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voorwoord

5

H

et afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het versterken van
de organisatiestructuur en het verder ontwikkelen en verbeteren van
ons aanbod. Dat geeft een basis voor de toekomst waarin een adequate
bekostiging van onze dienstverlening geen vanzelfsprekendheid meer is.
Dat is opgemerkt door onze opdrachtgevers en heeft geleid tot verruiming
van het aantal plaatsen voor het komende jaar, waardoor wachtlijsten nog
meer kunnen worden weggewerkt.
Het komende jaar gaan we daar voortvarend mee verder. Wij zullen ons
maximaal inspannen om de zorg voor dak- en thuislozen en cliënten met
een psychiatrische achtergrond te waarborgen en te verbeteren.
Onze doelen zijn ambitieus en doen een groot appèl op onze medewerkers,
want zij zijn het die dagelijks betrokken en actief het werk doen.
Om hen beter te ondersteunen hebben we óók ambitieuze doelen gesteld.
Over deze en andere ontwikkelingen kunt u lezen in dit jaarverslag.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten.
Jaap Fransman
Clemens Blaas
Raad van Bestuur
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2

profiel
van de
organisatie
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2.1 Algemeen

2.2 Structuur van de organisatie

HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten
aan dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische en/of
verslavingsproblemen en vrouwen en gezinnen in nood.
Jong en oud, mannen en vrouwen. Het verzorgingsgebied
bestrijkt de gemeentes Amsterdam en Diemen (zie pagina 96
voor de plattegrond).
HVO-Querido ontstaat in 2001 uit een fusie tussen twee
Amsterdamse organisaties: Hulp voor Onbehuisden, dat
sinds 1904 maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
biedt, en de Queridostichting, een regionale instelling voor
beschermende woonvormen (RIBW), sinds 1969 opererend
in de geestelijke gezondheidszorg. In HVO-Querido zijn twee
werkvelden uit de welzijns- en gezondheidszorg verenigd
met het doel zo goed mogelijke zorg te leveren aan in veel
opzichten overeenkomstige doelgroepen.

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

info@hvoquerido.nl
www.hvoquerido.nl
id NZa 300256
kvk nr 34148173

HVO-Querido is een stichting met een tweehoofdige Raad
van Bestuur die is belast met de algemene leiding van de
organisatie. Het bestuur legt over zijn doen en laten verantwoording af aan de Raad van Toezicht en leidt het managementteam. De medezeggenschap van medewerkers is
geformaliseerd in een centraal opererende ondernemingsraad
met decentraal functionerende adviesorganen voor de regio’s.
De medezeggenschap van cliënten opereert op drie niveaus:
cliëntencommissies voor de voorzieningen, regionale cliëntenraden adviserend aan de regiodirecties en een centrale
cliëntenraad als gesprekspartner en adviseur van het bestuur
(zie pagina 95 voor het organigram).
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productie
273.101
28.941
39.271
228.860

aantal cliënten
per 31-12-2011
780
223
250
732

capaciteit
773
250
-

266.018
120.335
54.982
3.044

743
336
158
359

663
343
148
-

Personeel
medewerkers in loondienst per 31-12-2011
FTE per 31-12-2011

926
766,8

Productie 2011
AWBZ Beschermd wonen
AWBZ Begeleid wonen
AWBZ Aanvullende Zorg
AWBZ Dagbesteding

eenheden
nachten
uren
uren
uren

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

nachten
nachten
nachten
contacten

Bedrijfsopbrengsten
totaal bedrijfsopbrengsten 2011
waarvan wettelijk budget aanvaardbare
kosten/subsidie
overige bedrijfsopbrengsten

74.400.000
43.800.000
30.600.000
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2.3 Kerngegevens
De drie voornaamste producten van HVO-Querido zijn
opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten.
HVO-Querido heeft een toelating als instelling voor verblijf
krachtens artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat daarbij om de AWBZ-functies
persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling
en verblijf.
Daarnaast heeft HVO-Querido een gebruikersruimte voor
verslaafde daklozen. Speciaal voor vrouwen zijn er het
Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel voor de
opvang van slachtoffers en ondersteuning van de hulpverlening en het Prostitutie & Gezondheidscentrum P&G 292 in
samenwerking met de GGD. Op jaarbasis gaat het hier om
bijna 500 cliënten.

