
De raad van toezicht hecht aan contact met cliënten en medewerkers. In dat kader
worden er werkbezoeken afgelegd en interne bijeenkomsten bijgewoond. De
werkbezoeken hebben door corona niet fysiek kunnen plaatsvinden. Wel zijn er enkele
online bezoeken geweest zoals aan de management-tweedaagse en aan de nieuwe
locatie Spaarnevleugels. De leden van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid hebben
online de externe audit bezocht. Met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad
hebben halfjaarlijkse gesprekken plaatsgevonden.
Honorering
De honorering van de raad van toezicht is in 2020 geïndexeerd conform de sectorale
bezoldigingsmaxima van 2020.
Evaluatie
In 2020 heeft er een zelfevaluatie plaatsgevonden onder leiding van een professionele
coach. De vraag wat nog beter kan stond hierbij centraal. De verbeterpunten die hieruit
naar voren zijn gekomen worden het komende jaar opgepakt.
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Besproken onderwerpen
Na voorbereiding door en op basis van adviezen van de auditcommissie Financiën kon de
raad van toezicht aan de raad van bestuur goedkeuring verlenen voor de vaststelling van
de jaarrekening en het jaarverslag 2019. Ook is goedkeuring verleend aan de
meerjarenprognose 2021-2027, het bijgestelde meerjarenbeleidsplan en de begroting
voor 2021, onder het voorbehoud dat er geen significantie wijzigingen optreden in de
gunning van de aanbesteding zoals ingediend bij de gemeente Amsterdam. De
aanbestedingen zijn inmiddels door de gemeente ingetrokken. De raad van bestuur heeft
besloten dat de begroting geen herijking behoeft en de goedkeuring blijft van kracht.
In de auditcommissie Financiën zijn het treasurybeheer en de managementrapportage
vaste agendapunten. De managementletter en het eindverslag van de accountant zijn
uitvoerig besproken. Daarbij kwam ook de productieverantwoording aan de orde.
Verder zijn het Tax Control Framework, fraudepreventiebeleid, risicomanagement, NEN
7510, strategische kritieke prestatie-indicatoren en de financiële gevolgen van de
coronacrisis onderwerp van gesprek geweest.
De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft zich in 2020 gericht op: de integrale
kwaliteits- en veiligheidsmonitor, medicatiebeleid en -veiligheid, het eventueel uitvoeren
van de behandelfunctie, het kwaliteitsmanagementsysteem, de onderzoeksagenda, de
trendanalyse calamiteitenmeldingen en de externe audit. Uiteraard is ook corona telkens
onderwerp van gesprek geweest.
De remuneratiecommissie heeft onder meer het functioneren van de voorzitter en het lid
van de raad van bestuur beoordeeld.
Een vast onderdeel tijdens vergaderingen van de raad van toezicht vormen de periodieke
rapportages van de raad van bestuur met beleidsmatige en operationele informatie over
de cliënten, de organisatie en haar omgeving. Daarnaast was de intensivering van de
samenwerking met de Blijf Groep onderwerp van gesprek. Diversiteit en inclusie kwamen
op een themamiddag aan de orde. De raad van toezicht heeft tijdens de gezamenlijke
bijeenkomst met het managementteam gesproken over het meerjarenbeleidsplan en in
het bijzonder de functie behandeling. Uiteraard heeft de raad van toezicht het hele jaar
de vinger aan de pols gehouden met betrekking tot corona, in het bijzonder wat betreft
de gevolgen voor de cliënten, medewerkers en de financiële consequenties.
Tot slot heeft de procedure van de werving van het lid raad van bestuur aandacht
gekregen. Er is nog geen nieuw lid aangesteld, de procedure wordt in 2021 vervolgd.
Bestuur
Voor het functioneren van de raad van bestuur geldt een reglement waarin de bevoegden verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Voorzitter Clemens Blaas (uit dienst per 1 juni
2020) geeft samen met het lid Douwe van Riet (per 1 juni 2020 voorzitter) leiding aan
het managementteam. Eind 2020 bestond het managementteam uit: directeuren Zorg
Paul Asberg, Barbra Velthuizen, Karin Boudewijns en Ragna Louman, concerncontroller
Cyriel Reestman, directeur HRM Annet Kunz, directeur Bedrijfsvoering Ezra de Jong,
directeur Strategie & Innovatie Louise Olij en bestuurssecretaris Diana Visser.
Onbezoldigde nevenfuncties van Douwe van Riet: lid Raad van Bestuur van Stichting
Vrienden van HVO-Querido, bestuurslid vereniging Valente, bestuurslid Vereniging Sigra
en bestuurslid Stichting Sigra. Bezoldigde nevenfuncties zijn: het bestuurslidmaatschap
van de Stichting Zorggroep de Vechtstreek en van Rijndam Revalidatie.
3.2
bedrijfsvoering
De planning- en controlcyclus is leidend bij het opstellen van jaarplannen, begrotingen
en rapportages. Directeuren, 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 tot vijftig formatieplaatsen in het primair proces.
Organisatorisch is de aansturingsstructuur van HVO-Querido in 2020 gewijzigd (zie het
organigram). De verdeling van verantwoordelijkheden van de directeuren Zorg naar
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zorgprogramma’s is vervangen door een organisatorische indeling in zorgportefeuilles,
onder integrale verantwoordelijkheid van één van de vier directeuren Zorg.
Maandelijks krijgt het management informatie over de financiële exploitatie, personeel
en productie om het resultaat te toetsen aan de begroting. Elk kwartaal bespreekt het
managementteam de managementrapportage. Naast kwantitatieve informatie en een
duiding daarvan, bevat deze kwalitatieve informatie over de organisatierisico's.
Sturing op managementniveau vindt plaats op basis van gesprekken tussen de raad van
bestuur en directeur Zorg dan wel leidinggevende van een ondersteunende dienst. Bij
het middenkader gebeurt dit op basis van overleg tussen de teammanager en diens
leidinggevende.
HVO-Querido heeft ook in 2020 gezorgd voor een tijdige en complete verantwoording
van de productie aan de opdrachtgevers. Om dit proces te professionaliseren is een
nieuwe rapportagetool in gebruik genomen en is een verbetertraject gestart voor de
zorgadministratieve processen.
De controle op juiste, tijdige en complete registratie ligt primair in de lijn en secundair
bij de Supportorganisatie. Bij wijze van interne controle worden daarnaast steekproeven
en deelonderzoek verricht, op basis waarvan de accountant mede tot een oordeel komt.
Er is sprake van gecoördineerde inkoop volgens het inkoopbeleid, waarin criteria zijn
opgenomen voor de gunning van contracten.
Financieel vermogensbeleid
Gezien de risico’s wordt elk jaar opnieuw bekeken welk weerstandsvermogen voor onze
organisatie afdoende is. We achten bij het huidige risicoprofiel een buffer van 25%
verstandig (eigen vermogen/omzet). In 2020 is, net als in 2019, een tekort begroot. In
de realisatie is het tekort fors kleiner dan begroot (zie paragraaf 4.5). Dit wordt onder
andere veroorzaakt door lagere uitgaven voor de "ontwikkelagenda". Mede ten gevolge
van de coronacrisis is een aantal projecten in beperkte(re) mate uitgevoerd. Hierdoor
zijn de feitelijke uitgaven lager dan begroot.
Met het jaarresultaat 2020 is ons weerstandsvermogen eind 2020 op 27,6%
uitgekomen. De solvabiliteit eind 2020 bedraagt 61,9%.
Onderdeel van het eigen vermogen is een bestemmingsreserve bovencontractuele
cliëntenzorg. Deze reserve is gevormd om meer cliënten in zorg te nemen dan
contractueel is afgesproken. In 2020 hebben wij circa 335 cliënten beschermd wonen
zonder vergoeding begeleid.
De begroting 2021 is vastgesteld, met een begrotingstekort van € 2 mln.
Management financiële risico's
HVO-Querido heeft een aantal risicobeperkende maatregelen genomen. 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. We beperken in de bedrijfsvoering een ander risico, namelijk het risico
van te weinig gekwalificeerde medewerkers: zonder medewerkers geen zorg en geen
opbrengsten. Hiertoe bewegen wij ons met succes actief op de arbeidsmarkt en laten wij
arbeidscontracten niet langer dan nodig flexibel zijn. In het eerste jaar met een contract
voor bepaalde tijd is, bij goed functioneren en gelijke bedrijfsomstandigheden, omzetting
naar een vast contract het uitgangspunt.
Het financiële risico van de balansposten van HVO-Querido is beperkt. De vorderingen
beslaan een gering deel van de balans en de debiteuren bij de opdrachtgevers
(voornamelijk gemeenten) zijn solide. Hiermee is het kredietrisico gering. Voor wat
betreft het beheer van de liquide middelen is het treasurystatuut leidend, waarin
handhaving van waarde 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. De voortdurend lage
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rentestand leidt sinds 2019 tot rentelasten op de aanwezige tegoeden. Hiermee is ook in
de begrotingen van 2020 en 2021 rekening gehouden. 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 rol. We voldoen aan de wet- en
regelgeving in het kader van (financieel) toezicht en belastingwetgeving, waarbij we niet
onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting.
3.3
cliëntenraad
Een bijzonder jaar, dat was het. Ondanks alle beperkingen kwam de Centrale
Cliëntenraad (CCR) in het eerste half jaar regelmatig fysiek bijeen in kleine groepen. Na
de zomer is er vooral online vergaderd. De zorgraden en cliëntencommissies (CC) op de
locaties zijn ook blijven vergaderen, waar mogelijk digitaal. Een uitdaging, maar velen
wisten zich dit met trots eigen te maken.
De cliëntenraden hebben zich zeer nuttig weten te maken. De focus lag grotendeels op
de situatie die de coronacrisis met zich meebracht, maar ook andere zaken kregen
voldoende aandacht. De insteek blijft om cliënten te laten meedenken en -praten over
zaken die hun zorg en dagelijkse leefomgeving betreffen en om de cliënt centraal te
blijven stellen in het beleid van de organisatie. Daarbij is het van belang dat iedereen
dit uitdraagt en dat directeuren en teammanagers regelmatig met zorgraden en
cliëntencommissies spreken.
Coronamaatregelen
Vanaf het begin van de crisis heeft de CCR zich hard gemaakt voor cliënten. Zo is op
initiatief van de CCR de Cliëntsupportlijn ingesteld, een telefonische hulpdienst met een
luisterend oor en advies. Meerdere cliëntenraadsleden hebben de lijn bemenst en zich
daarmee direct ingezet voor het welzijn van mensen die even extra aandacht nodig
hadden. Diverse cliëntencommissies hebben bij cliënten attenties langs gebracht om hen
persoonlijk een hart onder de riem te steken.
In ieder overleg stonden de coronamaatregelen en de effecten daarvan op cliënten op de
agenda, zoals signalen en problemen vanuit de locaties en de gevolgen voor de zorg en
dagbesteding. De CCR heeft gepleit voor het gratis beschikbaar stellen van mondkapjes
toen deze verplicht werden, en voor het doorbetalen van de vacatiegelden van
commissieleden wanneer die niet bij elkaar konden komen door de maatregelen. De CCR
heeft bijgedragen aan verbeterpunten en daarin resultaten meegenomen van
verschillende onderzoeken onder cliënten (onder andere Maat-i-fest van het Centrum
voor Cliëntervaringen en van MIND). Een van de belangrijkste aanbevelingen is om
vooral samen met cliënten te blijven nadenken over hoe de organisatie zich verhoudt tot
de crisis en wat daarin voor cliënten belangrijk is.
De CCR heeft inzage in de notulen van het coronacrisisteam.
De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
Met name de nieuwe medezeggenschapswet, de Wmcz 2018, die per 1 juli 2020 is
ingegaan, vroeg om aandacht. Het heeft ertoe geleid dat de cliëntenraden een visie en
missie hebben geformuleerd over hoe zij cliëntmedezeggenschap bij HVO-Querido zien
en vorm willen geven. Ook de medezeggenschapsstructuur is opnieuw onder de loep
genomen, indachtig de wet en passend bij het besturingsmodel van HVO-Querido. In
aansluiting op de nieuwe wet willen de cliëntenraden de medezeggenschap en inspraak
laten plaatsvinden op de plek waar cliënten hun zorg ontvangen. Dat betekent meer
nadruk op de cliëntencommissies van locaties en ambulante teams, waar de stem van de
cliënt wordt gehoord door de teammanagers. Zorgraden en CCR ondersteunen de
commissies daarbij. De zorgraden zijn gesprekspartner van de zorgdirecteuren, de CCR
overlegt maandelijks met de bestuurder.
De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen CCR en bestuurder wordt vervangen
door een medezeggenschapsregeling. Hier is in 2020 aan gewerkt, maar de regeling is
nog niet vastgesteld.
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De jaarlijkse teambuildingsdagen konden niet doorgaan, net als de dag van de
medezeggenschap.
Andere thema's in 2020
De CCR heeft diverse thema's op de agenda gezet voor het overleg met de bestuurder:
• HVO-Querido-rookvrij beleid
• Inzage cliëntendossiers door gedragsdeskundigen
• Hygiëne in opvanglocaties
• Voortgang Fit 24, Fit gebit, Rebuild your body en andere sportmogelijkheden
• Nachtopvang in Sporthal Zuid en 24-uursopvang ongedocumenteerden
• Doorstroom Housing First
• Verbeteren digitale infrastructuur
De CCR neemt weer deel aan het Groot MO/GGZ-overleg in Amsterdam, waar
belangrijke stedelijke onderwerpen worden besproken. Ook is een bijdrage geleverd aan
de tweedaagse voor teammanagers en is meegewerkt aan het kwaliteitshandboek, wat
betreft het domein besturing, toezicht en medezeggenschap.
De CCR denkt mee over de communicatie naar cliënten over de overdracht aan de
buurtteams en over het profiel van de nieuwe tweede bestuurder.
In de Zorgraden en cliëntencommissies ging het onder andere over:
• De Wmcz en de consequenties daarvan
• Meedenken over coronamaatregelen op de locaties
• Haarlem: contact met Brede Centrale Toegang Haarlem, de commissie heeft
ingesproken bij de gemeenteraad om positieve geluiden over de opvang en
begeleiding te laten horen.
Locatiebezoeken vonden nauwelijks plaats vanwege de coronabeperkingen.
Adviezen aan Raad van Bestuur
De CCR heeft in 2020 gevraagd en ongevraagd advies gegeven over:
• Huisvesting ongedocumenteerden
• Instructie privacy-rechten
• Medicatiebeleid
• HVO-Querido rookvrij beleid
• Meerjarenbeleidsplan
• Nieuwe locatie Spaarnevleugels
• Begroting 2021
• Profiel klachtenfunctionaris
De CCR heeft zich over deze en andere thema's laten informeren door deskundigen.
Samenstelling CCR en Zorgraden
In december vond een verkiezing plaats voor een nieuw dagelijks bestuur. Eind 2020
bestaat de CCR uit acht leden: Dennis Millerson (voorzitter), Hans van der Kolk
(vicevoorzitter), Nabil Allilti (penningmeester), Zainab Mohabbat (penningmeester), Joël
Vriend, Muhammed Özgen, Ibrahim Bashir en Samson Moges.
De drie zorgraden hebben in totaal 17 leden. Op vrijwel alle locaties functioneert een
cliëntencommissie.
3.4
ondernemingsraad
2020 was weer een bijzonder jaar voor de Ondernemingsraad (OR), zeker vanwege de
coronacrisis. De leden van de OR waren extra druk in hun reguliere werk door corona en
daardoor was er minder tijd voor het OR-werk. Desondanks kan worden teruggekeken
op een jaar waarin veel is gedaan.
Adviesgroepen
De OR werkt met drie adviesgroepen die onderwerpen op inhoud beoordelen en hun
advies aan de OR voorleggen. Hierdoor kan de OR tijdens de overlegvergadering met de
raad van bestuur sneller tot overeenstemming komen.
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De adviesgroepen bestaan uit OR-leden en ondersteunende adviesgroepsleden die geen
OR-lid zijn, een kans om ervaring op te doen met medezeggenschap. De adviesgroepen
werken nauw samen met interne deskundigen van diverse afdelingen. Speerpunt voor de
adviesgroepen is duurzame inzetbaarheid, waarbij opnieuw is onderzocht of de
generatieregeling uit de cao Sociaal Werk bij HVO-Querido een plaats kan krijgen. Zodra
dit onderzoek is afgerond bespreekt de OR dit met het bestuur.
Corona en de OR
Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de bestuurder de OR betrokken door de
dagelijkse en later wekelijkse verslagen van het crisisteam te delen, zodat de OR
uitstekend is geïnformeerd over de gevolgen voor medewerkers en de organisatie van de
crisis en de aanpak daarvan. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen aan de hand
van deze verslagen. De OR blijft nauw volgen welke maatregelen er voor de toekomst
worden genomen en denkt onder meer mee over het thuiswerkbeleid. De OR houdt
aandacht voor de emotionele, sociale en psychologische gevolgen van het werken in
coronatijd voor medewerkers en speciaal voor de thuiswerkers.
Adviesaanvragen
De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden adviesrecht over voorgenomen
besluiten met betrekking tot beleidsveranderingen in de organisatie. In 2020 heeft de
OR over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:
• Jaarrekening 2019
• Implementatie Teammanagers A en B
• Opening nieuwe locatie Hoofddorp
• Toepassing Sociaal Plan voor overgang Samen Doen naar het Ouder- en Kindteam
• Overgang medewerkers Wijkzorg naar de Buurtteams
• Meerjarenbeleidsplan (bijgestelde kern)
• De wijziging functietitel manager HRM
• Het gunningsadvies ICT outsourcing
• De aanpassing functieloongebouw primair proces
• De begroting 2021
Instemmingsaanvragen
Volgens de wet 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 2020 heeft de OR ingestemd met de volgende
instemmingsaanvragen:
• Plan van aanpak op basis geactualiseerde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
• Medicatiebeleid 2019-2021
• HVO-Querido Rookvrij
• Geboorteverlof voor partners
• Beleid infectieziekten
• Beleid zij-instromers
• Gratificatieregeling
• Uitbreiding uren voor bedrijfsartsen
• Thuiswerkbeleid naar aanleiding van corona
• Beleid reiskosten thuiswerken/mobiliteitspas
Communicatie met de achterban
De medewerkers wisten ook in 2020 de OR goed te vinden met vragen en opmerkingen
over medezeggenschap en beleid. Daarnaast ontving de OR signalen van de werkvloer,
want daar blijkt of beleid in de praktijk werkt.
Collega’s kunnen informatie van de OR raadplegen op het nieuwe intranet, HVOQuerinet,
waar agenda's en notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd.
Ter voorbereiding op advies- of instemmingsaanvragen en om een goed beeld te krijgen
van wat er op locaties speelt gaat de OR graag in persoon langs bij teams. Vanwege de
coronamaatregelen was dit niet mogelijk en dit contact wordt node gemist. Zoveel
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mogelijk is dit ondervangen met mail en telefoonverkeer. Het bijwonen door
medewerkers van buiten de OR van vergaderingen, is vanwege de beperkingen met het
beeldbellen niet goed mogelijk. Wij hopen medewerkers de komende tijd weer te kunnen
betrekken bij de overlegvergaderingen.
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 bij HVO-Querido. In 2020 kwamen diverse
beleidsontwikkelingen aan de orde en werd een terugkoppeling gegeven over de
onderwerpen waar de OR zich mee bezig houdt. De OR zoekt naar een andere vorm voor
de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de OR en raad van toezicht in 2021.
De raad van toezicht wil de samenwerking met de organen voor medezeggenschap
vergroten. Het gezamenlijk bezoeken van voorzieningen lag vanwege corona stil en
vraagt mogelijk om een andere vorm. Judith Meijer, het lid van de raad van toezicht dat
door de OR is voorgedragen, heeft afscheid genomen van HVO-Querido. In 2021 wordt
over de opvolging besloten.
Scholing
In 2020 stond er een tweemaal een tweedaagse OR-training op de planning. De eerste
keer ging deze niet door vanwege de coronabeperkingen. De tweedaagse in oktober is
om dezelfde reden op het laatste moment omgezet naar een online training van een dag.
Als de situatie het toelaat zal er in mei/juni 2021 weer een tweedaagse training worden
gepland.
Samenstelling
De OR bestaat op 31 december 2020 uit: Dagelijks Bestuur: Ingrid Grootveld, voorzitter,
Barbara Thomsen, vicevoorzitter, Ton Jeup, algemeen lid.
Adviesgroep1: Marc Onnen, Selim Ilkin, en Wessel Steenhuisen.
Adviesgroep2: Melita Sterc, Jamal Mechbal, Marc Wortel, Mustapha Nahari en Ruud
Kraakman.
Adviesgroep VGWM: Ilham Ahllache, Nikki Kop, Rob Versteeg en Peter van Delft.
De ondersteunende adviesgroepsleden zijn Stevie Leclaire en Ashley Klaarmond.
Christien van Dijk ondersteunt de OR als ambtelijk secretaris.

