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1  Voorw oord 

 

I n 2017 kwam en in Am sterdam  vrijwel iedere werkdag twee woningen voor cliënten van 

HVO-Querido beschikbaar. Noem  dat  gerust  een enorm e investering in de toekom st . 

Onderzoek is er nam elijk glashelder over:  een eigen woning draagt  sam en m et  adequate 

ondersteuning veel sterker bij  aan het  herstel van m ensen dan opvang in een 24-

uursvoorziening. Geen wonder dus, dat  ik dit  voorwoord open m et  dit  pracht ige 

resultaat . Een resultaat  dat  we alleen hebben kunnen boeken dankzij  de sam enwerking 

tussen de gem eente Am sterdam , Am sterdam se woningcorporat ies en collega-

zorginstellingen.  

 

Zelfstandig wonen is een van de voornaam ste stappen voor herstel. Een passende 

invulling van de dag kom t  daar vlak achteraan. Heel goed dus dat  in de afgelopen twaalf 

m aanden HVO-Querido Doet !  van start  is gegaan. Met  HVO-Querido Doet !  brengen we 

deskundigheid, ontwikkelm ogelij kheden, educat ie en toeleiding naar werk, scholing en 

act iviteiten sam en in één afdeling. Werk m aken van werk dus!  

 

Na onze start  in Haarlem , alweer drie j aar geleden, kunnen we m ooie resultaten noem en 

over de afgelopen 12 m aanden. Niet  m inder dan 75 m ensen st room den zonder terugval 

door naar òf een vervolgvoorziening, òf naar een eigen woning. I n 2018 is de 

verbouwing gereed van de locat ie Velserpoort  in het  noorden van Haarlem , waardoor 

daar gezinnen en (een groter aantal)  alleenstaanden kunnen worden opgevangen. 

 

En nu ik het  over 2018 heb:  onze plannen kun je kort  sam envat ten. We willen onze 

expert ise verder ontwikkelen en voor nog m eer m ensen beschikbaar m aken. Dat  kan net  

als nu in Am sterdam , Haarlem  of Diem en zij n, m aar ook elders. Team s van HVO-Querido 

hebben de eerste verkenningen gedaan en kij ken goed naar kansen verderop in de 

regio. Die plannen kunnen we alleen m aar uitvoeren als we daarvoor als werkgever goed 

uit  de bus blij ven kom en (we ontvingen in 2017 het  Beste Werkgevers Keurm erk 2017-

2018) , m aar ook alleen als we goed kunnen blij ven sam enwerken m et  al die m ensen en 

al die organisat ies die we nu ook tot  ons netwerk m ogen rekenen. Dat  is en blij ft  ons 

handelsm erk:  HVO-Querido is een organisat ie die m ensen verbindt . Sam en kom en we 

tot  duurzam e verbeteringen, tot  zelfregie van m ensen m et  com plexe problem en, t ot  

herstel. Ook in 2018 weer. 

 

Natuurlij k ben ik benieuwd naar uw visie op ons jaar 2017. Laat  u m ij  die weten? I k zie 

uw bericht  graag tegem oet  op clem ens.blaas@hvoquerido.nl. 

 

 

 

Clem ens Blaas 

Bestuurder HVO-Querido 

 

 

 

mailto:clemens.blaas@hvoquerido.nl


Aangeboden woningen

2015 159

2016 236

2017 498

Milieu

2017

Stagiaires

49

Ziekteverzuim

856

2016

932

Personeel in loondienst

Aantal Fte

2015 2016

10911008

2017

1179

2017

1013

2015

856

Cliënten Tevredenheid

Stakeholders 8,4

Medewerkers 7,4

Cliënten 7,6

Innovatie

19 Zilveren 

milieukeurmerken

34813235

2015 2016

3752

2017 2015

59%

2016

62%

2017

62%

Aantal Ambulant 

begeleid

In het voormalige 
Huis van Bewaring 
Havenstraat opent 
HVO-Querido een 
passantenpension 
voor 150 gasten.

In het kader van Fit 
Gebit zijn 241 cliënten 

naar de tandarts 
geweest. Bij de 

meesten is het gebit 
volledig gesaneerd.

Er wordt gestart met 
een proef om woningen 

via Housing First ook 
voor gezinnen 

beschikbaar te stellen. 
De eerste resultaten zijn 

zeer bemoedigend.

In samenwerking met 
onze ketenpartners zijn 

we in Amsterdam 
gestart met Buurt-

cirkels, kleinschalige 
wijkgerichte netwerken.

Met het surplus neemt HVO-Querido een substantieel aantal (circa 160) meer cliënten 

beschermd wonen en ambulant psychosociaal in zorg dan afgesproken.

Financiën in miljoenen euro’s 

2015

omzet  94
overschot 7,6

2016

omzet  99
overschot 2,2

2017

omzet  102
overschot 2,7

2015

4,5 %

2016

4,2 %

2017

5,0 %

HVO-Querido heeft het Beste Werkgevers 
Keurmerk 2017-2018 behaald. 

Met een score van 7,35 liggen wij 0,5 
punten boven het gemiddelde in de GGZ. 

Daarnaast krijgen we de Roze Loper, 
een certificaat voor LHBT-vriendelijke 

zorg- en welzijnsorganisaties.

HVO-Querido in feiten & cijfers
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2  Profiel van de organisat ie  

 

2 .1  algem een 

HVO-Querido biedt  opvang, woonbegeleiding en dagact iviteiten aan een brede groep 

kwetsbare burgers, waaronder dak-  en thuislozen, m ensen m et  psychiat r ische en/ of 

verslavingsproblem en, vrouwen en gezinnen in nood, vluchtelingen, asielzoekers en 

statushouders. Jong en oud, m annen en vrouwen. Het  verzorgingsgebied best r ij kt  de 

gem eentes Am sterdam , Diem en, Am stelveen en Haarlem  (zie onze kaart  m et  

vest igingen) . 

 

HVO-Querido is in 2001 ontstaan uit  een fusie tussen twee Am sterdam se organisat ies:  

Hulp voor Onbehuisden, dat  sinds 1904 m aatschappelij ke opvang en vrouwenopvang 

biedt , en de Queridost icht ing, een regionale instelling voor bescherm ende woonvorm en 

(RIBW) , sinds 1969 opererend in de geestelij ke gezondheidszorg. I n HVO-Querido is het  

beste van twee werkvelden uit  de welzij ns-  en gezondheidszorg verenigd om  zo goed 

m ogelij ke zorg te leveren aan in veel opzichten overeenkom ende doelgroepen. 

 

HVO-Querido 

Eerste Ringdij kst raat  5 1097 BC Am sterdam  

telefoon (020)  561 90 90  fax  (020)  561 90 91 

e-m ail  info@hvoquerido.nl  website www.hvoquerido.nl 

id NZa  300256   kvk nr  34148173 

 

2 .2  organisat iest ructuur  

HVO-Querido is een st icht ing m et  een bestuurder die belast  is m et  de algem ene leiding 

van de organisat ie. De bestuurder legt  over zij n doen en laten verantwoording af aan de  

Raad van Toezicht  en geeft  leiding aan het  m anagem ent team . 

De zorgprogram m a’s zijn het  leidende principe bij  de organisat iest ructuur van HVO-

Querido (zie organigram ) . 

De m edezeggenschap van m edewerkers is geform aliseerd in een cent raal opererende 

ondernem ingsraad m et  een aantal vaste com m issies. 

De m edezeggenschap van cliënten funct ioneert  op drie niveaus:  cliëntencom m issies voor 

de afdelingen, program m agebonden cliëntenraden, de zogeheten zorgraden, die 

adviseren aan de direct ie en een cent rale cliëntenraad als gesprekspartner en adviseur 

van het  bestuur.  

 

2 .3   kerngegevens  

Bescherm d wonen en am bulante begeleiding, waaronder dagbesteding, worden volgens 

de Wm o (Wet  m aatschappelij ke ondersteuning)  vanaf 2015 door de gem eenten 

geregisseerd en gecont racteerd. 

Daarnaast  sluit  HVO-Querido vanaf 2015 cont racten in het  kader van de 

Zorgverzekeringswet  Zvw (voor verpleging en verzorging)  en de Wet  langdurige zorg.  

HVO-Querido biedt  voorts m aatschappelij ke opvang (MO) , variërend van enkele nachten 

tot  langere t ij d. Deze zorgvorm en worden zowel int ram uraal als am bulant , in de vorm  

van begeleid wonen, aangeboden. I n 2017 zij n zest ien zogeheten loket ten te 

onderscheiden, waar een cont ract  m ee is gesloten, waarvan zeven bij  de gem eente 

Am sterdam .  

Op 31-12-2017 zij n er in totaal 3.752 cliënten in zorg, tegenover 3.481 eind 2016, een 

st ij ging van 271, oft ewel ruim  7% . 

 

http://hvoquerido.nl/vind-locaties-via-de-kaart/
http://hvoquerido.nl/vind-locaties-via-de-kaart/
mailto:info@hvoquerido.nl
http://www.hvoquerido.nl/
http://hvoquerido.nl/over-ons/organisatie/
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Aantal cliënten per zorgprogram m a op 31-12-2017 

 
ZP1 Volwassenen psychiat r ische kwetsbaarheid 

ZP2 Jongeren psychiat r ische kwetsbaarheid 

ZP3 Jongeren psychosociale kwetsbaarheid 

ZP4 Volwassenen psychosociale kwetsbaarheid met / zonder verslaving 

ZP5 Volwassenen psychiat r ische kwetsbaarheid en verslaving 

ZP6 Gezinnen psychosociale kwetsbaarheid 

ZP7 Medische zorgvraag en meervoudige kwetsbaarheid 

ZP8 Slachtoffers mensenhandel 

ZP9 Opvang 

ZP10 HVO-Querido DOET! 

ZP11 Wijkzorg 

ZP12 Prost itut ie 

 

Aantal cliënten per loket  op 31-12-2017 

 
 
Loket 1 Beschermd Wonen Amsterdam 

Loket 2 Maatschappelij ke Opvang Amsterdam 

Loket 3 Jeugd Amsterdam 

Loket 4 Kapitaallasten VWS 

Loket 5 Dagbesteding Amsterdam 

Loket 6 Haar lem 

Loket 7 Openbare Orde en Veiligheid 

Loket 8 Wijkzorg Amsterdam 

Loket 9   Just it ie 

Loket 10   WLZ 

Loket 11   Samen Doen 

Loket 12   Wijkverpleging 

Loket 13   DUO 

Loket 14   Amstelveen 

Loket 15   Externe opdrachtgever 

Loket 16   Kortdurend verblij f 
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2 .4  belanghebbenden en sam enw erk ingspartners 

HVO-Querido ondervindt  dat  onderlinge afstem m ingen m et  ketenpartners veel winst  

voor de cliënten oplevert , zowel zorginhoudelij k als logist iek. Daarom  ontwikkelen wij  

ons steeds m eer als een netwerkorganisat ie en gaan verbindingen aan m et  andere 

organisat ies.  

HVO-Querido werkt  intensief sam en m et  een groot  aantal part ij en. I n het  Plat form  

Opvanginstellingen Am sterdam  (POA)  wordt  bestuurlij k sam engewerkt  m et  de 

organisat ies in de m aatschappelij ke opvang en vrouwenopvang in de stad:  Leger des 

Heils, Blij f Groep, De Regenboog Groep, de Volksbond, Oudezijds 100, Exodus, 

Stoelenproj ect ,  St reetcornerwork, Cordaan, GGZ inGeest  en Arkin. 

Veel van onze cliënten kom en in aanm erking voor een gecom bineerd aanbod van 

begeleiding en sociaalpsychiat r ische of verslavingsgerichte behandeling. Dit  laatste 

bieden onze ketenpartners Arkin en GGZ inGeest . Met  beide organisat ies zij n 

sam enwerkingsovereenkom sten gesloten m et  het  doel om  de behandeling en 

begeleiding opt im aal op elkaar af te stem m en. 

HVO-Querido m aakt  deel uit  van het  Sigra Transform at ieoverleg Jeugd, waarin een 

aantal j eugdzorgaanbieders in de regio Am sterdam  zit t ing heeft , en neem t  tevens deel 

aan het  Bestuurlij k Overleg Zwerfjongeren.  

Op het  gebied van dagbesteding en sociale act ivering werkt  HVO-Querido nauw sam en 

m et  Cordaan en ROADS (Arkin)  in de ontwikkeling van wij kgerichte act iviteitencent ra. 

Daarnaast  werken we sam en m et  tal van onderaannem ers. 

Op het  gebied van prost itut ie en de hulpverlening aan slachtoffers van m ensenhandel 

werken wij  onder andere sam en m et  de Nat ionaal Rapporteur Mensenhandel, Com ensha, 

Proud, Equator,  polit ie (zowel in Nederland als België, Bulgarij e, Hongarij e en 

Macedonië)  advocatuur,  GGD, MEE Am stel en Zaan, IOM, Payoke, Animus Associat ion en 

het  Ministerie van Just it ie, onder m eer aan terugkeer naar het  land van herkom st . 

Met  de Protestantse Diaconie, De Regenboog Groep en Belangenbehart iging 

Am sterdam se Dak-  en Thuislozen (BADT)  werken we sam en m et  het  Jur idisch Steunpunt  

voor dak-  en thuislozen. Het  Am sterdam se Drugspastoraat  verzorgt  de geestelij ke 

verzorging voor onze cliënten.  

Voor onze cliënten in Haarlem  en om st reken werken wij  onder m eer sam en m et  de 

gem eentes Haarlem  (GGD, Wonen, Welzij n, Gezondheid en Zorg)  en Bloem endaal, 

polit ie Haarlem  en zorgorganisat ies Brij der, GGZ inGeest ,  RIBW K/ AM, Hum anitas, 

St icht ing MEE, Leger des Heils en Stem  in de Stad. 

Verder werkt  HVO-Querido op allerlei niveaus sam en m et  het  lokaal bestuur, de 

m eldpunten Zorg en Woonoverlast , de wij kzorgteam s, het  program m a Sam en DOEN, 

polit ie, j ust it ie, de GGD en diverse Am sterdam se woningcorporat ies:  De Alliant ie, De Key 

Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot  en Ym ere. 

HVO-Querido is lid van de SI GRA, de Sam enwerkende Instellingen Gezondheidszorg 

Regio Am sterdam , van koepelorganisat ies RIBW Alliant ie en Federat ie Opvang en van 

werkgeversorganisat ie GGZ Nederland.  

Op het  gebied van onderzoek en ontwikkeling werkt  HVO-Querido sam en m et  de 

hogescholen van Am sterdam  en Ut recht , de GGD, het  Trim bos inst ituut  en 

kenniscent rum  Phrenos. 

Voor aanvullende financiering van zaken ten behoeve van onze cliënten kan HVO-

Querido rekenen op de steun van enkele fondsen zoals het  Fonds Bij zondere Noden 

Am sterdam , het  Nat ionaal Fonds Kinderhulp, het  KANS- fonds, het  Oranjefonds, het  

RCOAK, Het  Vergeten Kind en het  Jeugdsport fonds. Daarnaast  heeft  uitgeversconcern 

Elsevier ons werk financieel gesteund, evenals serviceclub Rotaract  Am sterdam . 

Op het  niveau van de buurt  en de wij k beschikken alle voorzieningen van HVO-Querido 

waar cliënten wonen over een zogeheten begeleidingscom m issie, waarin buurtbewoners, 

winkeliers, wij kagent , woningcorporat ie en andere lokale belanghebbenden zit t ing 

hebben, naast  vertegenwoordigers van onze organisat ie. 
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3  Governance  

 

3 .1  toezicht  en bestuur  

 

Toezicht  

De Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisat ies in de zorg is de leidraad voor 

het  handelen van de Raad van Toezicht  van HVO-Querido.  

De Raad van Toezicht  heeft  in 2017 vij f m aal vergaderd. Daarnaast  waren er vij f 

bij eenkom sten van de auditcom m issie Financiën, vij f van de com m issie Kwaliteit  en 

Veiligheid en twee van de rem unerat iecom m issie. Deze com m issies adviseren aan de 

Raad van Toezicht  en het  bestuur.  

 

Na voorbereiding door en op basis van adviezen van de auditcom m issie Financiën kon de 

Raad van Toezicht  het  bestuur goedkeuring verlenen voor de vaststelling van de 

jaarrekening en het  j aarverslag 2016. Ook is goedkeuring verleend aan de door het  

bestuur vastgestelde begrot ing voor 2018 en is de r icht ing van de m eerjarenbegrot ing 

2018-2023 vastgesteld. Verder zij n t reasurybeheer en de driem aandelij kse 

m anagem ent rapportage vaste agendapunten van deze com m issie. De m anagem ent let ter 

en het  eindverslag van de accountant  zij n uitvoerig besproken.  

I n de com m issie Kwaliteit  en Veiligheid zijn presentat ies gehouden over het  

m eerjarenplan MO/ BW (m aatschappelij ke opvang/ bescherm d wonen) , de ontwikkeling 

van een nieuw kwaliteitskader en het  kwaliteitsbeleid 2016-2018. Verder zij n 

onderwerpen als inform ele zorg (Buurtcirkels) , terugkoppeling externe audit , de inzet  

van m edewerkers m et  ervaringsdeskundigheid en evaluat ie van het  sanct iebeleid aan de 

orde geweest . Daarnaast  zij n de incidenten die zich in 2017 hebben voorgedaan en de 

rol die de GGD daarbij  heeft  als toezichthouder, besproken. 