2.4 Belanghebbenden en
samenwerkingspartners
HVO-Querido werkt intensief samen met een groot aantal
collega-instellingen. In het Platform Opvanginstellingen
Amsterdam (POA) wordt bestuurlijk samengewerkt met de
organisaties die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang
en vrouwenopvang in de stad: Leger des Heils, Blijf Groep,
Regenboog Groep, Volksbond Amsterdam, Oudezijds 100,
Exodus en Arkin.
Veel van onze cliënten komen in aanmerking voor een
gecombineerd aanbod van begeleiding en sociaalpsychiatrische of verslavingsgerichte behandeling. Dit laatste wordt
geboden door onze ketenpartners Arkin, GGZ inGeest en
De Bascule. Met deze GGZ-instellingen zijn ook in 2011 weer
overeenkomsten gesloten om de behandeling en begeleiding
zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Op het gebied van dagbesteding werkt HVO-Querido samen
met De Omslag en diverse onderaannemers.
Met de Protestantse Diaconie Amsterdam wordt samengewerkt in het Drugspastoraat Amsterdam en het Juridisch
Steunpunt voor dak- en thuislozen.
Daarnaast maakt HVO-Querido deel uit van het Jeugdzorg
Overleg waarin de jeugdzorgaanbieders in de Stadsregio
Amsterdam zitting hebben, het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren en werkt op dit gebied samen met Altra en Spirit.
Verder werkt HVO-Querido per afdeling of project op allerlei
niveaus samen met het lokaal bestuur, de Meldpunten Zorg
en Overlast, politie, justitie en diverse woningcorporaties.
HVO-Querido is lid van de SIGRA, de Samenwerkende
Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam, van werkgeversorganisaties GGZ Nederland en de Maatschappelijk
Ondernemers Groep en van de koepelorganisaties RIBW
Alliantie en de Federatie Opvang.
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling participeert
HVO-Querido in diverse onderzoeken naar de kwaliteit van
het aanbod in de maatschappelijke opvang, naar de werking
van zorgconcepten zoals Discus en zelfhulpmethodieken.
Ook in 2011 is hiertoe samengewerkt met de Hogeschool
van Amsterdam en de Academische werkplaats Opvang en
OGGZ van de Radboud Universiteit. HVO-Querido wordt in
februari 2011 lid van kenniscentrum Phrenos, dat in 2010 is
ontstaan uit een fusie tussen de Schizofreniestichting en het
Kenniscentrum Rehabilitatie.

Martien Schaaperhuis
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B

egin januari heeft 79% van de bewoners van het Martien
Schaaperhuis arbeidsmatige dagbesteding. Bij het Martien
Schaaperhuis heerst een cultuur waarbij dagbesteding
vanzelfsprekend is. Daarnaast zijn er laagdrempelige dagbestedingsmogelijkheden in en rond het gebouw. Zoals Basic Wheels,
met wie HVO-Querido een samenwerkingscontract heeft, en
restaurant de Steigerstek waar bewoners aan de slag kunnen.
Jan EKKELBOOM (Amsterdam, 1953) woont vanaf de opening in
2008 in het Martien Schaaperhuis. “Hiervoor woonde ik in De Veste,
daar werkte ik ook in de keuken. Het is mooi werk, bij elkaar doe
ik het al weer twaalf jaar. Ik ben naar de zeevaartschool gegaan in
Vlissingen, al mijn papieren gehaald. Ik heb 25 jaar gevaren bij de
calamiteitendienst in Den Helder. Als een schip in nood was op het
Engelse Kanaal of de Noordzee kwamen wij in actie. Je woont aan
boord, drie maanden op, drie maanden af. Als het alarm gaat, is
het stevig aanpoten, het is best een groot gebied. Op een gegeven
moment ben ik afgekeurd vanwege suikerziekte en ben ik bij HVOQuerido gekomen.
Dolletje
Het warme eten is hier goed, hier wordt elke dag alles vers
gekookt. Ik moet wat om handen hebben. Ik werk nu vier dagen
per week bij De Steigerstek. Je hebt vaste dagen en soms spring
ik ook nog bij, als ze het vragen en ik ben in huis. Het is gezellig
om te werken. Meestal zijn we met zijn vieren, je maakt eens een
praatje en af en toe een dolletje. Het restaurant loopt goed, veel
mensen die hier wonen, eten hier en we hebben ook veel gasten
van werkprojecten. We hebben eigen kleding van De Steigerstek en
zelfs een vest voor in de winter
Vissen
Vissen mag ik graag doen, een stuk aas aan de lijn en kijken wat er
hapt. We gaan in de zomer met zijn allen zeevissen, dat organiseer
ik. In juni gaan we weer. Volgende week ga ik met vakantie naar
Noorwegen. IJburg is prima hoor, je zit zo in de stad, het is tien
minuten met de tram en die gaat om de vijf minuten, als die rijdt
natuurlijk. Ik heb een mooie kamer en ik kan prima overweg met
de begeleiding. Op mezelf wonen is niks voor mij, dan komen de
muren op me af, ik heb graag wat mensen om me heen. Ik ben hier
kind aan huis.”