12

4

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1
meerjarenbeleid
In 2020 is ons meerjarenbeleid geëvalueerd en bijgesteld naar een kernachtige versie:
Voor elkaar 2020-2023! Nieuw daarin zijn onze kernwaarden: samen, gelijkwaardig en
met lef, en onze aangescherpte zorgvisie. In het meerjarenbeleid zijn de volgende vijf
ambities geformuleerd:
1. Bijdragen aan gelijkwaardig burgerschap en participatie
2. Maatschappelijke opgaven oplossen met lef, slagkracht en innovatie
3. Goed werkgeverschap; veerkrachtige medewerkers, een inclusieve organisatie
4. Passend en eenvoudig; de support voor onze zorg
5. Ontwikkelen en delen van kennis en expertise
De doelen uit het meerjarenbeleid zijn in 2020 uitgewerkt in het organisatiejaarplan en
in de jaarplannen van teams.
4.2

algemeen beleid

Bijdragen aan gelijkwaardig burgerschap en participatie (1)
Onze professionals zijn sterk in de ondersteuning van mensen voor wie zelfstandig
wonen (nog) niet goed mogelijk is, of alleen met veel steun en een vangnet. Deze
mensen bevinden zich veelal in een kwetsbare positie en vinden het moeilijk om hun
plek in de samenleving te vinden door psychische problemen, verslaving, of gedrag dat
tot overlast en zelfverwaarlozing leidt of tot problemen met justitie. Vaak meervoudige
problematiek waarbij het oplossen van schulden en huisvesting een eerste behoefte zijn.
Onze doelgroepen zijn zeer uiteenlopend en daardoor ook onze vormen van zorg- en
dienstverlening. Dat is een bijzonder kenmerk van HVO-Querido. Behalve voor mensen
die gebruik maken van onze hulp op gebied van maatschappelijke opvang en beschermd
wonen, zijn we er bijvoorbeeld ook voor mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel
en begeleiding nodig hebben bij het opnieuw opbouwen van hun leven. Maar ook
sekswerkers kunnen voor maatschappelijke ondersteuning bij ons aankloppen. Of
jongeren. Of mensen die om economische reden dakloos zijn geraakt en hun leven bijna
weer op orde hebben.
Inspanningen en prestaties
Zelfstandig wonen, Housing First en wooninitiatieven
Zelfstandig (blijven) wonen is voor veel van onze cliënten een wens. Daarom hebben we
ook in 2020 de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen
bevorderd door een programmatische aanpak en actieve deelname aan het Programma
Huisvesting Kwetsbare Groepen van de gemeente Amsterdam. In 2020 zijn op die
manier 361 cliënten van HVO-Querido ambulant gaan wonen via de Omslagroute, dat is
154 minder dan beoogd.
We zetten de lijn van Housing First voort. Het advies van de Raad voor Volksgezondheid
en Samenleving, Herstel begint met een huis, lijkt te leiden tot meer steun voor deze
aanpak vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de
gemeenten. We maken nu afspraken om de volgende stappen te zetten.
Daarnaast zijn nieuwe wooninitiatieven (Overhoeks, Eenhoorn, Lieven, De Finish)
opgeleverd waarin mensen met en zonder zorgvraag gemengd wonen met ondersteuning
van een community builder.
Samen meer mogelijk
Samen meer mogelijk is het thema van 2020 waarin een aantal ontwikkelingen samen
komt: familie- en naastenbeleid, gebiedsgericht werken en de krachtmethodiek.
In 2020 is het familie- en naastenbeleid geïntegreerd in de zorgprocessen en vertaald in
trainingen voor zorgprofessionals.
De krachtmethodiek is verder ontwikkeld, methodiektrainingen zijn op basis daarvan
bijgesteld, en meer teams zijn hierbij aangehaakt.
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Vanuit het programma Gebiedsgericht werken zijn gebiedsteams en -plannen opgesteld.
Zo krijgen we meer samenhang in het werk in de wijken van Amsterdam, kunnen
cliënten beter vinden wat ze nodig hebben en kunnen ze beter worden ondersteund.
Werk en participatie
In 2020 heeft HVO-Querido een nieuwe visie op dagbesteding geschreven gericht op
werk en participatie.
Cliënttevredenheid
Tweejaarlijks vindt het cliënttevredenheidsonderzoek plaats. In 2019 is deze voor het
laatst gemeten met een uitkomst van 7,8, een lichte stijging ten opzichte van 2017
(7,6). De hoogste scores geven cliënten aan hun begeleiding, samen afspraken maken in
het begeleidingsplan en de keuzes die zij daarbij kunnen maken. Aandacht voor
gezondheid en gezonde leefstijl en deelname aan activiteiten in de buurt scoren lager.
Als verbetermaatregel volgt de centrale cliëntenraad het thema gezondheid. Ons
programma Fit24 speelt hier ook op in. De volgende meting is in 2021, de
voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 begonnen.
Wvggz
In 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. Een
belangrijke verandering is dat verplichte zorg ook buiten een GGZ-instelling kan worden
opgelegd, bijvoorbeeld in een ambulante setting zoals bij HVO-Querido. Wij bieden ook
begeleiding aan cliënten die verplichte zorg krijgen via een externe behandelaar. Er kan
dus verplichte zorg worden geleverd aan cliënten die wij begeleiden, maar onze
medewerkers voeren zelf geen verplichte handelingen uit.
Wlz
In 2020 is veel aandacht en tijd besteed aan de overgang naar de Wet langdurige zorg
(Wlz) in 2021. HVO-Querido heeft voor 476 cliënten een Wlz-indicatie aangevraagd bij
het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
Maatschappelijke opgaven oplossen met lef, slagkracht en innovatie (2)
HVO-Querido werkt voor verschillende opdrachtgevers, waarvan de gemeente
Amsterdam de grootste is. Onze relatie met Amsterdam is sterk: wij zijn de grootste
uitvoerder in het segment maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW) in
de stad en onze dienstverlening omvat zowel residentiële als ambulante zorg. De
komende jaren blijven we ons hiervoor goede onderlinge samenwerking inzetten:
leefbaarheid in de wijk, presentie en preventie.
Wij zijn inhoudelijk specialist in Housing First, maar ook ons aanbod op het gebied van
individuele begeleiding, door onze ambulante teams en wijkzorgteams, wordt
gewaardeerd. Daarnaast werken we in een groeiend aantal gemeentes, zoals Diemen,
Haarlem, Hoofddorp, Uithoorn, Amstelveen en Alkmaar, waar we maatschappelijke
opvang, dagbesteding, ambulante begeleiding en zorgcoördinatie leveren. We doen wat
we maatschappelijk gezien nodig vinden en waar we passende oplossingen kunnen
bieden. We denken actief mee over vraagstukken van (nieuwe) opdrachtgevers.
Inspanningen en prestaties
In 2020 zijn specifieke maatschappelijke vraagstukken aangepakt door HVO-Querido en
ketenpartners. Kwesties die aandacht en soms een nieuwe aanpak vragen.
Knelpunten oplossen
HVO-Querido denkt en doet actief mee in Amsterdam bij het oplossen van knelpunten in
de uitvoering van het koersbesluit Thuis in de Wijk: het voorkomen van instroom,
bevorderen van participatie en het borgen van uitstroom. HVO-Querido neemt hiertoe
deel aan de Taskforce Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen en is
initiatiefnemer en aanjager van een capaciteitsmanagementmodel om op de middellange
termijn in een ketenaanpak gedetailleerd zicht te krijgen op de knelpunten zodat we
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scenario’s kunnen uitwerken voor oplossingen. Het doel van de Taskforce is een aantal
snelle resultaten te behalen en oplossingen in gang te zetten voor de langere termijn.
Organisatie van wijkgericht werken en sociale buurtteams Amsterdam
De trend van wijkgericht werken zet door. Niet alleen bij de inhoud van zorg, met meer
aandacht voor het betrekken van het netwerk van de cliënt en diens omgeving, maar
ook bij de organisatie van zorg: samenwerkingsverbanden tussen de verschillende
organisaties, informele hulp en welzijn. HVO-Querido heeft vanaf het begin actief
meegedacht over de organisatie en vorm van de buurtteams. HVO-Querido doet mee in
drie buurtteamcoalities in drie stadsdelen: West, Nieuw-West en Zuidoost. Wij zetten
onze expertise en kennis in om deze buurtteams op te bouwen zodat ze op 1 april 2021
succesvol van start kunnen gaan en vanaf juli 2022 kunnen opereren in een
onafhankelijk functionerende buurtteamorganisatie.
De Combinatie voor jeugd
HVO-Querido neemt in 2020 met Altra, Arkin, Combiwel, Don Bosco Amsterdam, Levvel,
ROC van Amsterdam en hoofdaannemer perMens deel aan De Combinatie. Dit
samenwerkingsverband is ontstaan om knelpunten in de overgang van jeugdzorg naar
volwassenenzorg te verminderen.
Extra opvang voor slachtoffers mensenhandel
HVO-Querido heeft in 2020 samen met de Blijf Groep extra opvangplekken gerealiseerd
voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe problematiek en
intensieve zorgvragen hebben. De plekken zijn een direct gevolg van het programma
Samen tegen mensenhandel van VWS. Met twintig extra opvangplekken, veertien in
Amsterdam, drie in Alkmaar en drie in Almere, slaat HVO-Querido de vleugels verder uit.
Paars
Project Paars, een samenwerking met Levvel, is gericht op de opvang en begeleiding van
jongeren met seksueel risicovol en/of grensoverschrijdend gedrag, inclusief LHBTIQ+
jongeren. De urgentie om deze kwetsbare groep passende zorg te leveren neemt toe.
Opvang ongedocumenteerden
HVO-Querido biedt opvang aan circa 400 ongedocumenteerde mensen. Op verzoek van
de gemeente Amsterdam doen we dat al sinds 2013. In 2020 heeft de gemeente samen
met HVO-Querido gewerkt aan de realisatie van kleinschaliger opvangvoorzieningen
waar mensen zoveel mogelijk in zelfbeheer samenwonen. HVO-Querido biedt deze
opvang inmiddels op vijf locaties in de stad.
Haarlem-Kennemerland
In onze voorzieningen in Haarlem is in 2020 veel aandacht besteed aan het verder
verbeteren van onze dienstverlening.
Vanaf november 2020 is Spaarnevleugels een nieuwe voorziening van HVO-Querido in
Hoofddorp. Op deze locatie is plaats voor 35 mensen van wie de verwachting is dat zij
zich willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.
Perron 18, een nieuwe voorziening aan de Kruisweg in Haarlem, biedt plaats aan 10
bewoners met een grote mate van zelfstandigheid die in het laatste stadium van de
begeleiding zitten en wachten op een woning.
Duurzaamheid
HVO-Querido vindt duurzaamheid heel belangrijk. HVO-Querido wil voorop blijven lopen
op dit gebied en heeft de milieuthermometer ingevoerd. In 2020 is HVO-Querido na de
herkeuring wederom de trotse eigenaar van een zilveren keurmerk voor 19 locaties. We
hebben in 2020 onder andere geïnvesteerd in hotelschakelingen, waterbesparende
toepassingen, zonnepanelen en slimme meters.
Voor 2021 is een strategisch duurzaamheidsbeleid opgesteld, waarin we een stap zetten
richting het gouden keurmerk. Een nieuwe adviseur Veiligheid en Milieu geeft hier
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invulling aan. We werken aan het verbeteren van afvalscheiding, onderzoeken welke
locaties in aanmerking komen voor zonnepanelen en proberen gebruikt meubilair
opnieuw in te zetten.
Social return
HVO-Querido vindt Social Return, werk creëren voor mensen met een kwetsbare positie
op de arbeidsmarkt, heel belangrijk. Veel van onze reguliere dienstverlening en
specifieke projecten dragen dan ook bij aan Social Return. In 2020 is met de gemeenten
gesproken over de verantwoording en het proces, de uitkomsten verwachten we in 2021.
Goed werkgeverschap; veerkrachtige medewerkers, inclusieve organisatie (3)
We werken bij HVO-Querido met de krachtmethodiek. Dit is onze vertaling van
Krachtwerk, methodisch werken aan participatie en zelfregie van Judith Wolf. Onze
methodiek begint bij de dromen en doelen van cliënten. Daarnaast werken we aan een
goede werkrelatie tussen cliënten en hun begeleiders. We inventariseren krachten, maar
ook risico’s. Hierbij integreren we diverse risicotaxatie-instrumenten en hebben we
aandacht voor veiligheid en gezondheid. De krachtprincipes gelden ook voor de manier
waarop onze professionals met elkaar omgaan. Krachtgericht organiseren hebben we
gekozen als onze besturingsfilosofie. Dat betekent dat we bovenstaande principes
vertalen naar onze leiderschapsstijl en HR-instrumentarium.
Inspanningen en prestaties
Vanuit onze strategische personeelsplanning werken we aan programma's voor