De rem unerat iecom m issie heeft  onder m eer de bezoldiging voor de bestuurder getoetst  

aan de vigerende regeling sectorspecifieke Wet  norm ering topinkom ens uit  2017, de  

Regeling bezoldigingsmaxim a topfunct ionarissen zorg en jeugdhulp. Ook is de herziening 

van de procedure voor herbenoem ing van leden van de Raad van Toezicht  aan de orde  

geweest . Voorts hebben de leden van de rem unerat iecom m issie het  j aarlij kse 

beoordelingsgesprek m et  de bestuurder gehouden. I n dit  verband is het  inst rum ent  van 

de 360-gradenfeedback ingezet . 

 

Een vast  onderdeel t ijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht  vorm en de 

periodieke rapportages van de bestuurder, m et  beleidsm at ige en operat ionele inform at ie 

over de cliënten, de organisat ie en haar om geving.  

Daarnaast  is de verdere ontwikkeling van HVO-Querido 2018-2020 m eerdere keren aan 

de orde geweest . Hierbij  hebben -  passend bij  onze visie en waarden -  de evaluat ie van 

de zorgprogram m ering, een verkenning naar de m eerwaarde van een product -

/ m arktst rategie, het  program m a krachtgericht  organiseren (zelfsturing)  en de effecten 

van al deze ontwikkelingen op het  besturingsm odel cent raal gestaan. Ook zij n de 

ontwikkelingen in het  kader van het  program m a Hervorm ing MO/ BW besproken.   

Verder is aandacht  besteed aan de betekenis van de nieuwe Governancecode Zorg 2017 

voor HVO-Querido, m eer in het  bij zonder de bestuurlij ke waarborgen voor het  bieden 

van goede zorg aan cliënten. Act ies die hieruit  voortvloeiden, zoals het  opstellen van een 

scholings- , ontwikkelings en int roduct ieprogram m a, m aar bij voorbeeld ook een regeling 

voor conflicten tussen bestuur en Raad van Toezicht , zijn opgepakt  en geform aliseerd.  

Aangezien m edio 2017 een nieuwe voorzit ter is aanget reden is ervoor gekozen de 

jaarlij kse evaluat ie niet  eind 2017 m aar begin 2018 te laten plaatsvinden. Dan kom en 

ook de ontwikkelpunten uit  de evaluat ie uit  2016 aan de orde. 

 

Voor de uitoefening van zijn taken beschikt  de Raad van Toezicht , naast  de 

inform at ievoorziening door het  bestuur, over de verslagen van de vergaderingen van het  

m anagem ent team , de ondernem ingsraad en de cent rale cliëntenraad en heeft  tevens 

toegang tot  het  int ranet  van HVO-Querido. Leden gaan regelm at ig op werkbezoek in de 

http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode_
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037257/2017-01-01
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organisat ie. I n 2017 zijn bezoeken gebracht  aan vier locat ies. Deze bezoeken zij n als 

uiterm ate leerzaam  ervaren. Bij  drie bezoeken waren leden van de 

m edezeggenschapsorganen aanwezig. Met  de ondernem ingsraad en de cent rale 

cliëntenraad hebben wederom  halfj aarlij kse gesprekken plaatsgevonden.  

 

Deskundigheidsbevorder ing 

De leden van de Raad van Toezicht  zij n lid van de Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in Zorg en Welzij n (NVTZ) . Zij  nem en regelm at ig deel aan cursussen en 

bij eenkom sten van deze vereniging m aar ook van andere erkende opleidingsinst ituten. 

Cursussen, bij eenkom sten en vakliteratuur hebben tot  doel de deskundigheid van de 

leden te borgen en waar m ogelij k te bevorderen. 

 

Sam enstelling 

I n j uni is, onder dankzegging voor haar inzet  gedurende bij na zes jaar,  afscheid 

genom en van de voorzit ter I r is van Bennekom . Haar opvolgster, Christ ien Bronda, is per 

1 j uli aanget reden. Judith Meijer, reeds lid, is per februari benoem d tot  vicevoorzit ter.  

De Raad van Toezicht  bestaat  eind 2017 derhalve uit :  CHRI STI EN BRONDA ( voorzit ter) ,  

JUDI TH MEI JER (vicevoorzit ter) , RUUD KOK,  JAN JACOBS,  BERT VAN RAALTE,  ALBERT BLOM en JAN 

WI LLEM GRANDI A ( voor nevenfunct ies, zie het  rooster van aft reden) . 

 

Bestuur  

Voor het  funct ioneren van het  bestuur geldt  een reglem ent  waarin de bevoegd-  en 

verantwoordelij kheden zij n vastgelegd. Bestuurder CLEMENS BLAAS geeft  leiding aan het  

m anagem ent team :  directeuren zorg ANI TA SCHAAI J,  PAUL ASBERG en NI C BORGHANS,  

concerncont roller CYRI EL REESTMAN,  m anager HRM en directeur serviceorganisat ie ANNET 

KUNZ,  directeur st rategie & innovat ie LOUI SE OLI J, bestuurssecretaris j ur idische  

aangelegenheden CONNY BRUGGELI NG en bestuurssecretaris (vacature)  t en behoeve van 

de Raad van Toezicht  en het  bestuur.  

Onbezoldigde nevenfunct ies van de bestuurder zij n:  voorzit ter bestuur St icht ing SIGRA, 

bestuurslid Vereniging SI GRA, bestuurslid St icht ing Leerstoel Geschiedenis van de 

Psychiat r ie, bestuurslid Wensenam bulance Am sterdam  en om st reken, lid Raad van 

Toezicht  St icht ing My Red Light  en bestuurder van de St icht ing Vrienden van HVO-

Querido. 

Onze bestuurder is m et  ingang van 2016 ingeschreven in het  accreditat ieregister voor 

bestuurders van zorginstellingen.  

  

 

3 .2  bedr ij fsvoer ing 

 

Algem een 

De planning-  en cont rolcyclus is leidend bij  het  opstellen van jaarplannen, begrot ingen 

en rapportages. Directeuren zorg, leidinggevenden van de ondersteunende diensten en 

team m anagers zij n integraal verantwoordelij k voor hun organisat ieonderdeel. 

Directeuren zorg geven leiding aan team m anagers, die op hun beurt  leiding geven aan 

ongeveer vij fentwint ig form at ieplaatsen in het  prim air proces. Daarnaast  zij n er twee 

team s, die bij  wij ze van experim ent  zelforganiserend zij n en geen team m anager hebben.  

Bestuur,  direct ie en m anagem ent  worden ondersteund:  secretarieel en juridisch door het  

bestuurssecretariaat , inhoudelij k door de afdeling staf & innovat ie, op het  gebied van 

personeelsbeleid door hum an resource m anagem ent , bij  de bedrij fsvoering door de 

serviceorganisat ie en de afdeling planning & cont rol en wat  bet reft  in-  en externe 

bet rekkingen door de afdeling com m unicat ie.  

Maandelij ks krij gt  het  m anagem ent  inform at ie over de financiële exploitat ie, 

personeelsgegevens en de product ie. Zo wordt  het  resultaat  getoetst  aan de begrot ing. 

Elk kwartaal bespreekt  het  m anagem ent team  het  zogeheten kwartaalrapport , waarin 

onderwerpen aan de orde kom en zoals het  aantal nieuwe huurwoningen in beheer, 

klachten en de m ate waarin onze cliënten am bulant  of resident ieel worden begeleid. 

Tegelij kert ij d wordt  elk kwartaal de status van de afzonderlij ke proj ecten besproken.   

http://hvoquerido.nl/over-ons/raad-van-toezicht/
http://hvoquerido.nl/over-ons/bestuur-en-management/
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Sturing op m anagem entniveau vindt  plaats op basis van wederzij ds bindende 

gesprekken tussen bestuurder en zorgdirecteur dan wel leidinggevende van een  

ondersteunende dienst . Bij  het  m iddenkader gebeurt  dit  op basis van overleg tussen de 

team m anager en diens leidinggevende. 

HVO-Querido heeft  ook in 2017 veel inspanningen verricht  om  te kom en tot  een t ij dige 

en com plete verantwoording van de product ie aan de opdrachtgevers. Onder m eer door 

de overgang naar de Wm o is het  aantal opdrachtgevers waaraan verantwoording m oet  

worden afgelegd gegroeid naar zest ien. HVO-Querido m oet  daarbij  voldoen aan allerlei 

verschillende voorwaarden en kwaliteitscriteria, invoering in verschillende system en en 

uiteenlopende regist rat ievereisten. Bij  dit  landelij ke beeld blij ft  de roep om  uniform ering 

klinken, m aar krij gt  nog alt ij d weinig feitelij ke navolging.  

De cont role op goede regist rat ie, dat  wil zeggen juist , t ij dig en com pleet , ligt  prim air in 

de lij n en secundair bij  de serviceorganisat ie. De funct ie I nterne Cont role binnen de 

afdeling planning & cont rol cont roleert  daarnaast  nog door m iddel van steekproeven en 

deelonderzoeken, op basis waarvan de externe accountant  BDO m ede tot  haar oordeel 

kom t . 

Er is sprake van gecoördineerde inkoop volgens het  inkoopbeleid, waarin ook criteria zij n 

opgenom en voor de gunning van cont racten. 

 

Financieel verm ogensbele id en r isicom anagem ent  

Gezien de r isico’s bezien we elk j aar opnieuw welk weerstandsverm ogen voor onze 

organisat ie afdoende is.  Eerder werd als norm  25%  van de om zet  aangehouden. I n 2017 

is een overschot  behaald (zie paragraaf 4.4) . Dit  wordt  m ede veroorzaakt  door de 

hogere tarieven die voor bescherm d wonen worden vergoed, terwij l wij  efficiënter 

hebben kunnen werken, onder m eer door een daling van cent rale kosten en verbeterde 

bedrij fsvoering. Hierm ee is ons weerstandsverm ogen boven de 30%  gebleven.  

 

Eerder is vanuit  onze reserves € 9 m ln. gereserveerd als ext ra budget  om  m eer cliënten 

in zorg te nem en dan is afgesproken. Het  hiertoe opgestelde program m a Hervorm ing 

MO/ BW heeft  een perspect ief van vier j aren:  2017-2020. I n deze periode is een verlies 

van €9 m ln. voor dit  program m a ingeschat . I n de begrot ing 2017 is daarom  een tekort  

begroot  van € 2 m ln. als eerste t ranche van de besteding van deze reserve. Echter,  door 

gewij zigde om standigheden (zie paragraaf 4.4)  is toch een posit ief resultaat  behaald in 

2017 om dat  een deel van de ext ra in zorg genom en cliënten alsnog is vergoed. Naast  de 

in het  program m a geam bieerde ext ra 180 cliënten bescherm d wonen zijn nog m eer dan 

100 cliënten bescherm d wonen in zorg, waarvoor geen enkele vergoeding wordt  

ontvangen. Dit  is m ede m ogelij k gem aakt  door het  op gang kom en van de levering van 

de door de gem eente Am sterdam  toegezegde 1.000 ext ra woningen. 

 

De gereserveerde € 9 m ln. blij ft  beschikbaar voor de periode 2018-2020 en zal binnen 

het  m et  de gem eente Am sterdam  afgesloten cont ract  2017-2020 worden besteed. Met  

het  inzet ten van de daartoe beschikbare reserves in de periode 2018-2020 achten wij  

een boekhoudkundig verlies in deze jaren verantwoord, wat  zich vooral in 2019 en 2020 

zal m anifesteren. Dit  cont ract  biedt , conform  ons program m a Hervorm ing MO/ BW, voor 

2018 en daarna ruim te om  m eer cliënten in ambulante begeleiding te nem en. Sam en 

m et  de gem eente kij ken we naar de toekom st ige behoefte aan resident iële capaciteit . Nu 

het  beleid van am bulant isering en de levering van de daarbij  behorende woningaantallen 

lij kt  te gaan lukken, kan gefaseerd een bescheiden afbouw in ons resident iële aanbod 

plaatsvinden. 

 

HVO-Querido heeft  een aantal risicobeperkende m aat regelen genom en. Zo sluiten we zo 

m in m ogelij k langdurige huurcont racten af en zet ten we investeringen in gebouwen af 

tegen de resterende huurterm ijn en geschat te gebruiksduur. Medewerkers krij gen niet  

direct  een vast  arbeidscont ract ,  zodat  de organisat ie flexibel kan inspelen op 

ontwikkelingen. Wel zullen we m inder terughoudend zij n bij  het  aanbieden van vaste 

cont racten. Gezien de groei van de organisat ie st ij gt  ook de flexibele schil boven de 

nagest reefde 20% . 
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Het  financiële r isico van de balansposten van HVO-Querido is beperkt .  De vorderingen 

beslaan een bet rekkelij k gering deel van de balans en de debiteuren bij  de 

opdrachtgevers (voornam elij k gem eenten)  zij n solide. Hierm ee is het  krediet r isico uiterst  

gering te achten. Voor wat  bet reft  het  beheer van de liquide m iddelen is het  

beleggingsstatuut  leidend, waarin waardehandhaving en zeer r isicoarm e waardegroei 

worden nagest reefd. Daarom  zij n overtollige liquiditeiten, voor zover niet  als banksaldo 

op de balans, aan de hand van de liquiditeitsplanning van de financiële adm inist rat ie, op 

spaarrekeningen bij  Nederlandse systeem banken geplaatst , veelal direct  opeisbaar. 

Hoewel het  door de verdere groei van het  verm ogen, conform  ons beleggingsstatuut , 

m ogelij k was om  een deel hiervan in obligat ies van de Nederlandse staat  te beleggen, 

hebben wij  hiervoor niet  gekozen. Wegens de verm inderde rentebaten én het  koersrisico 

bij  een rentest ij ging zagen wij  geen aanleiding de in het  laatste kwartaal van 2016 

afgebouwde obligat ieportefeuille weer op te bouwen.  

HVO-Querido bezit  noch belegt  in financiële derivaten. Kwest ies in de financiële 

verslaggeving, zoals com plexe toerekeningsproblem en, subject iviteit  bij  

waarderingsvraagstukken en r isico’s rond de financiële verslaggevingssystem en spelen 

geen grote rol bij  HVO-Querido. We voldoen aan de wet -  en regelgeving in het  kader van 

( financieel)  toezicht  en belast ingwetgeving (waarbij  we niet  onderworpen zij n aan de 

vennootschapsbelast ing) . 

Zie paragraaf 4.2 voor het  r isicom anagem ent .  

 

 

3 .3  cliëntenraad 

De cliëntenraad van HVO-Querido zet  zich binnen en buiten de organisat ie in voor de 

belangen van de cliënten. De cliëntenraad bestaat  uit  een cent rale cliëntenraad, drie 

zorgraden en ongeveer dert ig cliëntencom m issies.  

 

Medezeggenschap op verschillende niveaus 

Bij  dert ig afdelingen van HVO-Querido spelen cliëntencom m issies een const ruct ieve rol 

bij  de afstem m ing van het  zorgaanbod op de vraag. Deze com m issies overleggen m et  de 

team m anager over prakt ische zaken en init iat ieven die het  wonen veraangenam en. 

Com m issieleden vorm en de ruggengraat  van de cliëntenpart icipat ie. Als een kwest ie de 

bevoegdheid van een team m anager t e boven gaat , kom en de zorgraden in act ie die 

overleggen m et  de directeuren zorg. Som m ige zaken kunnen het  beste worden 

besproken op bestuursniveau. De aangewezen gesprekspartner is dan de cent rale 

cliëntenraad (CCR) , die elke m aand m et  de bestuurder vergadert .  I n 2017 is er een 

nieuwe sam enwerkingsovereenkom st  tussen Raad van Bestuur en CCR tot  stand 

gekom en. 

De CCR heeft  in 2017 eenm aal m et  de Raad van Toezicht  overlegd en op verzoek van 

deze raad m eegewerkt  aan de beoordeling van de bestuurder. 

 

Ontw ikkelingen 

Am bulant isering was het  grote them a in 2017. De CCR steunt  het  st reven om  zoveel 

m ogelij k cliënten zelfstandig te laten wonen, m aar m aakt  zich ook zorgen over 

vereenzam ing en terugval van cliënten die het  niet  aan kunnen. De am bulant isering 

heeft  zij n weerslag op de cliëntenm edezeggenschap. Zelfstandig wonende cliënten 

hebben m inder belangstelling om  zich in te zet ten voor de m edezeggenschap. De CCR is 

op zoek naar m ethoden om  ook die cliënten te bereiken. 

 

Een w ijde blik  

Om dat  HVO-Querido geen eiland is, onderhoudt  de CCR veel contacten buiten de 

organisat ie. Zo neem t  de CCR deel aan het  over leg van Cliëntenbelang en het  overleg 

m et  de gem eente, zowel in Am sterdam  als in Haarlem . De CCR heeft  daarm ee invloed  

kunnen uitoefenen bij  het  realiseren van het  woningaanbod voor kwetsbare groepen. 
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I ntern neem t  de CCR deel aan werkgroepen van het  Herstelbureau, de 

cliëntvert rouwenspersoon, het  cliëntwaarderingsonderzoek, de verbindingsdagen, de 

stuurgroep Hervorm ing MO/ BW en de regiegroep krachtgericht  organiseren. 