SOnIa DaLLOESInGH (Amsterdam, 1980) woont ruim drie jaar in
het Martien Schaaperhuis. “Mijn langste tijd heb ik gehad hier, ik
ben net met een van de begeleiders bij een woning wezen kijken,
ik ga binnenkort op mezelf wonen. Ik voel me nu veel soepeler dan
toen ik hier kwam. Nu ben ik heel braaf. De begeleiding is streng
voor mij, dat helpt natuurlijk wel, ik ben heel tevreden over ze.
Zintuigen
Ik ben weer begonnen met leren, zolang het maar zonder rekenen
is, ga ik graag naar school. Het is heel gek, als je heel lang niks
meer doet met je hoofd ontstaat er rust en ruimte, waardoor je
weer aan de slag gaat. Dus van luiheid word je eigenlijk vlijtig.
Ik heb de TOED-opleiding gehaald, dat is om je verhaal als
ervaringsdeskundige in te zetten om andere mensen te helpen.
Begrip tonen, goed luisteren, en jouw verhaal presenteren aan
groepen. Dat was aan de Hogeschool van Amsterdam.
Nu wil ik juist al mijn zintuigen gebruiken in plaats van ze kapot te
maken. Ik ben alleen nog verslaafd aan thee met limoen. Ik vind het
heerlijk om dingen te doen, een mens is ervoor gemaakt om bezig
te zijn. Ik wil de goede kant op, leuke en gezonde dingen doen.
Verder zing ik rocknummers met een R&B-tintje in een band, de
Space Cowboys, we oefenen bij het Ei-complex. Ik breakdance
bij de sportschool en doe een cursus hiphop, dat is vlakbij mijn
nieuwe huis, dat komt goed uit.
aardig
Van het begin af aan werk ik in het restaurant. Eerst elke dag, nu
twee dagen per week. Werk is heel leerzaam.
Het leukste aan werk is omgaan met je collega’s. Ik heb best wel
een zwak voor mensen. Als ik eenmaal een aardige kant van
iemand heb gezien, dan blijft dat hangen, dan houd ik dat vast.
Ik wil omgaan met mensen die serieus bezig zijn.”
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januari
1 Bij HVO-Querido gaat een nieuwe organisatiestrucbestaan met een symposium over cliënteninformatie
tuur in. De functie teamleider is vervangen door
en eigen regie in de Openbare Bibliotheek Amsterteammanager. Deze is verantwoordelijk voor een
dam en een feest met muziek in Huize Frankendael.
groter geheel en heeft daartoe meer bevoegdheden
19 Op basis van een proef besluit HVO-Querido om bij
gekregen. De teammanager wordt bijgestaan door
woonvoorzieningen in de regio Oost/Zuidoost cliënéén of meerdere zorgcoördinatoren en heeft secretaten die langdurig bij ons verblijven gratis internet en
riële/administratieve ondersteuning.
telefonie aan te bieden.
1 Annet Kunz treedt in dienst als manager Human
20 Het bestuur bezoekt de verslavingszorg in het noorden:
Resource Management en lid van het managementDuurzaam Verblijf in Beilen en De Lage Kamp in
team. Birgitte Borsch en Maartje Driessen gaan aan
Paterswolde.
de slag als teammanager van respectievelijk het
21 Er wordt een symbolische eerste paal geslagen
Ambulant team Z/NW en dagbesteding COWN en
van een woonvoorziening voor vijftig mensen met
Sylvia Roskam komt in dienst van de staf als projecteen drugsverslaving aan het Anton de Komplein in
manager jeugd.
Amsterdam Zuidoost, ter vervanging van onze tijdelijke
6 Tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Rode Hoed
24-uursvoorziening aldaar en de Elsrijkdreef.
wordt het boek Opvang en zorg onder één dak,
21 In januari start een experiment met de inzet van het