duurzame inzetbaarheid van medewerkers en onze visie op de 'lerende organisatie'
waarin we medewerkers ontwikkeltrajecten aanbieden. We willen in de toekomst nog
sterker dan nu inclusief zijn. Medewerkers kunnen hun bijdrage leveren vanuit hun eigen
identiteit, levensstijl en oriëntatie. Zo blijven we aansluiten op vragen van onze cliënten
en proberen we een goede werkgever te zijn door de expertise van onze professionals te
ontwikkelen, te waarderen en zichtbaar te maken. We hebben een breed palet aan
interne opleidingen en trainingen, waarbij de veiligheidstrainingen extra aandacht
hebben en waardering krijgen.
In 2020 is het leiderschapsprogramma voor leidinggevenden gevormd en gestart met
als doel de principes van krachtgericht leiderschap te versterken en verankeren.
Passend en eenvoudig; de support voor onze zorg (4)
Onze ondersteunende diensten staan voor complexe vragen. Dat betekent dat we over
goede informatie-, kwaliteits- en veiligheidssystemen moeten beschikken. We investeren
in betere prestaties gericht op vernieuwd kwaliteitsbeleid, optimale digitale
ondersteuning en het faciliteren van eHealth.
We houden het graag simpel bij de ondersteuning van het primair proces. Dat geldt
bijvoorbeeld voor onze rol als intermediaire verhuurder, die door de ambulantisering is
toegenomen. Dit vraagt een doorontwikkeling van onze Supportorganisatie.
Inspanningen en prestaties
In 2020 is verder gewerkt aan het herijken van onze bedrijfsprocessen. We hebben
geïnvesteerd in het verbeteren van de zorgadministratie, in een business intelligencetool om bedrijfsinformatie beter te ontsluiten en we hebben de aansluiting geregeld van
de systemen op de Wlz. Ook zijn we gestart met het verbeteren van de
informatiebeveiliging volgens de NEN 7510.
We werken met een moderniseringsagenda voor onze ICT. In dit kader zijn verschillende
projecten gestart om het werk voor medewerkers makkelijker en veiliger maken, zoals
het vernieuwen van de ICT-infrastructuur en het verbeteren van de externe ICTdienstverlening. HVO-Querido heeft ervoor gekozen de ICT-infrastructuur te
moderniseren binnen de bestaande architectuur. Deze investering in de basis maakt het
mogelijk om in de toekomst diensten betrouwbaar aan te bieden.
Daarnaast zijn in 2020 alle locaties voorzien van een snel, stabiel en veilig wifi-netwerk.
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Woonsupport
In 2020 is onze ondersteunende afdeling Woonsupport opgericht en zijn we begonnen
met de ontwikkeling van Wocas, een wooninformatiesysteem. Woningcorporaties en
gemeenten worden strakker in regelgeving en de naleving ervan. Wocas, dat staat voor
Woningen Overzichtelijk en Centraal in één Administratie Systeem, helpt ons hierbij.
Ontwikkelen en delen van kennis en expertise (5)
HVO-Querido is trots op de kennis en kunde die in onze organisatie aanwezig is. We
leveren een actieve bijdrage aan de visie- en expertiseontwikkeling in onze vakgebieden.
De komende jaren willen we meer onderzoek doen naar de impact van ons werk: wat
betekenen onze interventies in het leven van cliënten, hoe helpen ze, wat is het
resultaat, wat is het langere termijneffect?
HVO-Querido is een lerende organisatie en deelt graag kennis en expertise. Hiervoor is
in 2020 een Kennis- en expertisecentrum ingericht als paraplu en verbindende factor
voor de expertisecentra en vakgroepen. Het doel van dit centrum is samenhang creëren,
innovatie stimuleren en HVO-Querido profileren als professionele, kundige en innovatieve
organisatie. De verdere ontwikkeling en naamgeving volgen in 2021.
Ons Kennis- en expertisecentrum is georganiseerd als een open netwerk dat wordt
vormgegeven door professionals uit de praktijk, ervaringsdeskundigen en onderzoekers,
voor het wetenschappelijke perspectief. Het Kennis- en expertisecentrum is zowel intern
als extern gericht. De netwerken worden gefaciliteerd door de organisatie waardoor
interne verbinding ontstaat met afdelingen. Zo kan Kwaliteit en Zorgbeleid bijvoorbeeld
opvolgen met beleid, product- of methodiekontwikkeling, kan Opleiden & Ontwikkelen
inspelen als een netwerk dat leer- of ontwikkelvragen genereert. De vakgroepen
adviseren om de kwaliteit van onze dienstverlening en methodiek te verbeteren en te
ontwikkelen. Externe verbindingen ontstaan door aan te sluiten bij landelijke kennis- en
onderzoeksnetwerken.
In 2020 bestaat het Kennis- en expertisecentrum uit de volgende onderdelen:
• Expertisecentra Housing First, ACM en P&G
• Herstelbureau
• Vakgroep verslaving
• Onderzoeksbureau
• De innovatieprogramma's 'eHealth' en 'Samen meer mogelijk met naasten'
Ook het team projectmanagement werkt in 2020 onder de paraplu van het Kennis- en
expertisecentrum. In 2021 volgt uitbreiding met vakgroepen rond LVB, psychiatrie en
forensische zorg.
Inspanningen en prestaties
Ondanks de coronacrisis heeft het Expertisecentrum Housing First zich in 2020 verder
ontwikkeld. Veel trainingen konden door de snelle ontwikkeling van digitale
vaardigheden doorgaan. Van offline trainingen naar Zoom-meetings, van conferenties in
heel Europa naar online vergaderingen via Teams.
Er zijn veel online trainingen en workshops gegeven, zowel intern als extern. Er zijn
evenementen georganiseerd, zoals Restoring dreams to tackle loneliness voor het
Housing First Platform Nederland. Er is een online module en een website ontwikkeld als
resultaat van het Erasmus+ project. In 2020 zijn ook de expertisecentra P&G (prostitutie
en gezondheid) en ACM (voor slachtoffers van mensenhandel) gestart.
Het Herstelbureau heeft veel trainingen, workshops en groepen online door kunnen laten
gaan. Ook is bijgedragen aan de ontwikkeling van de nieuwe zorgvisie van HVO-Querido,
waarin de waarde van ervaringsdeskundigheid tot uiting komt.
In 2020 is de vakgroep verslaving opgericht, een voorbeeld van een community of
practice (praktijkgemeenschap) bedoeld om interne kennis en expertise te delen. In de
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vakgroepen behouden we de kennis die in de zorgprogramma’s is opgedaan om deze
breed in te kunnen zetten. Er is bovendien een draaiboek gemaakt voor de oprichting
van nieuwe vakgroepen.
Het Onderzoeksbureau van HVO-Querido is in 2020 goed van start gegaan onder leiding
van twee ervaren senior onderzoekers. Er is een onderzoeksagenda opgesteld en er
word uiteraard concreet onderzoek gedaan. Onder andere op het gebied van Housing
First, naar de opvang van ongedocumenteerden en naar de impact van corona op
cliënten en medewerkers. Het Onderzoeksbureau speelt ook een rol bij het beschrijven
en onderbouwen van interventies en adviseert over het verbeteren van stuurinformatie.
Het innovatieprogramma eHealth werkt met kleinschalige experimenten waarbij de inzet
van ervaringskennis van gebruikers een basisprincipe is. Zo zijn er proeven gedaan met
robotmaatjes en andere digitale hulpmiddelen en er zijn Digicafe's georganiseerd. Een
groot project in 2020 was de voorbereiding van het cliëntportaal, een persoonlijke,
digitale omgeving waarin de cliënt informatie kan vinden over zijn of haar begeleiding.
Vanaf maart 2021 vindt de implementatie hiervan plaats.
Het innovatieprogramma Samen meer mogelijk met naasten heeft in 2020 familie- en
naastenbeleid uitgewerkt, geïnspireerd door de generieke module Naasten in de GGZ.
HVO-Querido heeft een familie-ervaringsdeskundige aangesteld en besloten om in 2021
een Naastenraad in te stellen. Er is een goed bezochte bijeenkomst voor naasten
georganiseerd.
4.3
kwaliteitsbeleid
HVO-Querido voert een meerjarenkwaliteitsbeleid gericht op de voortdurende
verbetering van onze denk- en werkwijze op het gebied van kwaliteit. Ons huidige
kwaliteitsbeleid loopt van 2019 t/m 2021.
Kwaliteitsmanagementsysteem
Met ons kwaliteitsmanagementsysteem geven we ons kwaliteitsbeleid handen en voeten.
Dit is een hulpmiddel om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en de daaraan
gekoppelde bedrijfsvoering systematisch te beheren en te verbeteren, met tevreden
cliënten, medewerkers en opdrachtgevers als resultaat. We hebben dit systeem in 2020
opnieuw samenhangend beschreven. Het HVO-Querido Kwaliteitskompas is het
uitgangspunt, een wegwijzer om ervoor te zorgen dat de cliënt op weg naar herstel en
het realiseren van onze zorgvisie altijd centraal staat.
In april 2020 hebben we een nieuw kwaliteitshandboek gelanceerd met alle
gedocumenteerde informatie die de uitvoering van beleid en processen ondersteunt. De
verschillende domeinen van het kwaliteitshandboek zijn ingedeeld en gevuld met de
actuele documentatie. Bijna alle zorgproducten van HVO-Querido zijn uitgewerkt in loket
gerelateerde zorgprocessen en gepubliceerd in ons kwaliteitshandboek.
Uit de externe audit van oktober 2020 blijkt dat medewerkers het kwaliteitshandboek
goed gebruiken en het als toegankelijk ervaren.
Het beheer van documenten in ons kwaliteitshandboek is uitgewerkt in een protocol. Met
deze structuur zorgen we ervoor dat de informatie in het kwaliteitshandboek altijd
actueel is. Daarnaast is er een protocol opgesteld voor teamspecifiek documentbeheer.
De Integrale kwaliteits- en veiligheidsmonitor, een samenvatting van achttien
jaarrapportages, is in april 2020 voorgelegd aan de raad van bestuur, inclusief een
overstijgende analyse die is opgenomen in de kaderbrief voor 2021. Met deze kaderbrief
is de jaarplancyclus in juni 2020 van start gegaan. Vanaf 2021 werken we met een
vereenvoudigde versie (alleen doelen, acties en risico's) van de A3-systematiek in
combinatie met het Format voor de managementrapportage 2020-2021.
Wegens corona is één van de drie geplande interne auditrondes van 2020 komen te
vervallen. De interne audit van maart heeft op locatie plaatsgevonden, die van
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september digitaal. We nemen de uitkomsten van deze interne audits op in de Integrale
kwaliteits- en veiligheidsmonitor.
Door corona is de externe opvolgaudit, afgenomen door KIWA, verschoven van mei naar
oktober 2020. Onze teams zijn digitaal bevraagd op de normen HKZ WMDO 2015,
HKZ GGZ 2015 en HKZ Algemeen organisatiedeel 2015:A1 2019. KIWA heeft onze
certificering voortgezet. Naast een groot aantal sterke punten en enkele
aandachtspunten zijn er twee tekortkomingen geconstateerd:
1. Nieuw beleid komt niet altijd aan bij de gebruiker. Aandacht voor implementatie en
toetsen of beleid daadwerkelijk ‘landt' in de organisatie.
2. Dossiers van ZZP’ers zijn incompleet en voldoen niet aan de eigen eisen.
We hebben voor beide tekortkomingen binnen de daarvoor gestelde termijn corrigerende
maatregelen gepresenteerd.
De opvolgaudit Tolerantiescan Roze Loper heeft gelijktijdig plaatsgevonden. Er waren
geen tekortkomingen en HVO-Querido heeft wederom het certificaat behaald.
Risicomanagement
Om de haalbaarheid van onze doelstellingen te vergroten, inventariseren we al in de
planfase van de Plan-Do-Check-Act-cyclus de risico's die hieraan zijn verbonden.
Deze cyclus van doelstellingen in samenhang met risico's en bijpassende maatregelen
formuleren (Plan), uitvoeren (Do), evalueren (Check) en indien nodig bijstellen (Act),
doorlopen we op drie niveaus volgens de methode SAFER (Scenario Analyse Faalwijzen
Effecten en Risico’s) en monitoren wij via de A3-jaarplansystematiek.
A. Risico’s op organisatieniveau
Voor 2020 zijn de organisatierisico's geformuleerd op basis van de INK-gebieden,
strategische doelen en doelen uit de jaarplannen. Passende interventies zijn uitgezet en
gemonitord in ons organisatiejaarplan. De risico's zijn in de loop van het jaar aangepast
aan de situatie rond Covid-19. Dit heeft geleid tot een impactanalyse op cliënt- en
medewerkerniveau. De hieruit volgende interventies zijn beschreven en uitgevoerd.
1 Wanneer ons budgettaire kader onder druk komt te staan, is er een risico dat we niet
al onze ambities op gebied van ambulantisering en innovatie kunnen waarmaken. In
2020 is opnieuw veel geïnvesteerd in de relatie met onze opdrachtgevers: voor de
gemeente Amsterdam geldt als focus de herinrichting van de wijkzorg en onze rol