 

W at  speelde er? 

De CCR heeft  in 2017 op verschillende gebieden advies gegeven:  het  m edicat ieprotocol, 

de overeenkom sten voor zorg-  en dienstverlening, de autorisat ie voor het  ECD en de 

nieuwe m obiele achterwacht . 

Steeds vaker wordt  de CCR in een vroeg stadium  bij  beleid bet rokken, zoals bij  de 

hervorm ing MO/ BW en bij  het  cliëntwaarderingsonderzoek. 

De CCR heeft  een aantal onderwerpen op de agenda gezet , zoals m eer kennis over en 

betere behandeling van het  post t raum at isch st resssyndroom  bij  bewoners en de 

verhoging van het  voedingsgeld. Met  een bezoek door een m ystery guest  aan de 

winteropvang heeft  de CCR aanbevelingen gedaan voor de organisat ie van deze opvang 

en die zij n overgenom en in de opvang t ij dens de winter 2017-2018. 

I n de cliëntencom m issies op de locat ies kwam en veiligheid, huisregels, financiële 

regelingen, werkdruk van personeel, bej egening en hygiëne aan de orde. Op alle niveaus 

zij n er zorgen over de toekom st . Blij ft  de kwaliteit  van de zorg gewaarborgd? Blij ft  er 

een vangnet  voor cliënten die dat  nodig hebben? Er was ook aandacht  voor 

m iddelengebruik (verslaving/ overlast / gedoogbeleid)  

 

Sam enstelling 

De Cent rale Cliëntenraad bestaat  eind 2017 uit :  NORBERT WI SSI NG ( voorzit ter) , SHAUNE 

PORTER ( vicevoorzit ter) , HANS VAN DER KOLK ( secretaris) , COR VAN DER WURF,  ARTHUR 

GUERREI RO RODRI GUES,  BI ANCA BAKS, AFRA VAN DI JEN,  KEVI N NOBEL, NABI L ALLI LTI  en JET 

HARDER. Er is één aspirant - lid:  LEEN DE WAARDT. THEO WARNER is vrijwilliger als uitvoerend 

penningm eester, onder verantwoordelij kheid van de voorzit ter.  

 

 

3 .4  ondernem ingsraad 

2017 was wederom  een m ooi j aar voor de ondernem ingsraad van HVO-Querido. De 

pret t ige sam enwerking en de openheid van de bestuurder wordt  door de OR 

gewaardeerd. De in 2016 ingezet te koers is voortgezet . We hebben ons anders 

georganiseerd waardoor er m eer snelheid en dynam iek in de m edezeggenschap zit . We 

werken m et  drie adviesgroepen die de onderwerpen op inhoud beoordelen en aan het  

dagelij ks bestuur voorleggen. Hierdoor kan de OR in de overlegvergadering m et  de 

bestuurder sneller tot  overeenstem m ing kom en.  

De adviesgroepen werken nauw en plezierig sam en m et  diverse afdelingen. Daarnaast  is 

regelm at ig contact  m et  direct  bet rokkenen. Contact  m et  de achterban is in 2017 ook tot  

stand gekom en t ij dens veelvuldige locat iebezoeken. Voorts is een afvaardiging van de 

OR aanwezig bij  de voor licht ingsbijeenkom sten voor nieuwe m edewerkers. 

Tot  slot  is er periodiek overleg m et  HRM over ziekteverzuim , boventalligen en 

herplaatsingskandidaten en, m et  Planning & Cont rol, over de inkom sten en uitgaven. 

 

Speerpunten 

De OR is in 2017 m et  vier  speerpunten aan de slag gegaan:  duurzam e inzetbaarheid, 

funct iedifferent iat ie, ervaringsdeskundigheid en krachtgericht  organiseren. 

De adviesgroep VGWM (veiligheid, gezondheid, welzij n en m ilieu)  heeft  zich bezig 

gehouden m et  duurzam e inzetbaarheid. Medewerkers zij n uitgenodigd voor 

bij eenkom sten en er is onderzoek gedaan naar de beleving van duurzam e inzetbaarheid. 

De resultaten hiervan zij n m et  de bestuurder besproken en worden in 2018 verder 

geconcret iseerd. 

Adviesgroep 2 is m et  funct iedifferent iat ie bezig geweest , onder andere door een enquête 

uit  te zet ten onder persoonlij k begeleiders. Dit  heeft  eraan bij gedragen dat  HRM in 2018 

het  funct ie-  en loongebouw gaat  herzien. Adviesgroep 2 is tevens act ief bet rokken in de 

regiegroep hervorm ing MO/ BW. 
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Adviesgroep 1 is bezig geweest  m et  krachtgericht  organiseren en de inzet  van 

ervaringsdeskundigen door deel te nem en aan de regiegroep en het  proces op de voet  te 

volgen.  

  

I nstem m ing 

De bestuurder heeft  volgens de Wet  op de Ondernem ingsraden (WOR)  instem m ing van 

de OR nodig bij  het  invoeren, wij zigen of int rekken van regelingen die van invloed zijn op  

sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden en arbeidsom standigheden. I n 2017 heeft  de OR 

ingestem d m et  de volgende aanvragen:  

•          Wij ziging algem ene klachtenregeling 

•          Cam eratoezicht  

•          Opleidingsjaarplan 

•          Mobiele en wakende wacht .  

  

Gevraagd en ongevraagd advies 

I n 2017 heeft  de OR onder m eer de volgende adviesaanvragen behandeld:  

•          Tussenvoorziening 

•          Cliëntportaal 

•          Funct iebeschrij ving Team m anager B 

•          Begrot ing HVO-Querido 2018. 

Daarnaast  heeft  de OR nog andere onderwerpen behandeld naar aanleiding van signalen 

van de werkvloer,  want  daar blij kt  of beleid in de prakt ij k werkt .  

  

Com m unicat ie m et  de achterban 

Collega’s kunnen inform at ie van en over de OR raadplegen op het  int ranet . Regelm at ig 

gaan OR- leden op bezoek bij  team s van HVO-Querido. Ter voorbereiding op advies-  of 

instem m ingsaanvragen, m aar ook om  een goed beeld te krij gen van wat  er  op locat ies 

speelt . I ncidenteel wonen m edewerkers vergaderingen van de OR bij . 

  

Overleg m et  de Raad van Toezicht   

Elk half j aar vergadert  de OR m et  de bestuurder en twee leden van de Raad van Toezicht  

over de algem ene gang van zaken. Aan de orde kwam en beleidsontwikkelingen en de 

vernieuwde m edezeggenschap. De RvT wil de sam enwerking m et  de organen voor 

m edezeggenschap vergroten. Dit  gebeurt  al door het  gezam enlij k afleggen van 

werkbezoeken aan voorzieningen.  

  

Sam enstelling  

De Ondernem ingsraad bestaat  in 2017 uit :  CHRI STI NA VAN DER Z I EL ( voorzit ter) , 

t rajecthouder MO Cent rale toegang, RI CK EI GENHUI S ( vicevoorzit ter) , m aatschappelij k 

werker Wilhelm inast raat  Haarlem , I NGRI D GROOTVELD,  inst room funct ionaris, MARC ONNEN,  

beleidsm edewerker Jeugd Staf en Innovat ie, MARC WORTEL,  t rajectbegeleider HVO-

Querido Doet ! , TJERK JONKER,  team m anager Staf en Innovat ie, THOMAS VAN DER HULST,  

m aatschappelij k werker Am bulant  team  Psychosociaal, ALI ES SCHUURHUI S,  recept ioniste 

Cent raal Bureau, ROB VERSTEEG,  ondersteunend begeleider Alexanderkade, JEROEN HABES,  

persoonlij k begeleider Bescherm d wonen Nieuw-West ,  SELI M I LKI N,  m aatschappelij k 

werker Veldtafel Uitst room  en Sam en Doen Team  Cent rum , MADOC REI TSMA,  

m aatschappelij k werker Am bulant  team  Psychiat r ie, ROBERT WEDEMEI JER, persoonlij k 

begeleider Rij swij k, TON JEUP,  persoonlij k begeleider Alexanderkade,  

ESMARALDA MEI JER,  persoonlij k begeleider Robert  Koch Wonen, heeft  in 2017 de OR 

verlaten. JOOST HEI NEN,  persoonlij k begeleider Hof van Socrates, heeft  haar als OR- lid 

vervangen. 

De adviesgroepen worden versterkt  door de volgende ondersteunende adviesgroepleden:  

DI ANA HEEK,  MELI TA STERC,  EMME DEMMENDAL,  I NGRI D KI ELENSTI JN,  PAUL DOODEMAN,  DALANA 

STOCKER,  NI COLAI  ARRENDELL,  ESMARALDA MEI JER en JORRI T HAZEN.   

BEP VAN MI L ondersteunt  de OR als am btelij k secretaris. 
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4  Beleid, inspanningen en prestat ies 

 

4 .1  m eer jarenbele id 

Naar aanleiding van de stedelij ke hervorm ing van de m aatschappelij ke opvang en het  

bescherm d wonen heeft  HVO-Querido in 2017 het  m eerjarenbeleid De kracht  van sam en 

2016-2018 nader uitgewerkt  en aangescherpt , in lij n m et  het  gem eentelij ke 

koersbesluit . Met  het  Am sterdam se Program m a Huisvest ing Kwetsbare Doelgroepen is 

een enorm e im puls gegeven aan de am bit ie om  verder t e am bulant iseren. Met  de 

gem eente Am sterdam  zijn afspraken gem aakt  over innovat ies in de m aatschappelij ke 

opvang en het  bescherm d wonen zoals afbouw van resident iële zorg en opbouw van 

am bulant isering. Vanaf eind 2016 zij n de woningbouwverenigingen gestart  m et  het  

leveren van de toegezegde ext ra woonplekken. Dit  heeft  een vervolg gekregen in 2017, 

m et  als resultaat  dat  we circa 160 ext ra cliënten zelfstandig hebben kunnen huisvesten 

m et  een vergoeding voor de bij behorende begeleiding. 

Ook cliënten uit  de m aatschappelij ke opvang werd de kans geboden om  zo snel m ogelij k 

te gaan wonen via deze hervorm ing MO/ BW-route. Hierdoor kan m eer op basis van het  

perspect ief van de cliënt  worden gekeken of iem and zelfstandig wil en kan wonen, 

uiteraard m et  de benodigde begeleiding. De hervorm ing MO/ BW bevordert  m ede de 

door-  en uitst room . 

 

Om  de hervorm ingen van de m aatschappelij ke opvang en het  bescherm d wonen te 

realiseren zij n we intensieve sam enwerkingsverbanden aangegaan m et  collega-

instellingen, zoals Arkin en GGZ inGeest , m et  als resultaat  een verbeterde sam enwerking 

in de crisisketen, in het  opstarten van verslavingsbehandeling en bij  de inzet  van 

m edewerkers in de FACT- team s. 

Ook zij n we een netwerksam enwerking aangegaan m et  de St icht ing Tussenvoorziening 

(Ut recht ) . Met  als resultaat  het  uitwisselen van expert ise over Housing First  (expert ise 

HVO-Querido)  en verstandelij k gehandicaptenproblem at iek en budgetbeheer (expert ise 

Tussenvoorziening) . 

 

I n 2017 heeft  HVO-Querido doelgerichte act iviteiten ingezet  om  inform ele zorg, regie 

van de cliënt , ervaringsdeskundigheid en gezondheid te bevorderen.  

I n sam enwerking m et  Cordaan zij n we gestart  m et  buurtcirkels (ontwikkeld door 

Pam eijer)  in Am sterdam . En hebben we een digitaal plat form  voor Herstel en 

Ervaringsdeskundigheid (proj ect  in het  kader van Nieuwe wegen GGZ en Opvang)  

opgezet .  

HVO-Querido heeft  (project )ondersteuning geboden bij  het  realiseren van de st icht ing 

My Red Light , het  eerste bedrij f ter  wereld waarin sekswerkers zelf de dienst  uitm aken 

en hierdoor hun posit ie kunnen verbeteren. I n dit  concept  zij n zij  hun eigen exploitant  en 

hebben zeggenschap over hun eigen arbeidsom standigheden. My Red Light  is per 16 m ei 

geopend.  

De prakt ij k leert  dat  er  onvoldoende opleidingsm ogelij kheden zij n voor m ensen die hun 

eigen ervaring beroepsm at ig willen inzet ten. Hierdoor zij n vacatures voor m edewerkers 

m et  ervaringsdeskundigheid m oeilij k te vervullen. HVO-Querido en Pam eijer starten 

daarom  m et  de voorbereiding om  Howie the Harp, een van oorsprong Am erikaans 

opleidingsprogram m a voor m ensen m et  cliëntervaring in de GGZ of de m aatschappelij ke 

opvang, in 2018 ook in Am sterdam  aan te bieden.  

HVO-Querido heeft  in 2017 veel aandacht  besteed aan de leefst ij l en licham elij ke 

gezondheid van cliënten vanwege het  posit ief effect  op het  herstel van psychiat r ische 

problem en inclusief verslavingsproblem at iek. Zo zijn er workshops georganiseerd voor 

m edewerkers over hoe je gezond leven st ructureel onder de aandacht  kunt  brengen van 

cliënten. We hebben werk gem aakt  van st ructurele ondersteuning van laagdrem pelige 

m ondzorg voor dak-  en thuislozen. Met  als resultaat  dat  binnen de deelnem ende locat ies 

het  aantal cliënten dat  naar de tandarts gaat ,  fors is gestegen. 

 

Mei 2017 opende Respij thuis Am erbos zij n deuren. Deze voorziening is het  resultaat  van 

een sam enwerking m et  Arkin en GGZ inGeest  en biedt  uitkom st  voor m ensen m et  

http://hvoquerido.nl/wp-content/uploads/2016/03/meerjarenbeleidsplan2016-2018.pdf
http://hvoquerido.nl/wp-content/uploads/2016/03/meerjarenbeleidsplan2016-2018.pdf
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/woonbeleid/kwetsbare-groepen/
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psychische kwetsbaarheid die het  thuis even niet  redden. Zij  worden opgevangen en 

ondersteund door drie beroepskrachten en vij ft ien vrijwilligers, allen ervaringsdeskundig. 

Respij thuis Am erbos is een van de eerste huizen voor kortdurende respij t zorg dat  

volledig op ervaringsdeskundige m edewerkers draait  en daarbij  een vorm  van zelfbeheer 

kent .  

 

HVO-Querido is sam en m et  vier  zorgaanbieders door de Dienst  Just it iële I nricht ingen 

(DJI )  van het  Ministerie voor Veiligheid en Just it ie uitgekozen om  deel te nem en aan de 

landelij ke pilot  Volledig Pakket  Thuis (VPT)  forensische zorg.  Bij  een VPT-plaatsing krij gt  

de cliënt  dezelfde zorg als in een bescherm ende woonvorm  m aar verblij ft  hij / zij  in een 

zelfstandige woning. De begeleiding kent  dezelfde intensiteit  als in een bescherm ende 

woonvorm  (persoonlij ke verzorging, zoveel begeleidingsuren als nodig en de 

m ogelij kheid om  ook in de nacht  een beroep te doen op begeleiding) . 

Dit  past  in onze visie waarin zelfregie en herstel als succesbepalende factoren gelden.  

 

De vij f algem ene doelen uit  ons m eerjarenbeleid zijn onveranderd gebleven:   

1. Wij  st reven naar goede kwaliteit  van zorg waarbij  persoonlij k en m aatschappelij k 

herstel en em powerm ent  van cliënten doelen zijn. 

2. Act ief bij dragen aan oplossingen voor m aatschappelij ke vraagstukken rond 

kwetsbare groepen in de sam enleving door belangenbehart iging, het  beïnvloeden van 

de om geving en (zorg- ) innovat ie. 

3. St reven naar goed werkgeverschap door een professionele, lerende organisat ie te 

zij n en m edewerkers ruim te te bieden voor zelforganisat ie, creat iviteit  en 

ondernem erschap. 

4. Vereenvoudigen van logist ieke en bedrij fsprocessen waardoor we de adm inist rat ieve 

lasten voor cliënten en m edewerkers verm inderen. 

5. St reven naar een opt imale organisat ievorm . Ongeacht  de om vang werken we aan 

doelm at igheid, kleinschaligheid en flexibiliteit  voor de beste aansluit ing op (nieuwe)  

vragen van cliëntgroepen, ketenpartners en de sam enleving. 

Aan de hand hiervan noem en we hieronder de belangrij kste resultaten van 2017.  

 

Resultaten kw alite it  van zorg ( 1 )   

Cliënten van HVO-Querido zij n over het  algem een tevreden over de hulp en 

ondersteuning die zij  van onze organisat ie ontvangen. Dat  blij kt  onder andere uit  het  

onderzoek dat  in 2017 onder hen is gehouden. De algem ene waardering bedraagt  

gem iddeld 7,6, vrijwel even hoog als in 2014 (7,5)  en 2012 (7,6) . Het  m eest  tevreden 

zij n cliënten over hun begeleiders en de hulp die zij  bieden. Percentages posit ieve 

antwoorden op deze vragen schom m elen tussen 80 en 86% . Als aandachtspunt  noem en 

zij  de veiligheid in de eigen woonom geving. Ruim  een kwart  van de cliënten voelt  zich 

wel eens onveilig, bij voorbeeld -  in een int ram urale set t ing -  door het  gedrag van 

m edecliënten of -  bij  begeleid zelfstandig wonen -  doordat  zij  de buurt  als onveilig 

ervaren. Ook pleiten cliënten voor m eer ondersteuning bij  het  volgen van een gezonde 

leefst ij l.   