over HVO-Querido in Amsterdam van 1969 tot 2009
zogeheten Volledig Pakket Thuis 1½, bedoeld om
gepresenteerd.
voor hetzelfde geld meer zorg aan meer cliënten te
8 Wethouder Eric van der Burg zegt in Het Parool: ‘Het
kunnen leveren.
moet niet zo zijn dat ze in Polen zeggen: we gaan
24-28 Er zijn interne audits bij diverse afdelingen om te
naar Amsterdam om te werken en slapen wel in een
bezien of er wordt gewerkt zoals gezamenlijk is afgegoedkoop hotel van HVO-Querido.’ Dat veel Oostsproken en vastgelegd in het Kwaliteitshandboek.
Europeanen gebruikmaken van de winteropvang
27 Voor de tweede keer in 2011 gaat de winteropvang
komt volgens Jaap Fransman in dezelfde krant door
van start. Dat betekent dat tal van afdelingen van
de ruimhartige openstelling. ‘We zullen toch echt
HVO-Querido, en vooral de Poeldijkstraat, extra
moeten praten over hoe we deze situatie in de toenachtopvang bieden. Gemiddeld gaat het om 175
komst gaan aanpakken,’ aldus Fransman.
plaatsen per nacht.
15 Ingrid Coolen treedt in dienst als directeur van de
27 De tweede editie van het HVO-Querido café is bij
Serviceorganisatie en lid van het managementteam.
DAC Linnaeushof. Het thema is algemeen menselijk:
17 Cliënten van het Passantenverblijf, De Veste en
hoe gaan we met elkaar om?
De Rijswijk verhuizen van de Poeldijkstraat 16 naar
Overige gebeurtenissen in januari:
Begin januari heeft 79% van de bewoners van het
het nieuwe pand van HVO-Querido aan de
Martien Schaaperhuis arbeidsmatige dagbesteding.
Poeldijkstraat 10. Circa vijftig mensen bezoeken een
Het gemiddelde van de organisatie ligt dan op 40%
open avond voor omwonenden van deze voorziening.
(zie pagina 10 en 11).
18 Het Cliënten Informatiepunt (CLIP) viert zijn tienjarige
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februari
2 Op 2 februari vertoont DAC De Miranda de sportfilm Moving Forward Together over cliënten van
HVO-Querido die deel hebben genomen aan de
Social Inclusion Games.
5 Het Parool publiceert een artikel onder de titel ‘Het
is best uit te houden in opvanghotel Ruysdael.’
10 Een ensemble van het Nederlands Philharmonisch
Orkest geeft een gratis concert bij DAC Linnaeushof.
12 Op 12 februari gaat het muziekstuk Otto Dipinti
van Norbert Wissing in première in het Ei-complex
tijdens een concert van Ineke Canté. Wissing woont
in onze voorziening aan de Wassenaar Obdamstraat en is vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad van HVO-Querido (zie pagina 14 en 15).
15 Heleen Driessen wordt per 15 februari teammanager
van het Amsterdams Coördinatiepunt tegen
Mensenhandel en van prostitutie en gezondheidscentrum P&G292.
16 HVO-Querido wordt lid van kenniscentrum
Phrenos, dat in 2010 is ontstaan uit een fusie
tussen de Schizofreniestichting en het Kenniscentrum Rehabilitatie.
17 HVO-Querido tekent een samenwerkingsovereenkomst met Judith Wolf, directeur van de Academische Werkplaats Opvang x Oggz en hoogleraar
Maatschappelijke Opvang van UMC St. Radboud
in Nijmegen. Hiermee start de organisatiebrede
implementatie van de methodiek krachtgericht
werken.
24 De presentatie van de Amsterdamse voetbalteams,
bestaande uit cliënten van het Leger des Heils en
HVO-Querido, die aan de landelijke competitie
voor de Homeless Cup deelnemen. De begeleiding
is in handen van medewerkers van ons DAC
Linnaeushof.