daarbij. HVO-Querido is nog altijd zeer goed in staat om samen met de gemeente vast te
stellen wat passende dienstverlening is voor kwetsbare burgers in de stad. In verband
met Covid-19 hebben wij meerkosten kunnen declareren. De onderhandelingen met de
gemeente hebben geleid tot intrekking van de aanbesteding.
Daarnaast is er optimaal ingezet op Wlz- en justitiecliënten. De aanbesteding van de Wlz
en de benodigde indicatiestelling zijn afgerond op 476 cliënten.
Buiten Amsterdam is er ingeschreven op aanbestedingen waarbij HVO-Querido van
toegevoegde waarde is. In Haarlem heeft dit geresulteerd in uitbreiding van ons aanbod.
2 Door krapte op de woningmarkt, cliënten met een grotere zorgbehoefte, meer
ongerustheid of overlast in de samenleving stagneert ambulantisering.
Via de Stuurgroep Woningen voor Kwetsbare Doelgroepen en met ondersteuning van de
woningbouwcorporaties is er een sterke lobby naar de gemeente gevoerd. In de
Taskforce MO/BW en het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen hebben we
aandacht gevraagd voor het belang van beschikbare woningen en continue daarvan
levering voor onze doelgroep. Dat besef is doorgedrongen, maar heeft niet geresulteerd
in voldoende woningen.
Na een jaar van pieken en dalen in het aanbod blijkt dat de doelstelling voor het totaal
aantal woningen niet is behaald. Positief is dat in het plan Samen sterker uit de crisis
van het gemeentebestuur het volgende is te lezen: ‘Om de uitstroom uit de
maatschappelijke opvang beter vorm te geven, willen we dat er nog meer sociale
huurwoningen beschikbaar komen voor kwetsbare groepen. We streven ernaar om bij de
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volgende prestatieafspraken (vanaf 2024) voor deze groepen een hoger aandeel sociale
huurwoningen beschikbaar te stellen.’
3 Wanneer de krapte op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn doorzet, kan er een tekort
aan gekwalificeerde medewerkers ontstaan of onvoldoende aandacht zijn voor duurzame
inzetbaarheid. Dit kan leiden tot kwaliteitsverlies van de zorg, oplopen van verzuim,
toename onveiligheid en/of imagoschade.
De instroom van personeel is nog steeds voldoende om de vacatures in te vullen. Voor
sommige groepen is wel extra inspanning vereist.
HVO-Querido heeft zijn visie op krachtgericht leiderschap en duurzame inzetbaarheid
opgesteld. Op basis hiervan is het leiderschapsprogramma van start gegaan en is er
aandacht voor de gevolgen van Covid-19 voor medewerkers.
4 Door afschaling van zorg, meer sobere opvang en een toename van forensische zorg
stijgt het risico op onveiligheid voor medewerkers en cliënten.
Covid-19 heeft gezorgd voor meer tijdelijke opvanglocaties om mensen goed te kunnen
spreiden. De beperkte beschermingsmiddelen deden het veiligheidsgevoel bij
medewerkers en bezoekers afnemen.
Uit analyse blijkt echter dat corona niet heeft geleid tot extra incidenten of calamiteiten.
Ook de GGD en branchevereniging Valente zien geen stijging van het aantal
calamiteiten.
Door de lockdown zijn er minder veiligheidstrainingen gegeven dan gepland. Er heeft
vaker telefonische consultatie plaatsgevonden van de veiligheidstrainers en de
beleidsadviseur veiligheid. In het najaar zijn alle trainingen omgezet naar online. In
uitzonderingsgevallen werd een livetraining toegestaan.
5 Doordat het informatiebeleid niet op orde is, zijn er klachten over de vindbaarheid van
informatie over beleidskaders en regelingen.
De ontwikkelingen in ons Kwaliteitsbeleid hebben een grote verbetering opgeleverd. De
Supportorganisatie gaat gegevens beter ontsluiten.
B. Risico’s op teamniveau
De teams gebruiken Organisatierisico's 2020 als referentie bij het formuleren van hun
eigen doelstellingen, risico's en bijbehorende maatregelen in hun A3 teamjaarplan.
C. Risico’s op cliëntniveau
Op cliëntniveau worden risico's conform onze Krachtmethodiek vastgelegd in ons ECD.
Periodiek schatten we de risico's in die van invloed zijn op het zelfstandig functioneren
en/of de veiligheid. De hieruit voortkomende acties voeren we uit, evalueren we bij
urgente ontwikkelingen of elk (half) jaar en stellen we, zo nodig, bij.
Privacy
HVO-Querido heeft een functionaris gegevensbescherming. In het verslagjaar zijn acht
datalekken bij deze functionaris gemeld tegen tien in 2019. Hiervan zijn er twee bij de
Autoriteit Persoonsgegevens gemeld, gelet op de mogelijke impact. Deze heeft hierover
geen vragen gesteld, waarmee ze als afgesloten zijn beschouwd. Het kleine aantal
meldingen maakt het niet mogelijk om er een rode draad uit te halen of tendens in te
ontwaren.
De Autoriteit Persoonsgegevens stuurde in 2020 twee klachten naar HVO-Querido: een
ex-medewerker klaagde over de bewaartermijn van de gegevens en de tweede klacht
betrof een vermeende onrechtmatige gegevensuitwisseling met een derde partij. HVOQuerido heeft de klachten onderzocht en er was ons inziens geen sprake van schending
van privacy en dit teruggekoppeld aan de Autoriteit.
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
HVO-Querido werkt sinds 2011 met een meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Deze meldcode voldoet aan de wettelijke eisen en is eind 2019
gecertificeerd door de Projectgroep Implementatie-impuls Kindcheck GGZ.
Ondersteuningsstructuur
Alle teams van HVO-Querido hebben een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en
kindermishandeling. Zij worden ondersteund door een beleidsadviseur met het
aandachtsgebied meldcode. De aandachtsfunctionarissen zijn geschoold in het werken
met de meldcode en in de uitvoering van de kindcheck. De aandachtsfunctionarissen
hebben jaarlijks één of meer bijeenkomsten om de kennis op peil te houden en
ervaringen in het werken met de meldcode uit te wisselen.
Samenwerking
HVO-Querido is aangesloten bij de verwijsindex risicojongeren, MULTIsignaal, en maakt
daar actief gebruik van. In het zorgprogramma gezinnen werken we structureel samen
met andere organisaties om de veiligheidssituatie van gezinnen in beeld te krijgen en, zo
nodig, te verbeteren. HVO-Querido neemt daarnaast deel aan diverse overleggen waarin
de veiligheid in huishoudens op beleidsmatig niveau aan de orde komt.
Resultaten van het werken met de meldcode
Door regelmatig aandacht te besteden aan het werken met de meldcode kennen
medewerkers de stappen die ze moeten doorlopen bij signalen van onveiligheid. Zij
weten hoe ze moeten handelen en waar ze terecht kunnen met vragen.
Invloed Covid-19
De coronamaatregelen lijken geen invloed te hebben gehad op toename van huiselijk
geweld of kindermishandeling, er zijn niet meer signalen of meldingen geweest. Wel is
het aantal bijeenkomsten om aandachtsfunctionarissen te ondersteunen in hun werk in
2020 sterk beperkt. Aangezien de maatregelen vooralsnog van kracht blijven, gebruiken
we in 2021 een aangepaste overlegvorm om de benodigde ondersteuning te blijven
bieden.
Incidenten
Als zich een incident voordoet, melden medewerkers dit in ons incidentmanagementsysteem Triasweb. Melden van incidenten doen we vooral om van te leren. We moedigen
daarom medewerkers aan om alle voorkomende incidenten te melden. We hebben
hierdoor goed zicht op onze veiligheidssituatie en kunnen voortdurend inspelen op de
verbetering van onze veiligheid en veiligheidscultuur.
In 2020 zijn er 1347 incidenten gemeld, een stijging van 6% ten opzichte van 2019
(1265). Een deel van de stijging kunnen we verklaren door de groei van onze
organisatie. De meest waarschijnlijke oorzaak van de resterende incidentmeldingen, zo
blijkt uit onderzoek en praktijkervaring, is dat medewerkers een groter deel van de
incidenten melden. Net als in 2019 betrof de helft van de gemelde incidenten (676 van
de 1343) agressie en grensoverschrijdend gedrag door cliënten.
We hebben het aantal en type incidenten bekeken die zijn gemeld tijdens de eerste
lockdown van 15 maart t/m 31 mei 2020. Voor de gehele organisatie bleven aantal en
type van de incidenten gelijk. Wel waren er verschillen tussen zorgprogramma's: in
enkele zorgprogramma's nam het aantal meldingen toe, in anderen nam het aantal juist
af. Dit is in lijn met de verhalen van medewerkers: bij sommige teams leidden de
coronamaatregelen tot meer rust voor cliënten. Bij andere teams brachten de
maatregelen juist meer onzekerheid en stress wat leidde tot meer incidentmeldingen. Dit
is onder de aandacht gebracht bij het coronateam.
Om met plezier te kunnen werken én om goede zorg te kunnen leveren, besteden we
veel aandacht aan het voorkomen van en omgaan met incidenten. Door de
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coronamaatregelen stond het veiligheidsbeleid onder druk. Vooral de beperkte
mogelijkheden voor het bieden van veiligheidstrainingen werd gevoeld door de teams.
We hebben daarop extra ingezet op individuele ondersteuning door onze eigen
veiligheidstrainers van teammanagers en aandachtsfunctionarissen veiligheid. Enkele
trainingen zijn online aangeboden. En waar moest en kon hebben we 'coronaproof' wel
enkele live-trainingen gegeven.
Wat bleef was de inzet van aandachtsfunctionarissen veiligheid. Zij brachten veiligheid
onverminderd onder de aandacht van hun teamgenoten. Als teams elkaar fysiek minder
zagen, dan besteedden ze extra zorg aan collega's. Bijvoorbeeld door te bellen en
expliciet te vragen hoe het gaat. Veiligheid als vast agendapunt in overleggen is
eveneens gebleven. Veiligheid in relatie tot corona heeft dit een nieuwe dimensie
gegeven.
In 2020 is extra aandacht besteed aan het aangifte doen bij de politie ten aanzien van
grensoverschrijdend gedrag door cliënten. We hanteren de maatschappelijke norm. Dat
bevordert het burgerschap van onze cliënten. Met het doen van aangifte geef je een
glashelder signaal af van wat we wel en niet tolereren. Daarbij staan we tevens voor de
bescherming van onze medewerkers. In een folder aan alle zorgmedewerkers staat hoe
ze een aangifte kunnen doen als getuige, een VPT-aangifte (Veilige Publieke Taak). Niet
op alle wijkbureaus van de politie is bekend hoe dit werkt. Met hulp van de folder komen
medewerkers goed voorbereid op het wijkbureau.
En als het mis gaat op een locatie met een agressieve cliënt is het belangrijk dat de
politie snel komt. Er is met regelmaat contact met de politie om de samenwerking te
bespreken op operationeel en strategisch niveau.
Calamiteiten
Calamiteiten en ernstige geweldsincidenten dienen te worden gemeld bij de
toezichthouder. In 2020 is door onze organisatie zes keer melding gemaakt van een
ernstig incident (vier geweldsincidenten, eenmaal overlijden van een cliënt, eenmaal
suïcide). Dit aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren, er is geen stijging van het
aantal calamiteiten gerelateerd aan de coronamaatregelen gezien. Vijf incidenten zijn op
verzoek van de toezichthouder intern onderzocht, over het onderzoek naar het zesde
incident is nog overleg gaande. In de vijf afgeronde onderzoeken bleek geen sprake te
zijn van nalatig handelen door professionals. Wel is naar aanleiding van de onderzoeken
een aantal verbeterpunten geïmplementeerd in de betreffende teams. We werken aan
het verbeteren van de risicotaxatie op cliëntniveau en het versterken van het planmatig
werken in de hulpverlening.
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 per week beschikbaar.
In 2020 hebben cliënten 267 keer (288 keer in 2019, 238 keer in 2018 en 200 keer in
2017) contact gezocht met de CVP. De vragen hadden vooral betrekking op bejegening,
sanctionering en de regels bij woningtoewijzing.
Familieleden en andere naastbetrokkenen van onze cliënten kunnen een beroep doen op
de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze werkt zowel voor HVO-Querido als
voor andere zorginstellingen in de regio en is in dienst van de Landelijke Stichting
Familievertrouwenspersonen. Waar vorig jaar 32 gesprekken zijn gevoerd in 13 casussen
zijn er dit jaar 58 gesprekken gevoerd in 15 casussen. Deze toename kan het gevolg zijn
van een verschuiving in de soort vragen. Waar er in 2019 vooral behoefte was aan