Vanuit  de prakt ij k zijn diverse init iat ieven genom en tot  kwaliteitsverbetering. Zo werken 

enkele team s m et  een zogeheten Doorst room gids, als alternat ief voor het  

begeleidingsplan, waardoor cliënten m eer regie krij gen op hun t raject . I n 2017 zijn we 

gestart  m et  de verdere ontwikkeling van onze m ethodiek:  we evalueren de 

krachtgerichte basism ethodiek en zoeken aanvullende m ethodieken en werkwij zen die 

aansluiten bij  de diversiteit  van onze doelgroepen. Dit  leverde in 2017 een toolbox 

m ethodiek op waar ervaringsdeskundigheid onderdeel van is.  

 

Resultaten m aatschappelijke rol ( 2 )  

De resultaten van onze m aatschappelij ke rol zijn in 2015 gem eten m et  een periodiek 

stakeholdersonderzoek. Opdrachtgevers, gem eenten, ketenpartners, woningcorporat ies 

en kennispartners zij n gevraagd om  feedback. De algehele tevredenheid over de 

sam enwerking werd beoordeeld m et  een 8,4. Sindsdien is de sam enwerking m et  vele 

part ij en verder aangehaald en versterkt .   
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Op st rategisch niveau part icipeert  HVO-Querido, naast  de reguliere gem eentelij ke 

overleggen, in vele stedelij ke init iat ieven. Zo wordt  in SI GRA-verband de inzet  van 

inform ele hulp bevorderd.  

Naast  de m aatschappelij ke rol die HVO-Querido van oudsher vervult , zij n er in 2017 

diverse bij zondere inspanningen. Zo besteedt  HVO-Querido in het  inwerkprogram m a 

voor nieuwe m edewerkers aandacht  aan diversiteit . HVO-Querido heeft  in 2017 opnieuw 

deelgenom en aan Socialrun, een non-stop estafet teloop van 555 kilom eter in 48 uur m et  

als doel openheid te st im uleren rondom  psychische aandoeningen. HVO-Querido heeft  in 

het  kader van st igm at iseren een publiekscam pagne in Am sterdam  en Haarlem  gevoerd 

m et  kracht ige beelden en verhalen van onze cliënten. Ons diversiteitsproject  Proud 

People heeft  onder andere een boot  van HVO-Querido laten varen in de Canal Parade, 

genderneut rale wc’s  op het  Cent raal Bureau gerealiseerd en een LHBTI -netwerk 

opgezet . HVO-Querido heeft  het  keurm erk 'Roze Loper' behaald, afgegeven door KI WA. 

Dit  keurm erk geeft  aan dat  we als zorginstelling tolerant  zij n m et  bet rekking tot  seksuele 

diversiteit  van zowel cliënten als m edewerkers. 

HVO-Querido wil als zorginstelling en m aatschappelij k ondernem er voorop lopen op het  

gebied van duurzaam heid. Begin 2017 hadden 17 panden een m ilieukeurm erk, in de 

loop van het  j aar hebben de Aalbersest raat  en de Wilhelm inast raat  in Haarlem  het  

zilveren keurm erk behaald, waarm ee het  totaal op 19 kom t .  

I n 2017 zij n we begonnen om  alle energiem eters aan te passen, waardoor het  verbruik  

op afstand is te m onitoren en kan worden ingegrepen zodra dit  uit  de pas loopt . Bij  

Masira en Robert  Koch Wonen zij n hotelschakelingen geïnstalleerd, zodat  de elekt ra 

autom at isch uitschakelt  bij  het  verlaten van de kam er. Bij  diverse nieuwe en bestaande 

panden is voor duurzam e oplossingen gekozen, zoals ledverlicht ing en A+ +  apparatuur.   

Tot  slot  zij n in 2017 de acht t ien grote woonlocat ies van HVO-Querido gestart  m et  het  

gescheiden inzam elen van het  plast ic afval. 

 

Resultaten am bulant iser ing ( 2 )  

Passend binnen landelij k, stedelij k en organisat iebeleid gaat  HVO-Querido uit  van  

‘am bulant  waar het  kan, resident ieel waar het  m oet . ’ We zij n al j aren act ief om  

doorst room , uitst room  en am bulant isering te bevorderen, m aar in 2017 is deze 

beweging in een st room versnelling gekom en door het  Program m a Huisvest ing Kwetsbare 

Doelgroepen van de gem eente Am sterdam . In een periode van drie j aar (2016-2018)  

kom en 1000 woonplekken beschikbaar voor cliënten uit  de m aatschappelij ke opvang en 

het  bescherm d wonen of de wacht lij st  daarvoor.  Dit  is aanvullend op de reguliere 350 

plekken uitst room  m aatschappelij k opvang (UMO)  per j aar. Niet  alleen wordt  de 

uitst room  versneld, m aar ook de inst room . Zo kunnen we tot  een afbouw van 

resident iële zorgcapaciteit  kom en.  

Onze nieuwe am bulante team s zij n get raind in het  toepassen van de Housing First  

m ethodiek. Met  onze krachtgerichte benadering en act ieve sam enwerking m et  

behandelaren, woningcorporat ies en dagbesteding, slagen wij  er in om  steeds m eer 

cliënten succesvol in hun eigen woning te ondersteunen.  

Sinds de invoering van de Wm o part icipeert  HVO-Querido ook in toenem ende m ate in de 

wij kzorgteam s en Sam en DOEN team s die opereren onder gem eentelij ke regie. 

I n 2017 wordt  62%  van onze cliënten am bulant  begeleid.  

 

Resultaat  w erkgeverschap ( 3 )  

Goed werkgeverschap m eten we onder m eer af aan de tevredenheid van onze 

m edewerkers. Het  in 2016 gehouden tweejaarlij kse tevredenheidsonderzoek geeft  een 

7,4 als algem een cij fer, ten opzichte van een 7,1 bij  de vorige m et ing. Kernwaarden 

zoals bevlogenheid en bet rokkenheid van m edewerkers laten een st ij ging zien. 

Bevlogenheid scoort  een 7,6 en bet rokkenheid zelfs een 8,1. HVO-Querido is t rots op 

haar m edewerkers en dat  is wederzij ds!  

HVO-Querido kom t  in 2017 als werkgever goed uit  de bus:  we ontvingen het  Beste 

Werkgevers Keurm erk 2017-2018. 

Door het  creëren van grote autonom ie en zeggenschap van team s en m edewerkers 

wordt  gest reefd naar nog betere zorg aan cliënten (aansluit ing bij  specifieke behoeften) .  

https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/programma-samen-0/buurtteams/
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Belangrij k is dat  onze organisat ievorm  de zorgprofessionals hierbij  ondersteunt . I n deze 

fase van het  program m a Krachtgericht  organiseren zij n bij eenkom sten tussen MT- leden 

en de team s georganiseerd. Cent raal hierin staan het  inform eren over doel en werkwij ze 

van het  program m a, m aar ook het  verkrij gen van input  over bij voorbeeld verbetering 

van zorg aan cliënten en m edezeggenschap en verm indering van administ rat ieve lasten. 

De organisat iest ructuur,  cultuuraspecten en de relat ie tussen prim air proces en de 

ondersteunende diensten spelen hierbij  een rol. 

De bij eenkom sten zij n zeer posit ief ontvangen:  const ruct ief en inspirerend. Deze 

doorontwikkeling past  in de visie van HVO-Querido dat  we st reven naar goed 

werkgeverschap door een professioneel lerende organisat ie te zij n en m edewerkers 

ruim te te bieden voor (m eer)  eigen regie, creat iviteit  en ondernem erschap. 

Medewerkers zij n opnieuw tevreden over onze interne opleidingen. 

 

Resultaten procesopt im alisat ie  en organisat ieontw ikkeling ( 4  en 5 )  

De inricht ing van de organisat ie naar zorgprogram m a's is nu drie j aar in uitvoering en 

loopt  naar tevredenheid. We hebben m eer inhoudelij ke sam enhang in visie en 

begeleiding en m eer eenduidigheid bewerkstelligd. De logist iek, efficiency en 

t ransparant ie zij n verbeterd, m ede dankzij  ons ECD. Het  is echter een uitdaging 

gebleken om  de achterliggende ondersteunende processen en externe 

verantwoordingskaders aan te laten sluiten op deze inricht ing (zoals de gem eentelij ke 

clusterindeling en de loket ten)  en in onze system en te organiseren. I n 2016 is gestart  

m et  het  opnieuw beschr ij ven van vele ondersteunde processen, een t raject  dat  doorliep 

in 2017. 

I n de sam enwerking m et  ketenpartners op gebied van zorg en behandeling leidt  de 

zorgprogram m ering juist  tot  verbetering in de herkenbaarheid, sam enwerking en 

logist iek. Het  port foliobeheer van de zorgprogram m a's van HVO-Querido biedt  flexibiliteit  

en aanpassingsverm ogen om  goed aan te sluiten op externe ontwikkelingen.  

I n het  prim aire proces wordt ,  net  als bij  andere organisat ies, hinder ondervonden van 

adm inist rat ieve lasten en bureaucrat ie. Medewerkers hebben ook in 2017 ruim te 

gekregen om  hiervoor zelf m et  oplossingen te kom en, wat  heeft  geleid tot  veel 

enthousiaste opruim act ies. De gem eente Am sterdam  is zich overigens terdege bewust  

van deze bureaucrat ische lastendruk en toont  zich op dit  vlak een flexibele en 

innovat ieve partner.  

Organisat ieontwikkeling op st rategisch niveau v indt  plaats langs twee lij nen. Enerzij ds 

door netwerkvorm ing, sam enwerkingsovereenkom sten en partnerschap. Zo ontstaan  

gezam enlij ke zorgconcepten, waarbij  organisat ies vanuit  hun expert ise een bij drage 

leveren voor onze doelgroepen. Anderzij ds hebben wij  m arktverkenningen uitgevoerd 

buiten Am sterdam . In Haarlem  zij n wij  inm iddels een groeiende part ij  op gebied van 

m aatschappelij ke opvang.  

 

4 .2  kw alite itsbeleid 

Kwaliteit  is het  st reven naar dienstverlening die m et  succes ( resultaatgericht )  en naar 

tevredenheid (van de cliënt , de m edewerker,  financiers en de sam enleving)  wordt  

uitgevoerd. Bij  de uitvoering van het  kwaliteitsbeleid is het  cont inu doorlopen van de 

cyclus plan-do-check-act  belangrij k voor het  sturen, toetsen en borgen van het  beleid.  

Op hoofdlij nen zij n de kwaliteitsdoelen zo concreet  m ogelij k weergegeven. De uitvoering 

bet reft  het  t ransparant  m aken, t oetsen, verantwoorden en verder ontwikkelen van het  

kwaliteitsniveau van de zorg die HVO-Querido biedt .  

Onze am bit ie is het  beter aansluiten bij  de m eerjarendoelstellingen van de organisat ie 

zoals am bulant isering en te werken m et  m inder regels door krachtgericht  organiseren. 

I n 2017 is hiertoe een eerste aanzet  gedaan richt ing m eerjarenkwaliteitsbeleid, begin 

2018 volgt  definit ieve versie. 

 

HKZ –  m iddels externe audit  

Ons kwaliteitsm anagem entsysteem  is ingericht  op basis van HKZ (Harm onisat ie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) . Beleid, processen en werkinst ruct ies zijn 

vastgelegd in ons kwaliteitshandboek (zeggen wat  we doen) . Daarnaast  laten wij  ons 
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onafhankelij k toetsen, dit  is onder andere een eis van de grootste opdrachtgever,  de 

gem eente ( t oetsen of we doen wat  we zeggen) .  Vanaf 2007 tot  heden is HVO-Querido 

HKZ-gecert ificeerd in de schem a’s geestelij ke gezondheidszorg en welzij n en 

m aatschappelij ke dienstverlening, deelschem a m aatschappelij ke opvang en 

vrouwenopvang.  

De cert ificerende instelling KIWA heeft  in 2017 een hercert ificeringsaudit  uitgevoerd. Nu 

aangevuld m et  de Roze Loper t olerant iescan, als onderdeel van onze diversiteitsam bit ie. 

Dit  cert ificaat  hebben wij  behaald. Bij  de reguliere audit  is één tekortkom ing 

geconstateerd:  hoe wij  om gaan m et  verbeteract ies, het  opvolgen en evalueren is niet  

alt ij d even goed zichtbaar. Deze tekortkom ing is direct  opgepakt  en daarm ee behouden 

wij  het  HKZ-keurm erk. Als bij zonderheid werd door KIWA opnieuw de bet rokkenheid en 

bevlogenheid van onze m edewerkers verm eld.  

 

I nterne audits 

Audits zij n belangrij k om  te m eten hoe ons kwaliteitsm anagem entsysteem  funct ioneert . 

I n 2017 zij n drie interne audits geweest , waarbij  circa driekwart  van de locat ies en 

ondersteunende diensten aan bod is gekom en. Hierm ee is de doelstelling om  iedere 

locat ie ieder j aar intern of extern te auditen zo goed als gehaald.  

Hierbij  ging het  om :  

1. Act iepunten vorige audit  

2. Veiligheid cliënt  en m edewerker  

3. I nform at ievoorziening cliënt   

4. Verbinding en sam enhang  

5. Cliëntpart icipat ie  

6. Sam enwerking  

Deze audits zij n uitgevoerd door onze eigen m edewerkers, van wie m eer dan de helft  in 

het  prim aire proces werkt . De uitkom sten van audits en andere kwaliteitsinst rum enten 

kom en terug in de planning-  en cont rolcyclus, zoals j aarplannen op organisat ie- , 

zorgprogram m a-  en locat ieniveau. 

 

Risicom anagem ent  

Het  r isicom anagem ent  is bij  HVO-Querido ingericht  op drie niveaus:  cliënt , zorgproces en 

organisat ie. Hierbij  wordt  de m ethode SAFER (Scenario Analyse Faalwij zen Effecten en 

Risico’s)  gehanteerd om  risico's system at isch en m ult idisciplinair te benaderen. Op 

cliëntniveau werken we m et  een begeleidingsm ethode waarm ee we per iodiek de r isico's 

inschat ten die van invloed zij n op zij n of haar zelfstandig funct ioneren en/ of veiligheid, 

bij  binnenkom st  en t ij dens de begeleiding. Deze m ethode is verankerd in het  

elekt ronisch cliëntendossier (ECD) . Hierdoor zijn r isico's over zorgprogram m a's te 

vergelij ken. Dit  heeft  een posit ief effect  op het  delen van kennis binnen HVO-Querido.  

I n 2017 is een start  gem aakt  m et  het  expliciet  koppelen van r isico's aan doelen van de 

organisat ie op verschillende niveaus. Dit  heeft  als doel om  de act ies goed te borgen en 

concreet  voor iedereen te m aken. Voor de organisat ierisico's betekent  dit  dat  de 

inventarisat ie voor 2018 m et  input  van de gebieden uit  het  INK-m anagem entm odel,  

m ondiale organisat ierisico's en de accountant  is opgesteld. Voor 2017 zijn op 

onderstaande risico's passende m aat regelen genom en:  

 

1. Onvoldoende woningen  

Het  program m a Huisvest ing kwetsbare groepen heeft  ervoor gezorgd dat  in 

Am sterdam  m eer woningen voor uitst room  beschikbaar kwam en. I n dit  opzicht  zien 

we het  niet  m eer als een r isico om dat  het  is belegd in de stedelij ke ontwikkelingen. I n 

algem ene zin heeft  de Am sterdam se woningm arkt  wel knelpunten vanwege schaarste 

en de vele m et  elkaar concurrerende kwetsbare groepen. Voor degenen die geen 

toegang tot  de om slag MO/ BW hebben zoals gezinnen en jongeren uit  de 

m aatschappelij ke opvang is het  knelpunt  van woningen onder de aandacht  gebracht  

van de gem eente. 

2. Product ieafspraken en bezuinigingen opdrachtgevers  
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Dom inant  in onze posit ie is onze opdracht  MO/ BW vanuit  de gem eente Am sterdam . In 

2016 is een m eerjarencont ract  MO/ BW 2017-2020 getekend, waarin geen afspraken 

over budget ten staan. Wel is de verwacht ing gerechtvaardigd dat  de door het  Rij k ter 

beschikking gestelde budget ten MO/ BW door de gem eente hieraan besteed zullen 

blij ven worden. De eerder dreigende herverdeling van het  Rij ksbudget , die nadelig 

voor Am sterdam  zou uitpakken, is m ede door de lobby vanuit  de hoofdstad, waar wij  

een bij drage aan hebben geleverd, uitgesteld tot  na 2020. Reeds afgekondigde 

gem eentelij ke bezuinigingen hebben we opgevangen uit  ons surplus. Het  

belangrij kste resultaat  voor 2017 is dat  we m eer cliënten hebben kunnen bedienen 

voor hetzelfde budget .  

De product ieafspraken voor forensische cliënten (cont ract  m et  Minister ie van Just it ie)  

en voor Haarlem  zij n vergroot .  Daarnaast  am biëren we, conform  ons st rategische 

plannen, om  ook elders in de regio waarde toe te gaan voegen.  