Overige gebeurtenissen in februari:
Ellen van Lente wordt in februari teammanager van
onze afdeling voor vrouwen- en gezinsopvang De
Roggeveen.
In februari krijgen zes bewoners van JES
(Je Eigen Stek), een door daklozen zelf gerunde
opvang aan de Tolstraat, een zelfstandige woning
in Slotervaart.
Jaap Fransman keert zich in februari in het vakblad
Psy tegen het idee dat plaatsen beschermd wonen
als intramurale bedden worden gezien. ‘Deels zijn
onze plaatsen al ambulant, denk maar aan de
cliënten die met onze begeleiding zelfstandig
wonen.’
In het Martien Schaaperhuis start in februari de
tweede ronde van het Project Zorg voor Elkaar
(Proze), een onderzoek naar de effectiviteit van
lotgenotengroepen bij mensen met psychiatrische
en/of verslavingsproblemen. In 2010 is de pilot
hiervan ook al bij deze afdeling gehouden. In april
sluiten ook Fleerde en de Varikstraat hierbij aan.

Wassenaar Obdamstraat

N

orbert Wissing (Amsterdam, 1959) is niet alleen bewoner
van onze voorziening aan de Jacob van Wassenaar
Obdamstraat en vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad, hij is ook componist.
nORBERT WISSInG: “Mijn vader was een begenadigd amateurmusicus, daar heb ik het van. Helaas is hij in ’94 overleden, heel
triest, hij wou nog zo veel doen. Drie jaar ben ik naar het conservatorium geweest, compositie en slagwerk. Uiteindelijk ben ik
terechtgekomen bij Lex van Delden, die jarenlang gold als een van
de belangrijkste Nederlandse componisten en heel lang muziekredacteur van Het Parool is geweest. Een hele bijzondere man die
mij het echte handwerk van het compositievak heeft bijgebracht.
Van Delden had in het verzet gezeten, dat had hem gevormd, hij
kon daar heel indringend over vertellen.
Inspiratie
Van muziek kun je niet leven en daarom heb ik daarnaast ook altijd
in de horeca gewerkt. In de keuken bij restaurants, eetcafés en het
casino. Bovendien is componeren bij uitstek een solitaire bezigheid,
daarom is het belangrijk om op een ander vlak mensen om je heen
te verzamelen. Werken is een goede inspiratiebron. Soms ga ik er
wel eens met een vriend voor zitten, dan componeren we samen,
of we bewerken een bestaand stuk, dat is heel leuk, maar in hoofdzaak is componeren iets dat je alleen doet. Daar is niks mis mee,
zelf dingen bedenken, expressie in vorm, vind ik heel belangrijk.
Scheppen
Componeren begint met aantekeningen. Eerst woorden, dan wat
nootjes. Het ontstaat vooral in je hoofd. Dat kan overal zijn. Dan
gaat het werken in je hoofd, je hoort dan de akkoorden en de
kleur. Ik sluit me makkelijk af van de omgeving. Geluid, rumoer,
herrie of andere muziek deren mij niet. Net als Sjostakovitsj, die
onder het gebulder van de Duitse kanonnen tijdens het beleg van
Leningrad zijn zevende symfonie schreef. Ik heb vier maanden aan
de Otto Dipinti gewerkt. Je kunt daar geen peil op trekken, de ene
keer gaat het sneller dan de andere keer. Ik heb wel eens muziek
gemaakt bij een toneelstuk van Fassbinder, Bremer Freiheit, dat
moest razendsnel.
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Schilderijen
De Otto Dipinti zijn geïnspireerd op schilderijen van Sharon Miedema.
Sharon is uit 1992 en veel jonger dan ik, maar in de kunst maakt
dat niet uit. We zijn nu samen met een volgende compositie bezig,
liederen waarvoor Sharon de tekst maakt. Want de combinatie
van tekst en muziek is toch het mooiste dat er is. Eerder heb ik de
Todesfuge gemaakt, op woorden van de dichter Paul Celan over
de Jodenvervolging. Creativiteit kan ook zeer helend zijn. Wie wat
wil horen, moet op mijn site zijn, www.se.dds.nl, ik heb alles online
staan. Daar houd ik veel contacten aan over. Mensen vragen of ze
mijn muziek mogen gebruiken voor tv of film, ook uit het buitenland. Ik geef altijd toestemming. Muziek maak je om te laten horen.
Onbewoond eiland
Ik heb vrij veel cd’s, alleen klassiek, van de renaissance tot nu.
Als ik drie componisten moet uitzoeken om mee te nemen naar
het spreekwoordelijke onbewoonde eiland zijn dat Sjostakovitsj,
Mahler en Bach. Met hen zou ik me niet vervelen. Ik kom sowieso
tijd te kort. De cliëntenraad, daar gaat best veel tijd inzitten. Dan
heb ik nog veel vrienden, waarmee ik bijvoorbeeld naar de film ga.
Of naar concerten, al is dat wel duur. Laatst nog de Negende van
Bruckner gehoord, prachtig. Gelukkig ken ik vrij veel muzikanten,
zo krijg ik nog wel eens een uitnodiging. Ik lees bovendien graag.
Vestdijk, Poesjkin. Ik ben blij als ik eens een avondje voor mezelf
heb.
Eerst woonde ik in De Nassau, later bij De Aak. Over de WOB ben
ik goed te spreken. Ik zou wel op mezelf willen wonen, via Discus
bijvoorbeeld. Ook zou ik nog wel eens met muziek mijn brood willen
verdienen, bijvoorbeeld met arrangeren.”
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governance
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De Raad van Toezicht bestaat uit:
dhr. G. Koopdonk