22

informatie en advies, ligt het accent voor 2020 meer op ontevredenheid en de vraag om
bemiddeling. Dit zijn doorgaans langere trajecten waar meer gesprekken voor nodig zijn.
Klachten
HVO-Querido heeft een interne klachtenprocedure waarop binnen de organisatie meer de
nadruk is komen te liggen. HVO-Querido is daarnaast aangesloten bij het Platform
Opvanginstellingen Amsterdam (POA), waar een onafhankelijke commissie klachten van
(ex-)cliënten behandelt.
In 2020 kwamen via de interne klachtenprocedure 65 klachten binnen van of namens
(ex-)cliënten en van andere betrokkenen. Dat zijn er twintig minder dan in 2019.
Van deze klachten zijn er drie nog in behandeling.
In drie gevallen heeft klager na het in behandeling nemen van de klacht niet meer van
zich laten horen. In twee gevallen was de cliënt niet bij de juiste zorginstelling. In
veertien gevallen hebben de klachtenfunctionarissen aanbevelingen gedaan om de zorg
te verbeteren.
Naast de behandeling van klachten hebben de klachtenfunctionarissen regelmatig
klachten over overlast binnen gekregen, cliënten doorverwezen en algemene informatie
over de klachtenprocedure gegeven. Ook is met klagers inhoudelijk van gedachten
gewisseld over hun klacht waardoor klagers besloten hebben geen formele klacht in te
dienen maar op een andere wijze zijn/haar ontevredenheid te bespreken dan wel geen
verder gevolg hebben gegeven aan hun onvrede.
In 2020 kwamen er bij de POA-klachtencommissie 20 klachten binnen van of namens
(ex-)cliënten van HVO-Querido, dat zijn er vier meer dan in 2019. Van de twintig
klachten zijn vier (deels) gegrond verklaard, twaalf klachten zijn ongegrond verklaard en
twee klachten zijn ingetrokken. De POA-klachtencommissie heeft nog zes klachten in
behandeling.
Inhoudelijk waren er geen significante verschillen tussen de bij het POA ingediende
klachten en de klachten die zijn afgehandeld via de interne procedure. De klachten
hadden met name betrekking op sancties, bejegening, kwaliteit van de begeleiding, het
woningaanbod, accommodatie en het traject naar zelfstandig wonen.
In 2020 zijn er geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag.
Bij de Klachtencommissie Familie en Naastbetrokkenen zijn in het verslagjaar geen
klachten ingediend.
De aanbevelingen zijn opgenomen in de integrale kwaliteits- en veiligheidsmonitor.
4.4
personeelsbeleid
Om goede zorg en begeleiding te bieden aan onze cliënten zijn onze medewerkers van
essentieel belang. Ons personeelsbestand ziet er als volgt uit:
Personeelsbestand op 31-12
Aantal medewerkers in loondienst
Aantal fte

2020
1459
1251

2019
1424
1215

2018
1307
1116

2017
1179
1013

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

2020
216
2020
163

2019
304
2019
233

2018
262
2018
203

2017
202
2017
160

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

2020
163
2020
127

2019
187
2019
134

2018
134
2018
100

2017
114
2017
80

Leeftijdsopbouw
Leeftijd
18-25

%
2020
4,8

%
2019
5,8

%
2018
6,1

%
2017
5,4
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26-35
36-45
46-55
56-66
Pensioengerechtigd