3. Concurrent ie collega- instellingen 

Onze st rategie op het  gebied van sam enwerken werkt  goed, waardoor we als 

netwerkpartners elkaar goed weten te vinden. De gem eentelij ke system at iek biedt  

m eer ruim te voor product ie aan de part ij en die kunnen leveren.  

4. I CT-storingen 

Belangrij ke m om enten, zoals de update van ons ECD zij n goed en zonder storingen 

verlopen. We hebben gewerkt  aan een goede backup- infrast ructuur. De 

m edewerkerstevredenheid over de wifi op locat ies is zowel feitelij k als op beleving 

onderzocht . Hieruit  werd duidelij k dat  de system en presteren conform  de afspraken.  

5. I nform at iebeveiliging 

Er is één m elding geregist reerd van een datalek. Er loopt  een groot  privacyproject  

waarin een planning wordt  opgeleverd om  aan de Europese wetgeving te gaan 

voldoen. 

6. Onveiligheid m edewerkers en cliënten  

Er zij n veel inspanningen verricht  zowel op beleid als proces en t raining van 

m edewerkers om  het  veiligheidsbewustzij n en de veiligheidsbeleving te vergroten. Er 

is nazorgbeleid en aangiftebeleid ingevoerd. 

 

Privacy 

Tegen de achtergrond van de op handen zij nde Algem ene Verordening 

Gegevensbescherm ing (AVG)  heeft  het  bestuur in 2017 een privacyteam  geïnstalleerd 

m et  de opdracht  om  het  privacybeleid van HVO-Querido conform  de nieuwe wetgeving 

vorm  te geven. Op basis van een gap-analyse heeft  het  privacyteam  een projectplan 

Gegevensbescherm ing opgesteld dat  sinds m edio 2017 in uitvoering is. 

Operat ionalisering van dit  plan in de dagelij kse prakt ij k vraagt  van de m edewerkers dat  

zij  zich bewust  zij n van de noodzaak van zorgvuldige, veilige en doelm at ige verwerking 

van persoonsgegevens en van de r isico's die sam enhangen m et  de om gang m et  

vert rouwelij ke gegevens. HVO-Querido heeft  voor elke m edewerker een t raining-  en 

bewustwordingsprogram m a ontwikkeld dat  van start  gaat  in het  eerste kwartaal 2018. 

 

Meldcode huiselijk  gew eld en k inderm ishandeling 

HVO-Querido werkt  sinds 2011 m et  een m eldcode huiselij k geweld en 

kinderm ishandeling. Ook is HVO-Querido aangesloten bij  MULTI signaal, de Am sterdam se 

variant  van de Verwij sindex Risicojongeren (VIR) . 

 

Ondersteunen werken m et  de m eldcode 

HVO-Querido m aakt  onderscheid tussen afdelingen die werken m et  gezinnen en 

jongeren tot  23 jaar en afdelingen die alleen m et  volwassenen werken. De 

aandachtsfunct ionarissen huiselij k geweld en kinderm ishandeling op afdelingen m et  

gezinnen en jongeren kom en drie keer per j aar bij  elkaar. Tij dens deze bij eenkom sten 

worden ontwikkelingen in het  vakgebied en casussen besproken en eenm aal per j aar 

vindt  een t raining of andere vorm  van deskundigheidsbevordering plaats. I n 2017 is 

aandacht  besteed aan de veiligheidsketen (OKT, Sam en DOEN, JBRA, Veilig Thuis, Raad 
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voor de Kinderbescherm ing)  en aan de ontwikkelingen in de keten (zowel landelij k als in 

de stadsregio) . 

Verschillende stadsdelen organiseren bij eenkom sten voor aandachtsfunct ionarissen 

huiselij k geweld en kinderm ishandeling. Deze bij eenkom sten worden regelm at ig bezocht  

door aandachtsfunct ionarissen van HVO-Querido. 

De kindcheck is onderdeel van de m eldcode en ingebed in het  werkproces. Bij  

gesignaleerde r isico's bij  volwassenen voeren m edewerkers de kindcheck uit . 

 

ARI J:  Actuarieel Risicotaxat ie I nst rum ent  voor Jeugdbescherm ing 

HVO-Querido werkt  sinds 2015 m et  ARIJ, een wetenschappelij k onderbouwd inst rum ent  

dat  ook door andere instellingen in Am sterdam  wordt  gebruikt . Voor alle gezinnen wordt  

bij  inst room  het  ARIJ ingevuld. Bij  zorgen over de veiligheid wordt  dit  herhaald. 

 

Verwij sindex Risicojongeren:  MULTI signaal 

HVO-Querido is sinds 2012 aangesloten bij  de Verwij sindex Risicojongeren, m et  ingang 

van 2017 via MULTI signaal. Eind 2017 had HVO-Querido 88 act ieve signaleringen. 

Volgens interne afspraken worden gezinnen bij  inst room  gesignaleerd in het  systeem . 

Verlenging vindt  alleen plaats bij  expliciete zorgen. 

 

Sam enwerking m et  Alt ra 

I n de resident iële gezinsopvang en bij  het  Am sterdam s Coördinat iepunt  Mensenhandel 

(ACM)  werken we st ructureel sam en m et  Alt ra, dat  bij  alle gezinnen die worden 

opgenom en een inschat t ing van het  funct ioneren m aakt  en waar nodig bet rokken blij ft .  

Gezam enlij k dragen we op deze m anier zorg voor de veiligheid in de gezinnen. De 

sam enwerking is in 2017 posit ief geëvalueerd. 

 

Resultaten van het  werken m et  de m eldcode 

Van de afdelingen die vooral m et  gezinnen werken worden de m eeste zorgen 

gerapporteerd vanuit  het  zorgprogram m a Gezinnen Psychosociale Kwetsbaarheid. Deze 

zorgen bet reffen verwaarlozing, onvoldoende st ructuur, (getuige zij n van)  huiselij k 

geweld (zowel verbaal als fysiek)  en gebrekkige pedagogische vaardigheden van de 

ouders. De zorgen worden versterkt  door de aanwezigheid van psychische, gedrags-  

en/ of verslavingsproblem en. Jongerenafdelingen rapporteren vaker over huiselij k 

geweld. Bij  zorgen volgen wij  de stappen van de m eldcode en zet ten we, sam en m et  

Alt ra en de Blij fgroep, in op het  verbeteren van de veiligheid. Als dit  niet  lukt , doen we 

een m elding bij  Veilig Thuis. 

 

I ncidenten 

I n 2017 zij n 1151 incidenten gem eld, een toenam e van bij na 10%  ten opzichte van 2016 

(1049 incidenten) . Bijna 46%  (531)  van deze incidenten had bet rekking op agressie en 

grensoverschrij dend gedrag. Deze st ij ging van het  aantal m eldingen is een t rend. 

Daarom  loopt  vanaf 2016 het  organisat iebrede project  Sam en veilig werken. Hieruit  

bieden we alle team s, team m anagers, aandachtsfunct ionarissen veiligheid en het  

m anagem ent team  een leert raj ect  veilig werken aan. Cent raal staan daarbij :  

• Het  versterken van de vaardigheden van onze m edewerkers en team s in het  om gaan 

m et  agressie en ander grensoverschrij dend gedrag. 

• De terugdringing van norm vervaging. 

• De verbetering van de aan onze m edewerkers geboden nazorg. 

• De verbetering van ons aangiftebeleid, waarbij  we onze m edewerkers beter 

bescherm en en ondersteunen. 

Het  proj ect  loopt  door t ot  m edio 2018. Naast  het  aanbieden van t rainingen en het  

uitvoeren van ons nieuwe nazorg-  en aangiftebeleid, ligt  het  accent  in de laatste fase op 

het  beter t oegankelij k m aken van ons veiligheidsbeleid. Zo wordt  er  een int ranetsite 

Sam en veilig werken gelanceerd. Ook toeten we of dit  beleid nog in voldoende m ate 

tegem oet  kom t  aan de behoefte van m edewerkers. 
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Sinds de inwerkingt reding van de Wm o is de gem eente verantwoordelij k voor de 

kwaliteit  van Wm o-voorzieningen waarbij  de GGD opt reedt  als toezichthouder bij  wie 

calam iteiten en ernst ige geweldsincidenten dienen te worden gem eld.   

I n het  verslagjaar is door onze organisat ie vier keer m elding gem aakt  van een dergelij k 

feit  (2 x in 2016, 9 x in 2015) . I n twee gevallen m oest  m elding worden gem aakt  van het  

overlijden van een cliënt , de andere twee keer was sprake van ernst ig geweld waarbij  

cliënten van HVO-Querido als dader waren bet rokken. Naar aanleiding van deze 

m eldingen heeft  de toezichthouder geconcludeerd dat  beide gevallen door ons  

zorgvuldig zij n onderzocht  en geen sprake was van onzorgvuldig, onjuist  of nalat ig 

handelen door HVO-Querido. 

 

Ook hebben we begin 2017 een verbeterde en m eer gebruiksvriendelij ke versie van ons 

incidentm anagem entsysteem  Triaspect  gelanceerd. Gedurende 2017 hebben we deze 

nieuwe versie in sam enwerking m et  de leverancier verder verfij nd. I n de applicat ie 

Triaspect  m elden onze m edewerkers alle voorkom ende incidenten, inclusief 

incidentanalyse en het  doorvoeren van verbeteringen. We st reven daarbij  naar een 

cultuur waarin m edewerkers incidenten zoveel m ogelij k m elden. Hierdoor hebben we een 

goed beeld van onze veiligheidssituat ie en kunnen we voortdurend inspelen op 

verbetering van onze veiligheid en de veiligheidscultuur. 

 

Vert rouw enspersonen 

Cliënten kunnen m et  vragen, twij fels en andere kwest ies in eerste instant ie terecht  bij  

hun begeleider of de leidinggevende van de voorziening. Daarnaast  kunnen zij  een 

beroep doen op de cliëntvert rouwenspersoon (CVP) , een funct ie die sinds 2004 wordt  

uitgeoefend door een onafhankelij k opererende funct ionaris.  

Begin 2016 is een tweede vert rouwenspersoon aangesteld. Deze toenam e kom t  door de 

groei van het  aantal cliënten in zorg, m aar ook doordat  cliënten m eer opkom en voor hun 

rechten en de weg naar de CVP steeds beter weten te vinden. 

I n 2017 hebben 200 cliënten m et  de CVP contact  gezocht  m et  vragen over de 

hulpverlening, onvrede of de wij ze waarop deze door de begeleiding werd uitgeoefend.  

Ten opzichte van 2016 is dat  een toenam e van ruim  11% .  

De kwest ies waarm ee cliënten een beroep op de CVP deden, hadden vooral bet rekking 

op bej egening, regels en procedures rond woningtoewij zing en in-  en uitplaatsing. 

I n zo'n 90%  van de gevallen kon de kwest ie op de werkvloer worden afgehandeld.  

Circa 10%  heeft  zich tot  de externe klachtencom m issie of interne klachtenfunct ionaris 

gewend m et  behulp van de CVP. 

Ook fam ilieleden en andere naastbet rokkenen van onze cliënten kunnen een beroep 

doen op een vert rouwenspersoon. De fam ilievert rouwenspersoon (FVP)  is sinds 2008 

werkzaam  voor zowel HVO-Querido als voor verschillende andere zorginstellingen in de 

regio en is in dienst  van de Landelij ke St icht ing Fam ilievert rouwenspersonen (LSFVP) .   

I n 2017 hebben 8 naastbet rokkenen contact  gezocht  m et  de FVP voor vragen of advies 

(3)  m et  een klacht  over de wij ze waarop de hulp werd verleend (4)  of m et  een vraag om  

steun (1) . I n alle gevallen is naar tevredenheid voorzien in de gevraagde inform at ie of 

bem iddeld naar een werkbare sam enwerking. 

 

Klachten 

HVO-Querido is aangesloten bij  het  Plat form  Opvanginstellingen Am sterdam  (POA) , waar 

een onafhankelij ke com m issie klachten behandelt  van cliënten. Deze com m issie bestaat  

uit  drie leden, bij gestaan door een am btelij k secretaris. I n 2017 kwam en bij  de POA-

klachtencom m issie negent ien klachten binnen van of nam ens (ex- )cliënten van HVO-

Querido, dat  zij n er negent ien m inder dan in 2016. Vier van deze klachten zij n gegrond 

verklaard. 

Daarnaast  heeft  HVO-Querido een interne klachtenprocedure waarop in 2017 m eer de 

nadruk is kom en te liggen. I n 2017 kwam en via deze weg 32 klachten binnen van of 

nam ens (ex- )cliënten en van andere bet rokkenen. Dat  zij n er 21 m eer dan in 2016 en 

dat  verklaart  wellicht  de daling van het  aantal klachten dat  werd ingediend bij  het  POA. 

Alles bij  elkaar vertoont  het  aantal klachten een lichte st ij ging. 
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De klachten hadden onder andere bet rekking op onvrede m et  de kwaliteit  van 

hulpverlening, bejegening door m edewerkers, de om gang m et  privacy, huisregels en 

sanct ies, overlast  en de lange weg naar een zelfstandige woning. I nhoudelij k waren er 

geen significante verschillen tussen de bij  de POA-klachtencom m issie ingediende 

klachten en de klachten die zij n binnengekom en en afgehandeld via de interne 

klachtenprocedure. 

De klachtencom m issie voor fam ilie en naastbet rokkenen heeft  in 2017 geen klachten 

over onze organisat ie ontvangen.   

 

 

4 .3  personeelsbele id 

 

De afdeling Hum an Resource Managem ent  (HRM)  adviseert  het  m anagem ent  bij  

ontwikkeling en uitvoering van het  personeelsbeleid, zodat  m edewerkers opt im aal 

kunnen funct ioneren en HVO-Querido zij n doelstellingen kan realiseren. 

 

Personeelsbestand op 3 1 - 1 2  2 0 1 7  2 0 1 6  

Aantal m edewerkers in loondienst   1179 1091 

Aantal fte 1013 932 

 

I nst room  aanta l m edew erkers 2 0 1 7  2 0 1 6  

Totaal HVO-Querido 202 195 

I nst room  in ft e  2 0 1 7  2 0 1 6  

Totaal HVO-Querido 160 149 

 

Uitst room  aanta l m edew erkers 2 0 1 7  2 0 1 6  

Totaal HVO-Querido 114 112 

Uitst room  in fte  2 0 1 7  2 0 1 6  

Totaal HVO-Querido 80 73 

 

Leeft ijdsopbouw  %  %  

Leeft ij d  2 0 1 7  2 0 1 6  

18-25 5,4 5,6 

26-35 28,8 29,3 

36-45 25,3 23,5 

46-55 23,2 24,1 

56-67 17,1 17,2 

pensioengerecht igd 0,2 0,3 

 100%  100%  

 

Toelicht ing 

Van de 1179 personeelsleden werken er 246 (209 fte/ 20,6% )  in de cao GGZ (Geestelij ke 

Gezondheidszorg)en 933 (804 fte/ 79,4% )  in de cao Sociaal Werk, de nieuwe naam  van 

de cao Welzij n & Maatschappelij ke Dienstverlening.  

De om vang van het  personeelsbestand is in 2017 toegenom en m et  8% . De grootste 

groei is te vinden in de team s die am bulante begeleiding bieden. 

 

HRM- regelingen en cao's 

Regelingen en procedures van HRM m oeten aansluiten op de wet -  en regelgeving en de 

cao’s. I n 2017 is er zowel een nieuwe cao GGZ als cao Sociaal Werk afgesloten m et  een 

loopt ij d van twee jaar.  I n beide cao’s zij n afspraken gem aakt  over loonsverhoging, 

werkdruk, generat iebeleid en duurzam e inzetbaarheid.  

De organisat ie m erkt  dat  de arbeidsm arkt  is veranderd in 2017. Het  wordt  een grotere 

uitdaging om  de juiste persoon voor de juiste funct ie te vinden. HVO-Querido zal zich 

nadrukkelij ker gaan presenteren op de arbeidsm arkt .  
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Herplaatsing boventa lligen    

De m edewerkers van het  Bureau Aanm elding & Plaatsing, die in 2016 nog t ij delij k waren 

geplaatst  in afwacht ing van verdere plannen, zijn inm iddels vrijwel allem aal definit ief 

herplaatst  in de organisat ie. I n 2017 waren er geen organisat iewijzigingen die tot  

boventalligheid hebben geleid.  

 

Roosterpakket  

Voor het  m aken van dienst roosters werkt  HVO-Querido m et  het  pakket  Aysist . Zo  

kunnen locat ies hulpvragen van cliënten op inzichtelij k wij ze vertalen naar de inzet  van 

m edewerkers. Met  Aysist  kunnen ook randvoorwaarden worden bewaakt , zoals het  

voldoen aan de arbeidst ijdenwet . De im plem entat ie van Aysist  is in 2017 afgerond, alle 

team s (zowel prim air als ondersteunend)  plannen hierm ee hun werkt ij den. Deze 

eenduidige werkwij ze leidt  tot  verm indering van de adm inist rat ieve lasten. 