31,1
26,1
20,4
17,3
0,3
100%

31,0
25,4
20,7
16,8
0,3
100%

30,9
24,2
20,9
17,6
0,3
100%

28,8
25,3
23,2
17,1
0,2
100%

Van onze 1459 personeelsleden werkt op 31-12-2020 16% (229 medewerkers) in de cao
Geestelijke Gezondheidszorg en 84% (1230 medewerkers) in de cao Sociaal Werk. De
omvang van het personeelsbestand is in 2020 toegenomen met 2,5%.
HVO-Querido besteedt aandacht aan strategische personeelsplanning. Hierin wordt
uitvoering gegeven aan het krachtgericht organiseren, worden het methodiek- en
kwaliteitskader ontwikkeld, wordt aantrekkelijk werkgeverschap en duurzame
inzetbaarheid vormgegeven en sluit het functiegebouw aan bij de ontwikkelingen in de
organisatie. In 2020 is HVO-Querido gestart met strategische personeelsplanning om de
volgende zaken te bereiken:
• Vooruitkijken en anticiperen op de toekomst;
• Inzicht krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van het personeelsbestand, de
arbeidsmarkt en het personeelsbestand dat nodig is om in de toekomst te voldoen
aan de doelstellingen;
• Scenarioplanning en het inzetten van de juiste interventies.
Aantrekkelijk werkgeverschap
De organisatie groeit in een krappe arbeidsmarkt. Om voldoende goede medewerkers
aan te blijven trekken hebben we ervoor gekozen om naast opleiding en ervaring ook te
werven op competentie en persoonlijkheid. Bij de werving zetten we onze medewerkers
in als ambassadeurs. Onze cultuur gebruiken we in de arbeidsmarktcommunicatie, zoals
op de 'Werken bij HVO-Querido' website samenvoorthuis.nl. Naast vacatures delen we
verhalen van zij-instromers. In video’s vertellen medewerkers over hun werk.
Om geïnteresseerden kennis te laten maken met HVO-Querido organiseren we een
aantal keer per jaar koffiedates, in 2020 grotendeels online. Deze laagdrempelige
aanpak is succesvol, het aantal aanmeldingen overstijgt telkens het aantal beschikbare
plaatsen.
Om mismatches te beperken, hebben we de training ‘Aannemen zonder aannames’
ontwikkeld. Hierbij worden teams getraind om een gedragsgerichte interviewmethode in
te zetten bij sollicitatiegesprekken. Daarnaast hebben we een competentievragenlijst
gemaakt voor de functies ondersteunend begeleider en persoonlijk begeleider die voor
het tweede gesprek door de kandidaat wordt ingevuld en inzicht geeft in zijn of haar
persoonlijkheidsprofiel.
Duurzame inzetbaarheid
Na een aantal jaar een stijgend verzuimpercentage te hebben gehad, is deze trend in
2020 gekeerd.
Verzuimcijfers
Verzuim
Meldingsfrequentie

2020
6,6%

2019
7,4%

2018
5,8%

2017
5,0%

0,81

0,93

0,85

0,89

HVO-Querido heeft nadrukkelijk werk gemaakt van het terugdringen van verzuim. Er is
een visie op duurzame inzetbaarheid geformuleerd, gebaseerd op het concept Huis van
Werkvermogen. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld. Er is inmiddels een
Preventief Medisch Onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is er in 2020 nauwere
samenwerking gezocht tussen leidinggevenden, HR en de bedrijfsartsen.
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HVO-Querido besteedt meer aandacht aan onboarding, de HR-cyclus, levensfasebewust
personeelsbeleid en loopbaaninstrumenten. Daarnaast maken we werk van preventie,
bewustwording en beïnvloeding van de levensstijl van medewerkers.
Teamontwikkeling
Een voorbeeld van krachtgericht organiseren is teamontwikkeling. Er is een pilot
uitgevoerd waarbij de hypothese was dat teamontwikkeling de beweging naar
krachtgericht organiseren in gang kan zetten en concreet vorm kan geven. De proef
heeft deze aanname bevestigd. Teams worden effectiever, veiliger en het werkplezier is
groter als ze zich bewust zijn van teamontwikkeling en tools hebben om verbinding te
creëren en meer regie te nemen. Teamcoaching en het scholen van leidinggevenden
blijken hierin belangrijke sleutels. Teamontwikkeling heeft een sterke relatie met de
leiderschapsvisie, de span of attention van teammanagers en het bewegen richting een
lerende organisatie. Teamontwikkeling is niet nieuw. Het structurele karakter en het
hanteren van een eenduidige werkwijze zijn dat wel. Het was de bedoeling om dit in
2020 in de hele organisatie uit te rollen, maar dat heeft door de coronamaatregelen
vertraging opgelopen. Het streven is nog altijd om teamontwikkeling een vaste plek in
het werkproces te geven.
Functiegebouw
Het functiegebouw van HVO-Querido is het laatst beschreven in 2011-2013. Omdat het
werk en de context waarin dit wordt uitgevoerd verandert en omdat er andere eisen
worden gesteld aan onze medewerkers herzien we de functiebeschrijvingen. We zijn
begonnen met de functies in het primaire proces, deze zijn in 2019 beschreven en
vastgesteld en de uitrol hiervan heeft in 2020 plaatsgevonden. In 2021 worden de
overige functies beschreven en gewogen.
Opleiden & Ontwikkelen
Opleidingsbeleid wordt steeds meer een integraal onderdeel van het strategisch
organisatiebeleid. Bij vraagstukken die in de hele organisatie spelen, zoals wijkgericht
werken, zijn leren en ontwikkelen een integraal onderdeel van de gekozen werkwijze en
oplossingen.
De toegankelijkheid van het leeraanbod is verbeterd door dit onder te brengen in
thema’s en leerwegen voor de verschillende groepen medewerkers. Bij het aanbod is er
ook ruimte voor diverse vormen van informeel leren, zoals teamleren en werkplekleren.
Door de coronamaatregelen konden veel georganiseerde leeractiviteiten niet
plaatsvinden. Daarom is er geïnvesteerd in online en blended leren, waarin analoog en
digitaal leren elkaar aanvullen en versterken.
HVO-Querido is een erkend leerbedrijf en heeft gezien de ontwikkelingen van de
arbeidsmarkt gekozen voor uitbreiding van het aantal stagiaires en mensen die een
Beroeps Begeleidende Leerweg volgen.
HVO-Querido bood in 2020 plaats aan 55 stagiaires, van mbo- en hbo-opleidingen
binnen en buiten Amsterdam. Twintig stagiaires hebben na hun stageperiode een
contract bij HVO-Querido gekregen.
Daarnaast hebben 16 medewerkers een opleiding tot verpleegkundige in de psychiatrie
gevolgd. Voor het opdoen van voldoende, brede praktijkervaring zijn in samenwerking
met SIGRA externe stages voor deze leerlingen georganiseerd.
Twintig medewerkers volgen een mbo-opleiding op het gebied van zorg of agogiek.
Het behouden van de kwalificatie als leerbedrijf staat hoog in ons vaandel, dus er is veel
aandacht besteed aan het goed opleiden van stage- en werkbegeleiders.
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt heeft HVO-Querido in 2020 opnieuw veel zijinstromers ingezet als persoonlijk begeleider. Het inwerk- en leerproces met
bijbehorende randvoorwaarden van de zij-instromer voor de eerste zes tot twaalf
maanden is verder ontwikkeld en positief geëvalueerd. Een inwerkbuddy, diverse tools,
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een breed leeraanbod en een coachtraject zijn hierin vaste onderdelen. De
coachtrajecten worden verzorgd door drie interne medewerkers. Er is een menukaart
opgesteld met de meest voorkomende leerthema's van zij-instromers plus de hierbij
passende leeroplossingen. Samen met de inwerkbuddy stelt de zij-instromer een
leerroute op. Daarnaast is in samenwerking met het ROC van Amsterdam een
scholingstraject voor zij-instromers ontwikkeld.
4.5

financieel beleid

Operationeel beleid en productie
In 2020 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 niet meer biedt dan nodig is, spreekt opdrachtgevers aan, die met bezuinigingen of
budgettaire krapte te maken hebben. Zo kunnen we de goede en zakelijke verhouding
met onze opdrachtgevers, die wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid, degelijkheid en
flexibiliteit, verder uitbouwen. 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 gedaald van 4.900 naar ruim 4.700. De daling zit vooral bij
Wijkzorg en Dagbesteding. Dit is in lijn met de gemaakte afspraken met de gemeente
Amsterdam.
In de herziening van de contractafspraken met de gemeente Amsterdam hebben we de
inspanningsverplichting op ons genomen ca. 300 cliënten méér in zorg te hebben dan in
het contract staat. Over het gehele jaar hebben we gemiddeld 335 cliënten meer zorg
geleverd dan de contractuele afspraak. De beschikbaarheid van voldoende woningen om
deze cliënten ook te bedienen blijft in de Amsterdamse woningmarkt wel een uitdaging.
Resultaat, duiding en bestemming
Het jaarresultaat 2020 is € 4,3 mln. negatief tegenover een begroot tekort van € 9,4
mln. Bij de uitvoering van de begroting 2020 blijkt dat we het geplande aantal cliënten
extra in zorg hebben genomen.
De oorzaken voor het minder negatief eindigen waren divers. 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 ons aanbod krachtgericht te
ontwikkelen en onze begeleiding te ambulantiseren, anderzijds door een strakke
bedrijfsvoering met verlaging van de centrale lasten. Hiermee is onze kostprijs lager dan
de door de gemeente gehanteerde tarieven. Dit resulteert met name binnen het
contingent Beschermd Wonen tot een resultaat dat ten opzichte van de begroting fors
beter is.
Een andere, belangrijke, bijdrage aan het betere resultaat zijn de lagere uitgaven voor
de Ontwikkelagenda (ca € 1 mln.).
De totale opbrengsten zijn circa € 127 mln., hetgeen ca. € 13 mln. meer is dan in 2019.
De stijging wordt o.a. veroorzaakt door de incidentele vergoeding voor gemaakte kosten
in het kader van Corona (o.a. noodopvanglocaties) en de vanuit het Rijk ontvangen
zorgbonus.
De totale lasten over 2020 bedragen ca € 131 mln. en zijn gestegen ten opzichte van
2019 met ongeveer € 15 mln. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door extra kosten
ten gevolge van maatregelen en de kosten voor de Zorgbonus in verband met Corona.
Deze kostenstijging heeft, naar wij verwachten, een incidenteel karakter.
Daarnaast is er sprake van:
• Hogere personele lasten door een grotere formatie (ruim 65 fte meer) en een
verhoging van beide cao's die bij ons van toepassing zijn.
• Een stijging van de kosten voor de inhuur van personeel niet in loondienst met ca € 3
mln., welke voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door inhuur van
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specialistische kennis voor projecten binnen de Ontwikkelagenda en de
Ondersteunende Diensten.
Met het tekort zakt het eigen vermogen naar € 35 mln. Om dit eigen vermogen in
perspectief te kunnen zien, dient dit bedrag te worden afgezet tegen de omzet. De
omzet is in 2020 uitgekomen op € 127 mln. Hiermee is de vermogensratio eind 2020
gedaald naar 27,6% (=35 mln./127 mln.).
Na de balansdatum hebben zich geen andere bijzondere gebeurtenissen voorgedaan
zoals hiervoor zijn beschreven, of het in de jaarrekening geschetste, beeld beïnvloeden.
Vermogensbeleid
Kort gezegd achten we het verantwoord over een weerstandsvermogen te beschikken
van circa 25% van onze totaalopbrengsten. Daarom hebben we aan het meerdere een
bestemming gegeven voor bovencontractuele cliëntenzorg. In de begrotingen 2020 èn
2021 wordt dit met een begrotingstekort geïllustreerd.
Met het resultaat 2020 is ons vermogen nu bepaald op ca. € 35 mln., waarvan dus
inmiddels ruim € 3 mln. resteert voor cliëntenzorg. Met deze middelen willen wij cliënten
in zorg nemen boven op het contract met de gemeente Amsterdam, dus zonder dat daar
een vergoeding tegenover staat. Dit is tevens een impuls om de wachtlijst op duurzame
wijze te verkorten. In 2020 is in dit kader ca. € 6,5 mln. aan deze reserve onttrokken.
Indien we voor de komende periode 2022-2027 een grotere contractzekerheid gaan
krijgen, kan met een lager weerstandsvermogen worden volstaan.
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
2020 bedragen onze totale investeringen ca. € 1 mln.
In het treasurystatuut streeft HVO-Querido naar behoud van waarde en waar mogelijk
risicoarme waardegroei. Dit komt tot uitdrukking in een forse positie in
deposito’s/spaarrekeningen/bankrekeningen aan het eind van 2020.

27

5.

jaarrekening

28

Jaarrekening 2020
Stichting HVO-Querido

29

Stichting HVO-Querido

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

Jaarrekening 2020
Balans per 31 december 2020
Resultatenrekening over 2020
Kasstroomoverzicht over 2020
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Mutatieoverzicht materiële vaste activa 2020
Toelichting op de resultatenrekening over 2020
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2020

32
33
34
36
42
47
48
59

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Overige gegevens
Statutaire regeling resultaatbestemming
Nevenvestigingen
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

61
61
62

30

Stichting HVO-Querido

5.1 JAARREKENING

Pagina

31

Stichting HVO-Querido

5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-20
€ 000

31-dec-19
€ 000

1

5.432
5.432

6.981
6.981

3
4

9.271
41.846
51.117

9.303
40.172
49.475

56.549

56.456

31-dec-20
€ 000

31-dec-19
€ 000

18
31.335
587
3.058
34.998

18
28.519
1.146
9.568
39.251

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
Algemene en overige reserves
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

708

624

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

919

1.159

8

19.924
19.924

15.422
15.422

56.549

56.456

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020
Ref.