 

Opleiden &  Ontw ikkelen 

Voor de opleidingsafdeling stond 2017 voor een groot  deel in het  teken van de invoering 

van het  Cent raal Leerplat form  (CLP) , een nieuwe digitale om geving waarin alle e-

learning wordt  aangeboden. Er zij n pilots m et  het  CLP gedraaid m et  kleine groepen 

m edewerkers.  

 

I nterne kennisdeling 

Opnieuw is ingezet  op het  delen van kennis door interne m edewerkers. Een aantal 

m edewerkers heeft  een t raining gegeven aan collega's over een onderwerp waar ze 

expert ise in hebben en dat  past  bij  de leerbehoefte van de organisat ie. Voorbeelden 

hiervan zijn een t raining herstelgericht  luisteren en werken m et  de om geving. Daarnaast  

hebben t rainers van O&O een t rain-de- t rainer-program m a aangeboden aan 

inhoudsdeskundige m edewerkers op het  gebied van Housing First . Zij  zijn hierdoor 

voldoende toegerust  de Housing First  m ethode over t e brengen op andere m edewerkers.  

 

Nieuw  en aanvullend scholingsaanbod 

Voor de volgende onderwerpen is nieuw en aanvullend aanbod ontwikkeld:   

• Het  schrij ven van zorgvuldige cliënt rapportages. 

• Verdieping op het  gebied van psychopathologie, specifiek het  begeleiden van m ensen 

m et  een psychiat r isch ziektebeeld. Daarnaast  wordt  sinds dit  j aar een workshop over 

aut ism e geboden.  

• Op het  gebied van de om gang m et  een Licht  Verstandelij ke Beperking (LVB)  is als 

aanvulling op de basist raining een workshop georganiseerd waarin m ensen leren 

door te tekenen inform at ie over t e brengen. 

• Een schrij ft raining voor m ensen die beleidsstukken schrij ven. I n de t raining leren 

m ensen om  kort  en bondig te schrij ven en de lezer als uitgangspunt  te nem en.  

 

Sam en veilig w erken 

Er zij n diverse t rainingen en workshops georganiseerd om  veilig werken binnen HVO-

Querido te vergroten. Team s hebben basist rainingen gevolgd, er  zij n opfr ist rainingen 

gegeven, er zij n workshops aan de ondersteunende diensten en het  m anagem ent team   

gegeven. Daarnaast  is er specifiek geschoold op nazorg en aangiftebeleid.  

 

Stagia ires en leer lingen 

HVO-Querido is een erkend leerbedrij f en bood in 2017 plaats aan 49 stagiairs. Zij  zijn 

afkom st ig van verschillende Mbo-  en Hbo-opleidingen in en rond Am sterdam . Daarnaast  

zij n er ook twee leerlingen van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  begeleid.  

Vanwege de verzwaring van onze doelgroep en de krapte op de arbeidsm arkt  zij n de 

opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen verhoogd van 7 naar 19.  

Daarnaast  zij n we, in sam enwerking m et  collega-organisat ies in Am sterdam , in 2017 

gestart  m et  het  organiseren van een externe stage van t ien weken buiten de eigen 

organisat ie. Medewerkers vergroten hun kennis en vaardigheden door een stage bij  een 

andere organisat ie binnen of buiten hun sector.  I n septem ber 2017 zij n veert ien 
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m edewerkers van Evean, Pennem es, Reade, Am stelr ing, Brentano en HVO-Querido 

gestart  m et  de stage. De uitwisseling vindt  gelij kt ij dig en m et  gesloten beurs plaats.  

Door het  bieden van stage-  en leerling plaatsen is HVO-Querido een goede kweekvij ver 

voor het  opleiden van nieuwe professionals.  

Op 1 juni 2017 was er een jubileum sym posium  om  de 12½  jarige sam enwerking van 

HVO-Querido m et  de Academ ie voor Psychiat r ie te vieren. 

 

Arbo en verzuim  

De onderwerpen op het  gebied van Arbo en verzuim  worden in goede sam enwerking m et  

de adviesgroep VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzij n en Milieu)  van de OR, 

bedrij fsarts en bedrij fsm aatschappelij k werk opgepakt  en uitgevoerd.  

 

RI & E 

Op enkele locat ies zij n Risico Inventarisat ie & Evaluat ies uitgevoerd, zoals op de 

Aalbersest raat . De nadruk lag daarbij  op de veiligheid van de m edewerkers. Er is onder 

andere een cam erasysteem  geplaatst  en deuren zij n vervangen.  

 

Pilot  schuldhulpver lening en psychisch verzuim  

De pilots schuldhulpverlening en psychisch verzuim  zij n geëvalueerd. Er is een 

werkgroep geform eerd om  nader onderzoek te doen naar de oorzaken van psychisch 

verzuim  en om  m aat regelen te form uleren te voorkom ing hiervan. 

 

Mante lzorg 

Uit  het  tevredenheidsonderzoek van 2016 is gebleken dat  één op de zes m edewerkers 

m antelzorger is. I n sam enwerking m et  de adviesgroep VGWM is nader onderzoek 

gedaan in de organisat ie door m iddel van een enquête. De uitslag van deze enquête is 

op int ranet  gepubliceerd en de act iepunten zullen in 2018 uitgevoerd worden.   

 

Verzuim cij fers 

Het  verzuim cij fer over 2017 is 5% . De targets voor 2017 waren 4,5%  voor verzuim  en 

een m eldingsfrequent ie van 1. Een belangrij k deel van het  verzuim  blij kt  psychisch van 

aard te zij n.   

 

 2 0 1 6  2 0 1 7  

Verzuim  4,2%  5,0%  

Meldingsfrequent ie 0,99 0,89 
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4 .4  financieel beleid 

 

Operat ioneel beleid en product ie  

I n 2017 is in de bedrij fsvoering opnieuw gest reefd naar een opt im ale dienstverlening aan 

onze cliënten. Zorg die aansluit  op de wensen en m ogelij kheden van de individuele cliënt  

en niet  m eer biedt  dan nodig is, spreekt  opdrachtgevers aan, die m et  bezuinigingen te 

m aken hebben. Zo kunnen we de goede en zakelij ke verhouding m et  onze 

opdrachtgevers, die wordt  gekenm erkt  door bet rouwbaarheid, degelij kheid en 

flexibiliteit , verder uitbouwen. Dit  is in lij n m et  onze st rategie van betaalbare zorg 

gericht  op de uitst room  van cliënten voor wie dat  m ogelij k is.  

 

Het  aantal cliënten Bescherm d Wonen in zorg is opnieuw gegroeid. Begin 2017 is dit  

1.070 cliënten, aan het  eind van het  j aar is dit  opgelopen tot  ruim  1.200. Dit  is in lijn 

m et  onze m issie:  m eer cliënten in zorg voor hetzelfde budget . We hadden  

product ieafspraken in 2017 voor circa 950 cliënten, inclusief Just it ie en Wet  Langdurige 

Zorg. Uiteraard was het  onze am bit ie om  nog m eer cliënten in zorg te hebben, gezien de 

nog alt ij d lange wacht lij st . De st ij ging van het  aantal am bulante BW-cliënten van 60 

naar 160 conform  onze am bit ie in het  program m a Hervorm ing MO/ BW is de 

belangrij kste groeifactor geweest . I n financiële zin is van belang te m elden dat  wij  de 

zorg voor deze cliënten alsnog vergoed hebben gekregen. Daarnaast  hadden wij  circa 90 

cliënten Bescherm d Wonen ext ra in zorg, waarvoor we geen vergoeding hebben 

gekregen. 

Behalve de st ij ging van het  aantal cliënten Bescherm d Wonen hebben onze am bulante 

team s ook circa 80 cliënten m et  psychosociale problem at iek m eer in zorg kunnen nem en 

dan was afgesproken en betaald. 

Aangezien de gem eente Am sterdam  de zorg voor de am bulante cliënten alsnog 

grotendeels is gaan betalen, is het  begrote tekort  om geslagen in een overschot  van bij na  

€ 3 m ln.  

 

Resultaat ,  duiding en bestem m ing 

Het  jaarresultaat  2017 is wederom  posit ief en wel € 2,7 m ln. tegenover een begroot  

tekort  van € 2 m ln. Met  ons st ructurele surplus en de huisvest ingsinspanningen van 

woningcorporat ies en onszelf weten we een substant ieel aantal ( circa 160)  m eer cliënten 

bescherm d wonen en am bulant  psychosociaal in zorg te nem en dan afgesproken. Dit  

heeft  geleid tot  een hoger uitgavenniveau.  

I n algem ene zin is het  st ructurele surplus bereikt  doordat  HVO-Querido al j aren is 

gestart  m et  hervorm en:  enerzij ds door vroeg te beginnen m et  am bulante begeleiding, 

anderzij ds door een st rakke bedrij fsvoering m et  verlaging van de cent rale lasten. 

Hierm ee is onze kostprij s van Bescherm d Wonen lager dan de door de gem eente 

gehanteerde, uit  de AWBZ overgenom en, tarieven. De totaalopbrengsten zij n circa € 102 

m ln.  

De opvallendste zaken in 2017 in vergelij king m et  2016 zij n:   

• Voor Am sterdam  is de noodopvang van vluchtelingen weliswaar gestopt :  vanaf 

septem ber 2015 tot  april 2016 zijn hiervoor grote uitgaven gedaan, die één op één 

konden worden gedeclareerd (om zet  circa € 6 m ln.) . Hier tegenover staan het  

bestendigen van de bed, bad, broodopvang in de Walborg en Schuitenhuisst raat  en 

de opening van het  passantenpension aan de Havenst raat . Daarm ee is het  

om zetverlies beperkt  gebleven tot  ca. € 2 m ln. 

• Daarnaast  zij n ca. € 4 m ln. m eer opbrengsten verkregen door de beslissing van de 

gem eente om  de zorg van alle am bulante MO/ BW-cliënten m et  een nieuwe woning te 

vergoeden, en is een door ons geclaim de aanpassing voor lonen en prij zen 

gehonoreerd.  

• Hogere personele lasten van ruim  € 3 m ln. door een grotere form at ie voor de 

uitgebreide product ie (ca. 90 ft e) , en een verhoging van beide cao's die bij  ons van 

toepassing zij n. Daar staat  een lagere inhuur van € 1 m ln. tegenover. 
• Een daling van de algem ene kosten van ca. € 1 m ln., ( in 2016 was € 1 m ln. besteed 

aan verduurzam ing van de panden) . 
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Met  het  overschot  groeit  het  eigen verm ogen naar € 36 m ln. Daarnaast  is een groot  deel 

van ons verm ogen herlabeld. De voorm alige Reserve Aanvaardbare Kosten, opgebouwd 

in de AWBZ- t ij d, is nu onder de algem ene reserve opgenom en. Om  dit  eigen verm ogen 

in perspect ief t e kunnen zien, dient  dit  bedrag te worden afgezet  t egen de om zet . De 

om zet  is gestegen van € 99 m ln. in 2016 naar € 102 m ln. in 2017. Hierm ee is de 

verm ogensrat io eind 2017 gestegen van 34%  naar 36%  (= 36 m ln./ 102 m ln.) . 

Na de balansdatum  hebben zich geen bij zondere gebeurtenissen voorgedaan die het  hier 

beschreven, of het  in de jaarrekening geschetste, beeld beïnvloeden. 

 

Verm ogensbeleid 

Voor ons verm ogensbeleid verwij zen we naar paragraaf 3.2. Kort  gezegd bezien we elk 

j aar welke reserve we verantwoord achten. Wij  achten ons huidige verm ogen van circa  

35%  van onze totaalopbrengsten ruim , en hebben om  die reden al bestedingen ten laste 

van deze reserve voorgenom en:  

-  € 9 m ln. voor het  program m a Hervorm ing MO/ BW in de periode 2018-2020 

-  € 3 m ln. voor de ontwikkelagenda in 2018, waarm ee we onze posit ie van 

waardetoevoeging naar de toekom st  willen bestendigen. De bestedingen voor de 

jaren 2019 en 2020 zullen later worden bepaald. 

Met  het  resultaat  2017 is ons verm ogen nu gegroeid naar € 36 m ln., waarvan dus 

inm iddels € 12 m ln. is bestem d.  

 

I ngaande het  verslagjaar 2017 is de indeling binnen het  eigen verm ogen gewij zigd, 

waarbij  m et  nam e twee effecten zij n te onderscheiden:  

1. De Reserve Aanvaardbare Kosten, opgebouwd in het  AWBZ- t ij dperk, is verplaatst . Tot  

en m et  2016 was deze reserve onder de bestem m ingsfondsen opgenom en, gelet  op het  

beklem de karakter ervan. Gegeven de landelij ke afspraken is geen sprake m eer van een 

bestedingsbeperking, behalve dat  de bestedingen ten goede m oeten kom en aan de WMO 

en haar cliënten, en de t ransit ie vanuit  de AWBZ naar de WMO. Aangezien deze zelfde 

beperking statutair is bepaald voor de bedrij fsvoering van de st icht ing, is het  

opgebouwde verm ogen à € 19 m ln. verschoven naar de algem ene reserves. 

2. Aangezien vanaf 2017 het  m erendeel van het  budget  niet  m eer via subsidies m aar via 

cont racten is gegenereerd, vallen de daarm ee behaalde resultaten niet  m eer t oe aan de 

Bestem m ingsfondsen Subsidie Am sterdam  en Subsidie Haarlem . Het  overgrote deel van 

het  resultaat  2017 à € 2,6 m ln., nam elij k € 2 m ln. hiervan, is daarm ee toegevoegd aan 

de algem ene reserves. 

Om  deze redenen is de algem ene reserve eind 2017 ca. € 21 m ln. hoger dan eind 2016, 

en zij n de Bestem m ingsfondsen ca. € 19 m ln. lager.  

 

I nvesteringen en liquiditeit  

De liquiditeit  van HVO-Querido is op dit  m om ent  uitstekend, enerzij ds door het  relat ief 

grote eigen verm ogen, anderzij ds door het  niet  in eigendom  hebben van panden. I n 

2017 bedragen onze totale investeringen € 1 m ln. Deze kunnen volledig worden 

gefinancierd via de cashflow van de afschrij vingen waartegenover de vergoedingen van 

onze opdrachtgevers staan.  

Het  beleid blij ft  om  bij  investeringen ( in apparatuur en verbouwingen in huurpanden)  

intern te financieren, tenzij  deze een bedrag van € 2 m ln. te boven gaan. I n het  

beleggingsstatuut  st reeft  HVO-Querido naar waardebehoud en waar m ogelij k r isicoarm e 

waardegroei. Dit  kom t  tot  uitdrukking in een forse posit ie in deposito’s/ spaarrekeningen 

aan het  eind van 2017 van circa € 39 m ln.  
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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 6.430               7.539               

Financiële vaste activa 2 -                       -                       

Totaal vaste activa 6.430               7.539               

Vlottende activa

Vorderingen u 3 -                       -                       

Debiteuren en overige vorderingen 4 7.696               12.858             

Liquide middelen 5 38.690             29.326             

Totaal vlottende activa 46.386             42.184             

Totaal activa 52.816             49.723             

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € 000 € 000

Eigen vermogen 6

Kapitaal 18                    18                    

Bestemmingsfondsen 11.678             30.856             

Algemene en overige reserves 24.702             2.873               

Totaal eigen vermogen 36.398             33.747             

Voorzieningen 7 594                  669                  

Langlopende schulden (nog voor meer 8 189                  286                  

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 59                    109                  

Overige kortlopende schulden 9 15.576             14.911             

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 15.635             15.020             

Totaal passiva 52.816             49.723             
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ 000 € 000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

11 97.951             86.926              

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet) 12 1.481               2.941                

Overige bedrijfsopbrengsten 13 2.669               9.269                

Som der bedrijfsopbrengsten 102.101           99.136              

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 61.687             58.217              

Afschrijvingen op materiële vaste activa 15 2.186               2.158                

Overige bedrijfskosten  16 35.600             36.945              

Som der bedrijfslasten 99.473             97.320              

BEDRIJFSRESULTAAT 2.628               1.816                

Financiële baten en lasten 17 22                    189                   

RESULTAAT BOEKJAAR 2.650               2.005                

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ 000 € 000
Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds Amsterdam 71                    933                   

Bestemmingsfonds Haarlem 124                  -120                  

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -                   -                    

Algemene / overige reserves 2.455               1.192                
2.650               2.005                
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ 000 € 000 € 000 € 000
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.628            1.816             

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 15 2.185            2.246             

- mutaties voorzieningen 7 -75               -389               

2.110            1.857             

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen uit hoofde van bekostiging 3 -50               373                

- debiteuren en overige vorderingen 4 5.162            -4.803            
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 8 681               1.666             

5.794            -2.764            

 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.532          909                

Ontvangen interest 17 22                 241                

Betaalde interest -                    -                     

22                 241                

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 10.554          1.150             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -1.190          -1.976            

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 -                    -                     

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 2 -                    5.629             

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.190           3.653             

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 8 -                    18                  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                    18                  

Mutatie geldmiddelen 9.364            4.821             

Stand geldmiddelen per 1 januari 29.326          24.505           

Stand geldmiddelen per 31 december 38.690          29.326           

Mutatie geldmiddelen 9.364            4.821             
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

    Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen
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Zorginstelling Stichting HVO-Querido is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres Eerste 

Ringdijkstraat 5 1097 BC Amsterdam en is geregistreerd onder KvK-nummer 34148173.

De belangrijkste activiteiten zijn het aanbieden van woonbegeleiding en dagbesteding aan mensen die om wat 

voor reden dan ook onvoldoende zelfredzaam zijn.

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).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

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.

De volgende transacties met verbonden partijen hebben wel onder normale marktvoorwaarden 

plaatsgevonden:

• HVO Querido huurt panden van de stichting Vrienden van HVO Querido
• HVO Querido leent twee medewerkers uit aan stichting Vrienden van HVO Querido tegen kostprijs
• HVO Querido heeft een nalatenschap overgedragen naar de stichting Vrienden van HVO Querido
De Stichting Vrienden van HVO-Querido te Amsterdam is een verbonden stichting van Stichting HVO-Querido, 

welke niet in de consolidatie betrokken is. 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 

2017 bedraagt € 3.393.620 met een resultaat over het lopend boekjaar 2017 ad € 111.982. 

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

De stichting heeft de volgende verbonden stichting die niet in de consolidatie betrokken is. 

• Stichting Vrienden Van HVO Querido

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar en 

waar nodig voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa
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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.

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.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de kostprijs- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in 

ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

- Bedrijfsgebouwen : 10-20%;

- Machines en installaties : 20%;

- Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20-25%.   

 Investeringen in bedrijfsgebouwen, worden afgeschreven in 5 tot 10 jaar, overeenkomstig aan de 

huurtermijnen van de objecten. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen 

als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende 

passiva opgenomen.

Groot onderhoud:

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze 

zich voordoen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur 

van het vaste actief.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van HVO-Querido.

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.                                                                                           

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.



Stichting HVO-Querido
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Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa
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Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

De overige gekochte leningen en obligaties worden, voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn,

gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de 

resultatenrekening. Niet-beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties worden gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. 

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.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 

kostprijs.
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Financiële instrumenten
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Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, 

geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), 

handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële 

instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), gekochte 

leningen en obligaties, verstrekte leningen en overige vorderingen, investeringen in 

eigenvermogensinstrumenten, overige financiële verplichtingen en derivaten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de 

direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële 

instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de resultatenrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in 

de resultatenrekening.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd:

Effecten

Gekochte obligaties waarvan de onderneming de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te 

houden, en hiertoe ook in staat is, worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 

basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige vorderingen

Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel rekeninghoudend met een 

voorziening voor incourantheid.

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er 

objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die 

een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een 

betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 

omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, 

herstructurering van een aan de onderneming toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming 

anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het 

verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect. 

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de 

onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke 

activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en 

beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van 

afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan 

bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of 

deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en 

beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken.
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Vorderingen

Effecten 

Liquide middelen
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De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten.  Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald per 

individuele vorderingen. Vorderingen ouder dan 90 en jonger dan 180 dagen oud worden voor 50% voorzien 

als dubieuze debiteur. Vorderingen ouder dan 180 dagen worden voor 100% voorzien als dubieuze debiteur. 

Vorderingen worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. De 

vorderingen worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen 

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Effecten (gekochte obligaties) die deel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële 

waarde. Effecten die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs of reële waarde. De transactiekosten zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening OF 

in de eerste waardering.

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.

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 die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, 

worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de onderneming historische trends met 

betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek 

waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als 

de leiding vande instelling van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn 

dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends 

suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een financieel actief wordt berekend als het 

verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, 

gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Verliezen worden opgenomen in de resultatenrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering 

onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente 

van het actief. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de (geamortiseerde) kostprijs van de beleggingen in effecten 

die tegen reële waarde worden gewaardeerd, met verwerking van waardewijzigingen in het eigen vermogen, 

worden direct ten laste van de resultatenrekening verantwoord.
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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. 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is 

gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

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 2017 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als 

een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij 

de afwikkeling van de verplichting.   

De voorziening levensfase budget (LFB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het 

kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met 

opbouw van rechten. De voorziening betreft de beste schatting van de in de toekomst eenmalig uit te keren 

LFB-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot 

het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
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De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 

verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 

gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 

worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum 

en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend 

uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn 

verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van 

de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 

geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover 

deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 

doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 

verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 

arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste 

schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te 

wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 

arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten 

gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de 

voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. de inning van de te ontvangen vergoeding 

waarschijnlijk is; c. waarschijnlijke economische voordelen; d. de mate waarin de dienstverlening op de 

balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en e. gemaakte kosten en kosten die nog 

moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts 

verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget 

voor aanvaardbare kosten is rekening gehouden met de na-indexering.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.

Voor zover bij de afdelingen en werkeenheden limieten zijn gesteld ten aanzien van kostenelementen alsmede 

ten aanzien van de maximaal te vergoeden verzorgprijs per dag, is hiermee rekening gehouden bij de 

nacalculatie van de te ontvangen subsidies vanuit de gemeenten Amsterdam, Haarlem en overige gemeenten.

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).

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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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 HVO-

Querido. 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 dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het 

gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu 

minder sterk schommelen. Op 1 januari 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 103%. Het vereiste niveau van 

de beleidsdekkingsgraad  had 110% moeten zijn om te kunnen indexeren in 2018. Het pensioenfonds verwacht 

volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 

aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 

HVO-Querido heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. HVO-Querido heeft daarom alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te 

betalen) interest.

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.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er 

redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de daaraan 

verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden 

systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de 

kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de stichting voor de kosten van een actief worden 

systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. 

In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de 

resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: 

* Amsterdam, subsidie WMO;

* Haarlem; subsidie WMO;

* door overige loketten gefinancierde opbrengsten.   

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het 

bedrijfsproces. De direct toe te rekenen lasten worden direct toegerekend naar het desbetreffende segment. 

De overige lasten worden verdeeld op basis van de verhouding in de totale opbrengsten. Alle saldi zijn 

afgerond op duizenden euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen uit financiële afgeleide 

instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges worden in dezelfde 

categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten 

waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument 

ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.

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.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000

Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.604               5.220               

Machines en installaties 1.008               1.049               

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 661                  1.006               

Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 157                  264                  

Totaal materiële vaste activa 6.430               7.539               

 

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Boekwaarde per 1 januari 7.539               7.809               

Bij: investeringen 1.454               2.024               

Af: afschrijvingen 2.299               2.274               

Af: desinvesteringen 264                  20                    

6.430               7.539               

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000

Overige effecten -                       -                       

Totaal financiële vaste activa -                       -                       

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000

Boekwaarde per 1 januari -                       5.682               

Verkregen effecten

Waardeverandering -53                   

rente opbrengsten -43                   

Verkoop effecten -5.586              

Boekwaarde per 31 december -                       -                       

Toelichting:
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Boekwaarde per 31 december

In 2016 zijn de financiële activa liquide gemaakt. Uit hoofde van ons beleggingstatuut is in het verslagjaar geen belegging in 

effecten opportuun geweest: gegeven de lage rente werd een obligatiebelegging door het negatief obligatierendement gepaard 

aan een risico van waardedaling bij rentestijging obligaties niet aantrekkelijk geacht.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Als gevolg van het feit dat de integrale bekostiging over gaat naar prestatiebekostiging hebben wij een analyse uitgevoerd op 

vaste activa. Hieruit is gebleken dat er ultimo 2017 geen indicaties zijn die kunnen duiden op een mogelijke duurzame 

waardevermindering. 

Boekwaarde van activa met beperkte eigendomsrechten is per ultimo 2017 € 4.604.000, zijnde de verbouwingen in bestaande 
huurpanden van HVO-Querido.
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ACTIVA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort -                       -                       

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 59                    109                  

59                    109                  

2014 2015 2016 2017 totaal

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Saldo per 1 januari -                       -119                 10                    -                       -109                 

Financieringsverschil boekjaar -                       -                       -                       -69                   -69                   

Correcties voorgaande jaren -                       -                       -                       -                       -                       

Betalingen/ontvangsten -                       119                  -                       -                       119                  

Subtotaal mutatie boekjaar -                       119                  -                       -69                   50                    

Saldo per 31 december -                       -                       10                    -69                   -59                   

c b

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000
Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 59                    109                  

59                    109                  

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2017 2016

€ 000 € 000

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 292                  566                  

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 361                  556                  

Totaal financieringsverschil -69                   10                    
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Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot WLZ
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000

Vorderingen op debiteuren 956                  1.991               

Overige vorderingen:

Te vorderen pensiongelden 369                  272                  

Te vorderen subsidies en inkoopcontracten WMO 3.925               5.932               

Nog te factureren kosten 27                    7                      

Nog te ontvangen bedragen:
Overige vorderingen 215                  252                  
Nog te ontvangen bedragen: 2.522               

Overige overlopende activa:

Vooruitbetaalde bedragen 1.123               961                  

Vooruit ontvangen facturen Huur en Pension 1.081               921                  

Totaal debiteuren en overige vorderingen 7.696               12.858             

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000

Bankrekeningen 12.072             2.635               

Kassen 118                  116                  

Deposito's 26.500             26.575             

Totaal liquide middelen 38.690             29.326             

Toelichting:
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In de debiteuren en overige vorderingen zijn geen vorderingen begrepen (2017: € 0 miljoen) met een resterende looptijd langer 
dan 1 jaar.

Op de vorderingen op debiteuren is € 143.978 (2016: € 114.524) in mindering gebracht als voorziening voor oninbaarheid. De 
voorziening die in aftrek op de vorderingen pensiongelden is gebracht, bedraagt € 695.405 (2016: € 656.103).

De resterende looptijd van de overige vorderingen is korter dan 1 jaar.

De liquide middelen en deposito's staan ter vrije beschikking van de organisatie, met uitzondering van een bedrag van € 708.412 
waarvoor bankgaranties zijn afgegeven.

Te vorderen subsidies zijn gedaald met 2,0 mln. doordat subsidies uit voorgaande jaren zijn afgehandeld met de financiers.

Nog te ontvangen bedragen zijn tot nul gereduceerd omdat de activiteiten zoals Bed Bad en Brood in 2017 een 

subsidiebeschikking hebben en periodiek bevoorschot worden in plaats van facturatie achteraf. De vordering betreffende 2016 is 

voldaan.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000

Kapitaal 18€                  18€                  
Bestemmingsfondsen 11.678€           30.856€           
Algemene en overige reserves 24.702€           2.873€             
Totaal eigen vermogen 36.398€           33.748€           

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-17

€ 000 € 000 € 000 € 000

Kapitaal 18                    -                       -                       18                    

Totaal kapitaal 18                    -                       -                       18                    

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-17

€ 000 € 000 € 000 € 000
Bestemmingsfondsen:

Aanvaardbare kosten 19.374             -                       -19.374            -                       
Gemeentesubsidie Amsterdam 12.107             71                    -                       12.178             

Gemeentesubsidie Haarlem -624                 124                  -                       -500                 

Totaal bestemmingsfondsen 30.856             196                  -19.374            11.678             

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-17

€ 000 € 000 € 000 € 000
Algemene reserves:

Algemeen bestemmingsreserve 2.873€             2.455€             19.374€           24.702€           

Totaal algemene en overige reserves 2.873€             2.455€             19.374€           24.702€           

Toelichting:
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Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze reserve uitsluitend aan een 

bepaald doel te mogen besteden.

Aanvaardbare kosten

De Reserve Aanvaardbare Kosten, opgebouwd in het AWBZ-tijdperk, is verplaatst: tot en met 2016 was deze reserve onder de 

Bestemmingsfondsen opgenomen, gelet op het beklemde karakter ervan. Gegeven de landelijke afspraken is geen sprake meer van een 

bestedingsbeperking, behalve dat de bestedingen ten goede moeten komen aan de WMO en haar cliënten, en de transitie vanuit de AWBZ 

naar de WMO. Aangezien deze zelfde beperking statutair is bepaald voor de bedrijfsvoering van de gehele stichting, is het opgebouwde 

vermogen van € 19 mln verschoven naar de Algemene reserves. Deze overheveling is gedaan middels een dotatie naar de algemene reserves.

Gemeentesubsidie Amsterdam

Binnen het bestemmingsfonds Amsterdam, te weten € 12,2 mln. is 9,0 mln. bestemd voor de hervorming van Maatschappelijke opvang en 
Beschermd wonen in Amsterdam.  Aangezien vanaf 2017 het merendeel van het budget niet meer via subsidies maar via contracten is 

gegenereerd, vallen de daarmee behaalde resultaten niet meer toe aan de Bestemmingsfondsen Subsidie Amsterdam en Subsidie Haarlem. 

Het overgrote deel van het resultaat 2017 a € 2,6 mln, namelijk € 2 mln hiervan, is daarmee toegevoegd aan de Algemene Reserves. Om deze 
twee redenen is de Algemene Reserve eind 2017 ca. € 21 mln hoger dan eind 2016, en zijn de Bestemmingsfondsen ca. € 19 mln lager.

Gemeentesubsidie Haarlem

Het bestemmingsfonds Gemeentesubsidie Haarlem vertoont een negatief saldo van € 500.000. Ten opzichte van 2016 is het negatieve saldo 
met € 124.000 ingelopen door het positieve resultaat over 2017. Verwacht wordt dat het negatieve saldo in de komende jaren verder zal 
worden ingelopen. Mocht, echter in de komende jaren blijken dat inhalen van het negatief saldo niet mogelijk is, zal dan een afboeking ten 

laste van de vrije reserves plaatsvinden.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-17

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Voorziening jubileumuitkering 104                  47                    75                    4                      72                    

Voorziening langdurig zieken 553                  465                  504                  514                  

Voorziening Inzake LFB 12                    -                       3                      1                      8                      

Totaal voorzieningen 669                  512                  78                    509                  594                  

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

31-dec-17

€ 000

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 527                  

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 67                    

Hiervan langlopend (> 5 jaar) -                       

Toelichting per categorie voorziening:

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Specificatie egalisatie afschrijving verbouwingskosten
31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000

Nieuwbouwsubsidie inzake Poeldijkstraat PV 70                    106                  

Subsidie inzake verhuizing De Aak -                       -                       

Investeringssubsidie inzake 24-uursvoorziening Zuid-Oost 64                    96                    

Investeringssubsidie Veste 21                    33                    

Investeringssubsidie Wilhelminastraat 34                    51                    

Totaal egalisatie afschrijvingen gebouwen 189                  286                  
Egalisatie afschrijving verbouwingskosten -                       336                  

Dit betreffen investeringssubsidies welke geëgaliseerd met de betreffende afschrijvingen afnemen.

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ 000 € 000

Crediteuren 4.120               4.202               

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.416               3.294               

Schulden terzake pensioenen 133                  466                  

Nog te betalen salarissen 15                    35                    

Overige schulden:

Waarborgsommen 237                  79                    

Overige schulden 241                  163                  

Nog te betalen kosten:

Huisvestingskosten 19                    285                  

Overige kosten 137                  137                  

Vooruitontvangen opbrengsten:

Vooruitontvangen pensiongelden 994                  772                  

Subsidies 2.090               2.145               

Vakantiegeld 363                  366                  

Vakantiedagen 2.737               2.257               

Overige overlopende passiva:

Egalisatie afschrijving verbouwingskosten 96                    113                  

Overige overlopende passiva 979                  597                  

Totaal overige kortlopende schulden 15.576             14.911             

Toelichting:
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Jubileumuitkering

Op grond van de CAO-wijziging per 1 januari 2016 is een deel van de Voorziening jubileumuitkering in 2016 ten gunste van het 

resultaat vrij komen te vallen. In 2017 heeft HVO Querido een  bedrijfs eigen regeling inzake de jubileumuitkering. Deze is in 2017 

uitgekeerd. Hierdoor daalt de voorziening met € 32.000 naar € 72.000.

Langdurig zieken

De Voorziening langdurig zieken is navenant op hetzelfde niveau gebleven van 2016. Ondanks de stijging van ziekteverzuim, 

wordt het risico langdurig ziekteverzuim op individuele basis lager ingeschat. De voorziening heeft betrekking op 19 medewerkers 

(vorig jaar 17) die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces’.

De schulden ter pensioen zijn in 2017 afnomen met 333.000 euro, door een versnelde facturatie in 2017 van het pensioenfonds. 

De waarborgsommen zijn met 158.000 gestegen door een toename van het aantal woningen, verhuurd  aan onze clienten. Het 

bedrag gereserveerd voor nog niet opgenomen vakantiedagen is met 480.000 euro toegenomen door een stijging van het aantal 

werknemers in dienst van HVO-Querido. De overige overlopende passiva stijgt door een toename van nog niet uitgenutte 

tegoeden bij de werknemers van hun loopbaanbudget.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

10. Financiële instrumenten

Kredietrisico

Tegenpartijen

Vorderingen op banken (met een A2-rating) 38.572
Vorderingen op de overheid 3.856
Vorderingen op particulieren 584

Totaal 43.011

Renterisico en kasstroomrisico

10. 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: 2017 2016

€ 000 € 000

Huur- en Leaseverplichtingen 31.680             31.316             

Bankgaranties 708                  668                  

32.388             31.984             

Bankgaranties Huur Leasing Totaal

€ 000 € 000 € 000 € 000

Niet langer dan 1 jaar 6                      5.668               48                    5.722               

Tussen 1 en 5 jaar -                       13.839             1                      13.840             

Langer dan 5 jaar 702                  12.124             -                       12.826             

708                  31.631             49                    32.388             
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De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

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.