2020
€ 000

2019
€ 000

121.016
2.596
3.098

110.290
915
2.872

126.710

114.077

93.205
1.881
35.814

80.394
2.307
33.346

Som der bedrijfslasten

130.900

116.047

BEDRIJFSRESULTAAT

-4.191

-1.970

-62

-5

-4.253

-1.975

2020
€ 000

2019
€ 000

-266
-293
-3.694
-4.253

-421
-18
-1.536
-1.975

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 2020
Ref.

€ 000

2020
€ 000

€ 000

2019
€ 000

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

-4.191

13
5

1.881
84

-1.970

3.557
117
1.965

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

7
2

32

8

4.502

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest

15

969
62
4.534

1.031

2.308

2.735

-63
1

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

3.674

-7
-62

-7

2.246

2.728

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa

1
1
2

-572
-

-3.420
-572

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.420

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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-

-

1.674

-692

40.172
41.846
1.674

40.864
40.172
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Activiteiten 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.
HVO-Querido is er voor mensen met psychosociale of psychische problemen en/of andere maatschappelijke
vragen. Mensen die vanuit een kwetsbare positie zelf opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven
kunnen op ons rekenen. Onze begeleiding is krachtgericht, persoonlijk en gericht op deelname aan de
maatschappij. Met onze inzet en expertise dragen wij bij aan een inclusieve, leefbare en veilige samenleving.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
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
De jaarrekening 2020 is opgesteld vanuit de veronderstelling dat aan continuïteit niet wordt getwijfeld. HVOQuerido heeft een gezonde financiële uitgangspositie en voldoende weerstandsvermogen om eventuele
financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Ook de nu heersende Corona-crisis heeft hierop geen wezenlijke
invloed. De VNG en het Rijk hebben kort na het uitbreken van de coronacrisis afspraken gemaakt over het
bieden van financiële zekerheid en ruimte aan professionals en zorginstellingen binnen de Wmo. De afspraken
zijn gericht op het organiseren van continuïteit van zorg en het borgen van het stelsel voor de langere termijn.
De zorg aan cliënten bij HVO-Querido is doorgegaan. De meerkosten in het kader van corona zijn vergoed (zie
pagina 54 voor een nadere toelichting). Er is geen sprake van compensatie voor omzetderving. Ook voor 2021
zijn compensatieregelingen beschikbaar in het kader van corona.

Presentatie en functionele valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Dit betreft zowel de functionele als de presentatie valuta.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
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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 een medewerker 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 2020 bedraagt € 3.477.785 met een positief
resultaat over het lopend boekjaar 2020 ad € 61.821.
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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.
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.
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. Vanaf 2019 is de minimale grens voor activering gesteld op € 15.000 per activum.
Groot onderhoud:
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden geactiveerd indien ze voldoen aan de activeringscriteria en
worden over de economische gebruikersduur van het actief lineair afgeschreven.
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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
kortlopende schulden.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel rekeninghoudend met een
voorziening voor incourantheid.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Debiteuren en overige 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 vordering. 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.
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.
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 2020 vallen, gebaseerd op 100 %
gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar.
Voor beide voorzieningen geldt dat de tijdwaarde van zeer beperkte invloed is op de hoogte van de voorziening.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden vallen investeringsubsidies, die afschreven worden op basis van de
economische levensduur van het activum.
Kortlopende 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 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.
Indien voor het inzicht vereist zijn de baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit
voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, apart toegelicht.
Opbrengsten en Subsidies
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoedingen
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds
gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien
op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot
dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag
van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten
samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
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-enverliesrekening gebracht.
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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. Eind 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 92,6%. Het vereiste niveau van de
beleidsdekkingsgraad had 110% moeten zijn om te kunnen indexeren in 2020. Het pensioenfonds verwacht
volgens het herstelplan binnen 10 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.
De vooruitontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva opgenomen
en worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur 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 operationeel 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.
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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ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-20
€ 000

31-dec-19
€ 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

3.809
683
507
433

4.655
1.072
770
484

Totaal materiële vaste activa

5.432

6.981

31-dec-20
€ 000

31-dec-19
€ 000

Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen
Af: in gebruik name activa

6.981
1.056
2.121
484

6.051
4.430
2.492
1.008

Boekwaarde per 31 december

5.432

6.981

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6.
Boekwaarde van activa met beperkte eigendomsrechten is per ultimo 2020 € 3.809.000, zijnde de verbouwingen in bestaande
huurpanden van HVO-Querido.
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ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
31-dec-20
€ 000

31-dec-19
€ 000

2.194

2.179

439
4.147
-

482
4.109
-

184

160

Overige overlopende activa:
Vooruitbetaalde bedragen
Vooruit ontvangen facturen Huur

679
1.628

828
1.545

Totaal debiteuren en overige vorderingen

9.271

9.303

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Verhuurdebiteuren
Te vorderen subsidies en inkoopcontracten WMO
Nog te factureren kosten
Nog te ontvangen bedragen:
Overige vorderingen

Toelichting:
Vooruitontvangen facturen Huur stijgt met € 83.000 door een toename het aantal gehuurde woningen ten opzichte van 2019
In de debiteuren en overige vorderingen zijn geen vorderingen begrepen (2019: € 0 miljoen) met een resterende looptijd langer
dan 1 jaar.

4. Liquide middelen
31-dec-20
€ 000

31-dec-19
€ 000

Bankrekeningen
Kassen
Deposito's

21.596
263
19.987

10.502
169
29.501

Totaal liquide middelen

41.846

40.172

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De liquide middelen en deposito's staan ter vrije beschikking van de organisatie, met uitzondering van een bedrag van € 809.656
waarvoor bankgaranties zijn afgegeven.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
5. Eigen vermogen
31-dec-20
€ 000

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-19
€ 000

Kapitaal
Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

€
€
€
€

18
31.335
3.058
587

€
€
€
€

18
28.519
9.568
1.146

Totaal eigen vermogen

€

34.998

€

39.251

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2020
€ 000

Resultaatbestemming
€ 000

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-20
€ 000

Kapitaal

18

-

-

18

Totaal kapitaal

18

-

-

18

Saldo per
1-jan-2020
€ 000

Resultaatbestemming
€ 000

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-20
€ 000

Het verloop is als volgt weer te geven:

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

€

28.519

€

-3.694

€

6.510

€

31.335

Totaal algemene en overige reserves

€

28.519

€

-3.694

€

6.510

€

31.335

Bestemmingsreserve
Saldo per
1-jan-2020
€ 000

Resultaatbestemming
€ 000

Bestemmingsreserve:
Bovencontractuele cliëntenzorg

9.568

-

Totaal bestemmingsfondsen

9.568

-

-6.510

3.058

Saldo per
1-jan-2020
€ 000

Resultaatbestemming
€ 000

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-20
€ 000

Bestemmingsfondsen:
Gemeentesubsidie Amsterdam
Gemeentesubsidie Haarlem

1.661
-515

-266
-293

-

Totaal bestemmingsfondsen

1.146

-559

-

Het verloop is als volgt weer te geven:

Overige
mutaties
€ 000
€

-6.510

Saldo per
31-dec-20
€ 000
€

3.058

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

€
€

1.395
-808
587

Toelichting:
Bestemmingsreserve
In 2019 hebben wij een bestemmingsreserve "Bovencontractuele cliëntenzorg" gevormd. Met deze middelen willen wij cliënten in zorgnemen
boven op het contract met de gemeente Amsterdam, dus zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Dit is tevens een impuls om de
wachtlijst op duurzame wijze te verkorten. In 2020 heeft HVO-Querido voor 6,5 mln aan zorg geleverd boven het met de gemeente
Amsterdam afesproken 'plafond'. Dit bedrag is in mindering gebracht op de eerder gevormde bestemmingsreserve "Bovencontractuele
cliëntenzorg".
Bestemmingsreserve
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
Het bestemmingsfonds Gemeentesubsidie Amsterdam heeft een positief saldo van € 1.395.000. Ten opzichte van 2019 is het positieve saldo
met € 266.000 gedaald.
Gemeentesubsidie Haarlem
Het bestemmingsfonds Gemeentesubsidie Haarlem vertoont een negatief saldo van € 808.000. Ten opzichte van 2019 is het negatieve saldo
met € 293.000 gestegen door het negatieve resultaat over 2020. Verwacht wordt dat het negatieve saldo in de komende jaren 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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
6. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2020
€ 000

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€ 000

€ 000

€ 000

Saldo per
31-dec-20
€ 000

Voorziening jubileumuitkering
Voorziening langdurig zieken

43
581

17
713

5
200

9
432

46
662

Totaal voorzieningen

624

730

205

441

708

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-20
€ 000
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

154
554
-

Toelichting per categorie voorziening:
Jubileumuitkering
Werknemers die onder GGZ vallen, hebben recht op een Jubileumuitkering. De voorziening is hoger dan vorig jaar. De
reservering betreft voor medewerkers die maximaal 25 jaar in dienst zijn. Het aantal gerechtigden is navenant gelijk gebleven
ten opzichte van 2019.
Langdurig zieken
De Voorziening langdurig zieken is hoger dan vorig jaar. Ondanks een lager ziekteverzuim in 2020 ten opzichte van 2019, wordt
het risico langdurig ziekteverzuim op individuele basis hoger ingeschat. De voorziening heeft betrekking op 22 medewerkers
(vorig jaar 22) die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces.
7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-20
€ 000

31-dec-19
€ 000

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

919

35
33
9
17
1.065

Totaal investeringssubsidies gebouwen
Egalisatie afschrijving verbouwingskosten

919
-

1.159
336

31-dec-20
€ 000

31-dec-19
€ 000

3.598
5.716
123
45

4.135
4.126
119
32

273

413
170

232

74
296

354
3.921

383
3.162

1.525
2.764
1.373

1.320
23
1.169

19.924

15.421

Overige overlopende passiva

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
Schulden personeel
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva:
Vooruitontvangen pensiongelden
Subsidies
Loopbaanbudget
Totaal overige kortlopende schulden
Toelichting:
De crediteuren zijn gedaald met € 0,5 mln. door een lager inkoopvolume eind boekjaar 2020, ten opzichte van 2019. De
schulden terzake belasting en premies worden veroorzaakt door een hoger aantal werknemers in dienst ultimo 2020 ten opzichte
van 2019 en de verplichting als gevolg van de in 2020 uitgekeerde zorgbonus. Vanaf 2020 is de waarborg die doorbelast werd
aan onze cliënten, afgeschaft. De openstaande waarborgen zijn terugbetaald aan de cliënten. De reservering van de
vakantiedagen zijn gestegen ten opzichte van 2019 doordat medewerkers minder verlof hebben opgenomen. De Subsidies zijn
gestegen omdat de gemeente Amsterdam een aantal subsidies met betrekking tot 2021, gedeeltelijk in 2020 betaald hebben.
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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. 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. HVO-Querido heeft alleen
spaartegoeden en bankdeposito's bij de Nederlandse systeembanken met een hoge kredietstatus.
De kredietkwaliteit van de vorderingen kan als volgt worden weergegeven: (bedragen x € 1.000,=)

Tegenpartijen
Vorderingen op banken
Vorderingen op de overheid
Vorderingen op particulieren

41.583
4.147
623

Totaal

46.353

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

2020
€ 000

2019
€ 000

31.120
810

33.408
810

31.930

34.218

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

15
795
810

6.587
17.065
7.391
31.043

45
32
77

6.647
17.097
8.186
31.930
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2020
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
in gebruik name activa
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
in gebruik name activa
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2020
Afschrijvingspercentage

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

17.620
12.965

4.631
3.559

4.581
3.811

484
-

27.316
20.335

4.655

1.072

770

484

6.981

611

-

12

433

1.056

1.457

389

275

883

127

244

Totaal
€ 000

2.121

883
-

127
-

244
-

484

1.254
484
1.254
-

-846

-389

-263

433

-1.065

17.348

4.504

4.349

13.539

3.821

3.842

917
-484
-

27.118
-484
21.202

3.809

683

507

433

5.432

10-20%

20,0%

20%-25%

20,0%

484
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020
SEGMENT AMSTERDAM (SUBSIDIE)
2020
€ 000

2019
€ 000

18.797

18.705

-

-

18.797

18.705

Subsidies Wlz/Zvw-zorg (Loket 10 en 12)
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige opbrengsten

-

-

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

-

-

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

-

-

-

-

Overige bedrijfsopbrengsten

-

-

18.797

18.705

8.664
553
9.846

11.349
376
7.401

Som der bedrijfslasten

19.063

19.126

BEDRIJFSRESULTAAT

-266

-421

Financiële baten en lasten

-

-

RESULTAAT BOEKJAAR

-266

-421

2020
€ 000

2019
€ 000

-266

-421

-266

-421

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties
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
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020
SEGMENT AMSTERDAM (SUBSIDIE)

Toelichting op de segment Amsterdam (subsidie)
Maatschappelijke opvang Amsterdam zijnde loket 2, zijn de volgende subsidies
opgenomen:

2019

2020
Beschikking

Opbrengst

Kosten

Saldo

6.584

6.584

6.729

-146

966

725

725

0
0

Subsidies MO
SBA-020794

Structurele subsidie Amsterdam

SBA-021827

Passantenpension Batjan + Anton Struik

SBA-021076

Walborg gezinnen

1.189

490

490

SBA-022136

Ongedocumenteerden diverse locaties

5.412

5.388

5.388

0

SBA-026044

24-uurs opvang Transformatorweg (pilot)*

1.328

553

605

-52

SBA-029787
SBA-022074

WKR 2020-2021*

418

81

81

0

960

787

787

0

SBA-021039

Westlander/Vlaardingenlaan exploitatie
Speelmanstraat/Dobbebuurt*

2.146

747

747

0

SBA-026257

Jan de Louterstraat 17 Gezinnen

237

209

209

0

SBA-021250

Noodverblijf Witsenkade

139

139

160

-21

SBA-021828
SBA-020058

WOW hostel gezinnen*

2.971

2.275

2.274

1

RUPS III

178

112

160

-48

SBA-021826

Intensieve zorg slachtoffers mensenhandel OMM

748

701

701

0

SBA-027488

Opvang gezinnen Savoy-hotel*

63

5

5

0
0
0

Subtotaal Subsidies MO

23.338

Toelichting voetnoot:
* Betreft geen eindverantwoording. Beschikking loopt door in 2021
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5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020
SEGMENT HAARLEM (SUBSIDIE)
2020
€ 000

2019
€ 000

Opbrengsten Wmo

3.351

2.867

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

3.351

2.867

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

-

3

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

-

3

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

178
0
116

185
0
29

Overige bedrijfsopbrengsten

294

214

3.645

3.084

Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

2.431
46
1.461

1.769
53
1.280

Som der bedrijfslasten

3.938

3.102

BEDRIJFSRESULTAAT

-293

-18

Financiële baten en lasten

0

-

RESULTAAT BOEKJAAR

-293

-18

2020
€ 000

2019
€ 000

-293

-18

-293

-18

Kosten

Saldo

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem zijnde loket 6, zijn de volgende subsidies opgenomen:

2019

2020
Beschikking

Opbrengst

Subsidies MO
MO/2020/442858

MO Wilhelminastraat Haarlem

MO/2019/956587

Winteropvang 2019-2020 Haarlem

MO/2019/1010990 Coördinatie slachtoffers mensenhandel Haarlem

1.241

1.241

1.394

-153

60

34

33

1

69

66

66

0

2.304

2.445

-141

Overige

0
0
Totaal Subsidies gemeente Haarlem

1.370
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5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020
SEGMENT OVERIG (CONTRACTEN)
2020
€ 000

2019
€ 000

89.766

85.217

3.824
3.836

3.502
0

97.426

88.719

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

248
3.789

198
714

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

4.037

912

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

1.987
0
949

1.735
0
922

Overige bedrijfsopbrengsten

2.936

2.657

104.399

92.288

82.223
1.280
24.527

67.276
1.878
24.665

Som der bedrijfslasten

108.030

93.819

BEDRIJFSRESULTAAT

-3.631

-1.531

Financiële baten en lasten

-63

-5

RESULTAAT BOEKJAAR

-3.694

-1.536

2020
€ 000

2019
€ 000

-3.694

-1.536

-3.694

-1.536

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties
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):
Aanvaardbare kosten
Algemeen bestemmingsreserve
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5.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2020
€ 000

2019
€ 000

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

-266
-293
-3.694
-4.253

-421
-18
-1.536
-1.975

Resultaat volgens resultatenrekening

-4.253

-1.975

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
2020
€ 000

2019
€ 000

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

113.356
3.824
3.836

106.789
3.502
-

Totaal

121.016

110.290

2020
€ 000

2019
€ 000

Beschermd wonen Amsterdam Loket 1
Maatschappelijke opvang Amsterdam (contract) Loket 2
Dagbesteding Amsterdam Loket 5
Wijkzorg Amsterdam Loket 8

62.175
19.815
2.142
2.346

56.272
19.944
1.985
2.475

Totaal contract Amsterdam

86.478

80.676

Maatschappelijke opvang Amsterdam (subsidies) Loket 2
Haarlem Loket 6
DJI Loket 9
Loket Overige

18.797
3.417
3.824
4.663

18.705
2.936
3.502
4.472

117.180

110.290

De specificatie is als volgt:

Een nadere verdeling van de gebudgetteerde zorgprestaties is als volgt:

Toelichting:
De gebudgetteerde zorgprestaties betreffen de opbrengsten van de bovenstaande loketten in overeenstemming met de bestaande
beschikkingen.
HVO-Querido heeft in 2020 in overleg met de gemeente(s) extra kosten gemaakt als gevolg van de corona-uitbraak. In overleg met de
gemeente Amsterdam zijn extra locaties geopend om cliënten te verdelen over de stad om besmettingen te voorkomen (zgn.
'verdunningslocaties). Daarnaast zijn er vanwege het coronavirus nieuwe, tijdelijke opvangplekken voor dak- en thuisloze mensen
geopend (o.a. sporthallen Zuid). De totale kosten voor de extra locaties bedroegen € 3,8 mln. De kosten worden vergoed door de
gemeente Amsterdam en zijn verantwoord als opbrengst onder "Overige zorgprestaties". Kostenoverzichten zijn maandelijks verstrekt
aan de gemeente(s). Er is geen sprake van overcompensatie en/of omzetderving als gevolg van corona.

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

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

2020
€ 000
248
2.348

2019
€ 000
198
717

Totaal

2.596

915

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In 2020 is door de overheid een zorgbonus toegezegd aan personeel binnen de zorg. HVO-Querido heeft € 2,3 mln ontvangen ter
compensatie van de uibetaalde zorgbonussen, welke zijn verantwoord onder de personeelskosten, punt 12.
11. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening

2020
€ 000

2019
€ 000

Eigen bijdragen en betalingen cliënten
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.165
-

1.920
-

933

952

3.098

2.872

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)
Totaal
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12. Personeelskosten
2020
€ 000

2019
€ 000

61.870
11.500
5.033

55.001
9.514
4.614

171
841
2.407

124
1.206
1.423

Subtotaal

81.822

71.882

Personeel niet in loondienst

11.383

8.512

Totaal personeelskosten

93.205

80.394

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Segment Amsterdam subdidie en overige contracten
Segment Haarlem
Segment overig

149
34
1.060

110
28
1.040

Gemiddeld aantal personeelsleden obv full-time eenheden

1.243

1.178

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

-

-

De specificatie is als volgt:

2020
€ 000

2019
€ 000

Afschrijving materiële vaste activa
Boekresultaat desinvesteringen
Vrijval investeringssubsidies
Totaal afschrijvingen

2.121
-240
1.881

2.489
-182
2.307

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Werving
Deskundigheidsbevordering
Overige personeelskosten

Toelichting:
De toename in personele kosten houdt vooral verband met de uitbreiding van het personeel in loondienst (65 FTE).
Daarnaast is in 2020 een zorgbonus uitgekeerd aan de medewerkers, ter hoogte van € 2,3 mln.
13. Afschrijvingen

Toelichting:
Vrijval investeringssubsidies houden verband met de investeringsubsidies verantwoord onder punt 7.
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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

2020
€ 000

2019
€ 000

4.252
10.977
3.047

4.679
10.153
3.434

5.442
1.528
6.970

5.140
1.422
6.562

19.403
-8.836

16.617
-8.100

0

0

35.814

33.345

Toelichting:
Algemene kosten stijging mede door de groei van de organisatie in activiteiten en personeel. De huur en huurbijdrage zijn toegenomen
door de groei van het aantal woningen en het aantal opvanglocaties. Tevens zijn de overige bedrijfskosten over het geheel toegenomen
door corona gerelateerde activiteiten (extra opvang en beschermigsmiddelen).

15. Financiële baten en lasten
2020
€ 000

2019
€ 000

1

5

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-63
-63

-10
-10

Totaal financiële baten en lasten

-62

-5

De specificatie is als volgt:

Rentebaten

Pagina
55

Stichting HVO-Querido

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

16. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
WNT-VERANTWOORDING 2020 HVO-Querido

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan.
Het
voor HVO Querido toepasselijke bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse IV is in 2020 € 185.000.
16a. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e
maand van de functievervulling, alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

C.M.L. Blaas

D. van Riet

Bestuurder

Bestuurder

1/1 - 31/05

1/1 - 31/12

1,0

1,0

Ja

Ja

Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

71.906

168.115

4.923

11.802

Subtotaal

76.829

179.917

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

76.831

185.000

Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

76.829

179.917

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

C.M.L Blaas

D. van Riet

Bestuurder

Bestuurder

1/1 - 31/12

1/2 - 31/12

1,0

1,0

Ja

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

166.320

142.465

11.618

10.620

Subtotaal

177.938

153.085

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

179.000

163.797

Bezoldiging

177.938

153.085

Toelichting:
De bestuurders, de heer C.M.L. Blaas en D. van Riet , vallen volgens de WNT onder bezoldigingsklasse IV (zijnde maximaal, €
185.000), dit is exclusief werkgeverspremies wettelijke sociale zekerheid. Ultimo 2020 is er geen sprake van afkoopsommen.
De bezoldiging van de Raad van Toezicht over 2020 in het kader van de WNT is vergelijkbaar met de bezoldiging als toegelicht onder
16b.

Pagina
56

Stichting HVO-Querido
5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2020 is als volgt:
16b. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

C. Bronda

J.C.F.
Jacobs

J.M. Linger

A.W. van
Raalte

[VOORZITTER]

[LID]

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

16.550

11.100

11.100

11.100

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

27.750

18.500

18.500

18.500

n.v.t.

n.v.t.

16.550

11.100

n.v.t.

n.v.t.

nvt

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nvt

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog
niet terugontvangen bedragen
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

nvt
11.100

n.v.t.
11.100

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

C. Bronda

J.M. Linger

J.C.F.
Jacobs

A.W. van
Raalte

[VOORZITTER]

[LID]

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

16.110

10.740

10.740

10.740

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

26.850

17.900

17.900

17.900
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Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

[LID]

J.W.
Grandia
[LID]

1/1 - 30/12

1/1 - 31/12

J.E.M. Meijer

A. Blom
[LID]
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog
niet terugontvangen bedragen

11.100

11.100

11.100

18.449

18.500

18.500

n.v.t.

n.v.t.

11.100

11.100

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t.

Bezoldiging

nvt

n.v.t.
11.100

n.v.t.
n.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

[LID]

J.W.
Grandia
[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

J.E.M. Meijer

A. Blom
[LID]
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

10.740

10.740

10.740

17.900

17.900

17.900

Bezoldiging

10.320

10.320

10.320

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

17.200

17.200

17.200

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Bezoldiging

Toelichting:
De honorering van de Raad van Toezicht is in 2019 aangepast 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 HVOQuerido.
2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het
individuele toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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17. Honoraria accountant

2020
€

2019
€

85.850
105.875
-

83.345
123.972
-

191.725

207.317

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:
1
2
3
4

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

Totaal honoraria accountant

In 2020 is € 208.000 aan honoraria accountant opgenomen. Hiervan heeft € 192.000 betrekking op 2020 en is voor € 16.000 toe te
rekenen aan het boekjaar 2019.
19. 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.

5.1.8 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld op 12 mei 2021.
De Raad van Toezicht van de Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering
van 12 mei 2021.
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
Bestemmingsfonds gemeente Haarlem
Algemeen bestemmingsreserve

Gebeurtenissen na balansdatum
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2020
€ 000

2019
€ 000

-266
-293
-3.694
-4.253

-421
-18
-1.536
-1.975

Stichting HVO-Querido

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

W.G.
D. van Riet

12 mei 2021

W.G.
C. Bronda

12 mei 2021

W.G.
J.M.Linger

12 mei 2021

W.G.
J.W. Grandia

12 mei 2021

W.G.
A.W. van Raalte

12 mei 2021

W.G.
A.Blom

12 mei 2021

W.G.
J.C.F. Jacobs

12 mei 2021
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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 Stichting HVO-Querido

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting HVO-Querido te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting HVO-Querido op 31 december
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2020;
2. de resultatenrekening over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere 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 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting 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.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o
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;
 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 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.
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 2020, 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 instelling.
 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
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 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, 21 mei 2021
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
J.A. Wiersma RA

AA21-0870