De kredietkwaliteit van de vorderingen kan als volgt worden weergegeven:  (bedragen x € 1.000,=)

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. 

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 

blootstellen aan markt-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De 
instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 

elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen 

blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de destbetreffende instrumenten. De 

contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 

dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

De instelling loopt kredietrisico over debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt 

EUR 43,0 miljoen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij 4 tegenpartijen  (of economisch  verbonden tegenpartijen) voor een 

totaalbedrag ad EUR 38,6 miljoen. De  hoogste vordering op de overheid bedraagt EUR 3,8 miljoen. Met deze tegenpartijen 

bestaat een lange relatie. Ze hebben altijd aan hun betalingsverplichtingen voldaan en hebben een A2-rating. 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Materiële vaste

Andere vaste bedrijfsactiva

bedrijfsmiddelen in uitvoering en

technische en vooruitbetalingen

Bedrijfsgebouwen Machines  en administratieve op materiële Totaal

en -terreinen installaties uitrusting  vaste activa

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 15.385                         3.743                   4.217                       264                             23.609           

- cumulatieve herwaarderingen -                                   -                           -                               -                                  -                    

- cumulatieve afschrijvingen 10.165                         2.694                   3.211                       -                                  16.070           

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 5.220                           1.049                   1.006                       264                             7.539             

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 872                              333                      92                            157                             1.454             

- herwaarderingen  -                    

- afschrijvingen 1.488                           374                      437                          2.299             

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 111                          264                             375                

  cumulatieve herwaarderingen -                    

  cumulatieve afschrijvingen 111                          111                

  per saldo -                                   -                           -                               264                             264                

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -616                             -41                       -345                         -107                            -1.109           

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 16.257                         4.076                   4.198                       157                             24.688           

- cumulatieve herwaarderingen -                                   -                           -                               -                                  -                    

- cumulatieve afschrijvingen 11.653                         3.068                   3.537                       -                                  18.258           

Boekwaarde per 31 december 2017 4.604                           1.008                   661                          157                             6.430             

Afschrijvingspercentage 10-20% 20,0% 20,0% 20,0%
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT AMSTERDAM (SUBSIDIE)

2017 2016

€ 000 € 000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten Wmo 12.923 76.610

0 1.962

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke onderst 12.923             78.572              

Subsidies Wlz/Zvw-zorg (Loket 10 en 12) 0 740

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 0 1.792

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 0 343

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 0                      2.875                

Eigen bijdragen en betalingen cliënten 1.217 1.004

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 186 2.418

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor 

uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed). 42 428

Overige bedrijfsopbrengsten 1.445               3.850                

Som der bedrijfsopbrengsten 14.368             85.297              

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 6.058 51.692              

Afschrijvingen op materiële vaste activa 201 2.096                

Overige bedrijfskosten 8.038 30.746              

Som der bedrijfslasten 14.297             84.534              

BEDRIJFSRESULTAAT 71                    763                   

Financiële baten en lasten 0 170                   

RESULTAAT BOEKJAAR 71                    933                   

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ 000 € 000

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds gemeente Amsterdam 71                    933                   

71                    933                   
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Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)

In deze opstelling wordt een lager bedrag aan subsidies WMO Amsterdam genoemd, dan op pagina 49, bij de totale 

opbrengsten. Achtergrond hiervan is dat de hier weergegeven segmentatie als doel heeft het gesegmenteerde resultaat WMO 

Subsidies Amsterdam te tonen. In de gehanteerde systematiek wordt -in geval van een resultaat op een kostenplaats met 

gemengde geldstromen- het resultaat opgenomen bij de dominante geldstroom. In dit specifieke geval is een deel van de totale 

subsidieopbrengsten gemengd met een hoger bedrag van het contract MOBW, zodat het resultaat van de betreffende 

kostenplaats in het segment van het contract MOBW is verantwoord. Met andere woorden: de subsidie-opbrengsten zijn in totaal 

het op pagina 49 genoemde bedrag, en het hierop geboekte resultaat is hier vermeld.
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5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT HAARLEM (SUBSIDIE)

2017 2016

€ 000 € 000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten Wmo 4.167 3.211

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 4.167               3.211                

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 0 57

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) -                       57                     

Eigen bijdragen en betalingen cliënten 147 115

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 0 468

Overige opbrengsten   30 130

Overige bedrijfsopbrengsten 177                  713                   

Som der bedrijfsopbrengsten 4.344               3.981                

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.502 2.018                

Afschrijvingen op materiële vaste activa 50 33                     

Overige bedrijfskosten 2.668 2.059                

Som der bedrijfslasten 4.220               4.109                

BEDRIJFSRESULTAAT 124                  -128                  

Financiële baten en lasten 0 8                       

RESULTAAT BOEKJAAR 124                  -120                  

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ 000 € 000

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds gemeente Haarlem 124                  -120                  

124                  -120                  
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5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT OVERIG (CONTRACTEN)

2017 2016

€ 000 € 000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten Wmo 78.248 4.572

2.613 570

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 80.861             5.142                

Subsidies Wlz/Zvw-zorg (Loket 10 en 12) 483 0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 229 9

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 1.481               9                       

Eigen bijdragen en betalingen cliënten 256 82

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 0 4.454

Overige opbrengsten   792 171

Overige bedrijfsopbrengsten 1.048               4.707                

Som der bedrijfsopbrengsten 83.390             9.858                

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 54.128 4.507                

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.935 30                     

Overige bedrijfskosten 24.894 4.139                

Som der bedrijfslasten 80.957             8.677                

BEDRIJFSRESULTAAT 2.433               1.181                

Financiële baten en lasten 22 11                     

RESULTAAT BOEKJAAR 2.455               1.192                

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ 000 € 000

Toevoeging/(onttrekking):

Aanvaardbare kosten -                       -                        

Bestemd vermogen 2.455               1.192                

2.455               1.192                
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Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
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5.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2017 2016

€ 000 € 000

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT AMSTERDAM (SUBSIDIE) 71                    933                   

SEGMENT HAARLEM (SUBSIDIE) 124                  -120                  

SEGMENT OVERIG (CONTRACTEN) 2.455               251                   

2.650               1.063                

Resultaat volgens resultatenrekening 2.650               2.005                

Fout
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BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ 000 € 000

Opbrengsten Wmo 95.338 84.394

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 2.613 2.532

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen) 0 0

Overige zorgprestaties 0 0

Totaal 97.951            86.926            

 

Een nadere verdeling van de gebudgetteerde zorgprestaties is als volgt:

2017 2016

€ 000 € 000

Beschermd wonen Amsterdam Loket 1 53.887 48.950

Maatschappelijke opvang Amsterdam Loket 2 30.107 24.271

Jeugd Amsterdam Loket 3 3.107 3.539

Dagbesteding Amsterdam Loket 5 1.788 1.907

Haarlem Loket 6 4.167 3.211

Wijkzorg Amsterdam Loket 8 1.154 1.614

DJI Loket 9 2.613 2.532

Loket Overige 1.128 901

97.951            86.926            

Toelichting:

2017 2016
€ 000 € 000

Inkoop 16.320 21.992

-19 227

SBA-004986 6.057 0

SBA-007108 1.386 0

SBA-008859 2.985 0

SBA-005548 159 180

SBA-007936 142 210

SBA-011421 425 0

913 541

SBA-005549 937 725

11746 170 0

232

401 396,00

30.107                   24.271                   

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ 000 € 000
Subsidies Wlz/Zvw-zorg (Loket 10 en 12) 483 739

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 769 1.793

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 229                 409                 

Totaal 1.481              2.941              

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

2017 2016

Overige dienstverlening € 000 € 000

Eigen bijdragen en betalingen cliënten 1.619 1.201              

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 186 7.340              

864 728                 

Totaal 2.669              9.269              

Toelichting:

50

De gebudgetteerde zorgprestaties betreffen de opbrengsten van de bovenstaande loketten in overeenstemming met de bestaande 

beschikkingen. De stijging van de opbrensten ten opzichte van 2016 is met name door extra budget omslag MOBW, 

subsidiebeschikkingen voor Bed Bad en Brood, Winteropvang en Nachtopvang Amsterdam, waar in 2017 een subsidiebeschikking in 

2017 zijn voor afgegeven.

De overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties betreffen de opbrengsten ivm  samenwerking met de Gemeente Amsterdam. De kosten 

hiervan zijn verwerkt in de Algemene kosten. In 2017 zijn voor Bed Bad en Brood, De winteropvang en de Nachtopvang in Amsterdam 

subsidiebeschikkingen verkregen. Deze opbrengsten zijn in 2017 verantwoord onder opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning.   

ACM en P&G

Winteropvang 2017/2018

Walborg gezinnen

Housing First pilot

Voor Maatschappelijke 

opvang Amsterdam zijnde 

loket 2, zijn de volgende 

subsidies opgenomen:

Rups

Winteropvang 2016/2017

Afwikkeling voorgaande 

jaren

Contract

Periodieke subsidie

Passantenpensions

Bed, Bad, Brood

Noodhotel

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend 

goed).

Omslag MOBW
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ 000 € 000

Lonen en salarissen 44.639 41.129            

Sociale lasten 6.998 6.785              

Pensioenpremies 3.768 3.489              

Andere personeelskosten:

Werving 87 15                   

Deskundigheidsbevordering 925 887                 

Overige personeelskosten 1.299 966                 

Subtotaal 57.716 53.272            

Personeel niet in loondienst 3.971 4.945              

Totaal personeelskosten 61.687 58.217            

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Segment Amsterdam 97                   785                 

Segment Haarlem 27                   29                   

Segment overig 865                 88                   

Gemiddeld aantal personeelsleden obv full-time eenheden 989                 902                 

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is -                     -                     

Toelichting:

15. Afschrijvingen 

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ 000 € 000

Afschrijving materiële vaste activa 2.299              2.274              

Vrijval investeringssubsidies -113                -116                

Totaal afschrijvingen 2.186              2.158              

Toelichting:
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De toename in personele kosten houdt vooral verband met de uitbreiding van het personeel in loondienst (87 FTE). Verder is het 

personeel niet in loondienst afgenomen als gevolg van het feit dat meer personeel in dienst wordt genomen door HVO-Querido in 

plaats van in te huren.

Stichting HVO-Querido heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen, 

hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over 

de jaren waarin een werknemer bij HVO-Querido pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van 

het personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. HVO-Querido betaalt hiervoor premies, waarvan de 

helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van 

het pensioenfonds gedeeld door zijn financiële verplichtingen) dit toelaat.  

 

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 

‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de 
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In januari 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 103%. Het vereiste niveau van de 

beleidsdekkingsgraad is 110%, om te mogen indexeren.

 

In 2015 verwachte het pensioenfonds volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen, en voorziet geen noodzaak 

voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.  HVO-Querido 

heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect 

van hogere toekomstige premies. HVO-Querido heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar 

in de jaarrekening verantwoord. In 2017 is de dekkingsgraad nog steeds beneden het vereiste niveau. Als gevolg hiervan zal in 2018 

van de pensioenen niet geïndexeerd worden.

Vrijval investeringssubsidies houden verband met de investeringsubsidies verantwoord onder punt 10. langlopende schulden, 

toelichting 5.1.5 toelichting balans
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ 000 € 000

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.499              4.976

Algemene kosten 13.420            13.676

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.394              3.849

Onderhoud en energiekosten :

Onderhoud 5.171              5.670

Energiekosten 1.628              1.826

Subtotaal 6.799              7.496              

Huur en leasing 13.032            12.041

Huurbijdragen -5.544             -5.094

Dotatie en vrijval voorzieningen -                     0

Totaal overige bedrijfskosten 35.600            36.945

Toelichting:

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ 000 € 000

Rentebaten 20 90

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 43

Subtotaal financiële baten 20 133

Rentelasten 2 3

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 53

Overige financiële lasten

Subtotaal financiële lasten 2 56

Totaal financiële baten en lasten 22 189
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De afname van voedingsmiddelen en patiënt- en bewoners gebonden kosten wordt veroorzaakt door de beëindiging van meerdere 

opvangprojecten in 2016. De toename van de huurlasten en bijdragen komen mede door de stijging van het aantal woningen. Tevens 

zijn er een aantal "voorlopige" voorzieningen gehuurd voor opvang.
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18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

C.E.M. Blaas

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 147.582              

Beloningen betaalbaar op termijn 11.068                

Subtotaal 158.650              

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 166.000              

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. -                     

Totale bezoldiging 158.650             

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 147.986              

Beloningen betaalbaar op termijn 10.812                

Totale bezoldiging 2016 158.798              

Toelichting:
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Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor HVO-Querido is € 166.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, 

zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

18a. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling

bedragen x € 1

De bestuurder, de heer C.M.L. Blaas, valt volgens de WNT onder bezoldigingsklasse IV (zijnde maximaal, € 166.000), dit is exclusief 
werkgeverspremies wettelijke sociale zekerheid. Ultimo 2017 is er geen sprake van afkoopsommen. 

De bezoldiging bedroeg in 2014 € 153.991, 2015 € 148.071 en 2016 € 158.798.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht over 2017 in het kader van de WNT is vergelijkbaar met de bezoldiging als toegelicht onder 

18b. 

WNT-VERANTWOORDING 2017 HVO-Querido



Stichting HVO-Querido

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2017 is als volgt:

I. van Bennekom 

- Stompedissel
C. Bronda J.C.F. Jacobs A.W. van Raalte

[VOORZITTER] [VOORZITTER] [LID] [LID]

1/1 - 29/6 1/7 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

3.000               3.000                 4.000                4.000               

12.279             12.552                16.600               16.600             

nvt nvt nvt nvt

3.000               3.000                 4.000                4.000               

NVT NVT NVT NVT

1/1 - 31/12 nvt 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

               6.000                 4.000                4.000 

                     -                         -                        -                      - 

               6.000                         -                 4.000                4.000 

R. Kok J.E.M. Meijer J.W. Grandia A. Blom

[LID] [LID] [LID] [LID]

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

4.000               4.000                 4.000                4.000               

16.600             16.600                16.600               16.600             

nvt nvt nvt nvt

4.000               4.000                 4.000                4.000               

NVT NVT NVT NVT

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 26/10 - 31/12 26/10 - 31/12

               1.500                  4.000                 1.000                1.000 

                     -                         -                        -                      - 

               1.500                  4.000                 1.000                1.000 

Toelichting:
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Bezoldiging

Bezoldiging

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2016

Bezoldiging

Bezoldiging

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Beloningen betaalbaar op termijn

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het 

individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de 

WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Totale bezoldiging 2016

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan

1. De Raad van Toezicht heeft besloten met ingang van 2015 de bezoldiging voor de leden te verhogen naar € 4.000 per jaar en voor de voorzitter 
naar € 6.000 per jaar.

2. De vergelijkende cijfers in de toelichting zijn aangepast om de bezoldiging van voorgaand jaar te laten aansluiten bij de werkelijke situatie. De 

wijziging heeft geen invloed op en inzake een mogelijke overschrijding van de maximale bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

bedragen x € 1

Functiegegevens

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

18b. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum-/- Onverschuldigd betaald bedrag
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18. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 108.000          127.000

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 82.000            88.000

3 Fiscale advisering -                     -                     

4 Niet-controlediensten -                     -                     

Totaal honoraria accountant 190.000 215.000

De bezoldiging van de bestuurder en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 17."

5.1.9 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De bestuurder van Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld op 9 april 2018.

De Raad van Toezicht van de Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering 

van 9 april 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.8.1.

Zie hieronder het opgenomen overzicht 2017 2016

€ 000 € 000
Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds gemeente Amsterdam 71                   933                 

Bestemmingsfonds gemeente Haarlem 124                 -120                

Bestemd vermogen 2.455              1.192              

2.650              2.005              

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nieuw licht werpen op de feitelijke situatie per balansdatum.
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In 2017 is een nabetaling gedaan op de controle op de jaarrekening 2016, ad € 32.000. Deze nabetaling is verwerkt in de cijfers van 
2016.

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.
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

W.G. W.G.

C.M.L. Blaas 9 april 2018 C. Bronda 9 april 2018

W.G. W.G.

J.C.F. Jacobs 9 april 2018 J.W. Grandia 9 april 2018

W.G. W.G.

A.W. van Raalte 9 april 2018 A.Blom 9 april 2018

W.G. W.G.

J.E.M. Meijer 9 april 2018 R. Kok 9 april 2018
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

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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onderdeel van de jaarrekening de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

Bij de vaststelling van de jaarrekening bepaalt het bestuur de resultaatbestemming, die als integraal 



 

  

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van HVO-Querido te Amsterdam 

 
 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van 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 HVO-Querido op 31 december 2017 en 

van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZI.  

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 

2. de resultatenrekening over 2017; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn hierna beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 

Wij zijn onafhankelijk van HVO-Querido zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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 het 

bestuursverslag en 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 en de bepalingen van 

en krachtens de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT). 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 2017 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 controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de zorginstelling. 

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

 Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 

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.



 

  AA18-0691 

Wij communiceren met het bestuur en de Raad van Toezicht onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing.  

 

 

Amstelveen, 16 april 2018 

 

BDO Audit & Assurance B.V.    

namens deze, 

 

 

w.g. 

J.A. Wiersma RA 


	 Een daling van de algemene kosten van ca. € 1 mln., (in 2016 was € 1 mln. besteed aan verduurzaming van de panden).