dhr. mr. dr. G.D. Dales (voorzitter)

mw. A.M. Knuttel, tot februari

dhr. dr. R.J.L. Lindauer

dhr. R. Kok, RA

dhr. drs. R.F. Venderbosch (vice-voorzitter)

dhr. drs. J.J.M. van der Lans

dhr. mr. A.J. Heerma van Voss

mw. drs. I. van Bennekom MHA, vanaf november

3.1 Bestuur en toezicht
De zorgbrede governancecode is de leidraad voor het handelen
van de Raad van Toezicht van HVO-Querido.
Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit:
dhr. drs. J.M.L. Fransman, voorzitter
dhr. C.M.L. Blaas MBA-H, lid.
Voor het functioneren van het bestuur geldt een reglement
waarin de bevoegd- en verantwoordelijkheden, taakverdeling
en onderlinge verhoudingen zijn vastgelegd.
Het bestuur - Jaap Fransman en Clemens Blaas - maakt
deel uit en geeft leiding aan het managementteam: de regiodirecteuren Anita Schaaij, Paul Asberg en Nic Borghans,
controller Cyriel Reestman, directeur serviceorganisatie Ingrid
Coolen, manager HRM Annet Kunz, hoofd stafbureau Louise
Olij en bestuurssecretaris Conny Bruggeling. De bestuursvoorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
Toezicht
In februari treedt mevrouw Knuttel terug, in november treedt
mevrouw Van Bennekom toe tot de raad.
Leden van de Raad van Toezicht hebben geen andere binding
met HVO-Querido noch enig belang, anders dan uit hoofde
van hun raadslidmaatschap. Ten minste twee leden van de
raad beschikken over relevante kennis en ervaring in de zorg.
Raadsleden komen in aanmerking voor een vergoeding.
De Raad van Toezicht komt in 2011 viermaal bijeen. De raad
verleent het bestuur goedkeuring voor de vaststelling van
het jaarverslag en jaarrekening 2010 in aanwezigheid van de
accountant. De raad verleent goedkeuring aan de vaststelling
van de begroting 2012. Vaste agendapunten zijn de bespreking
van financiële en inhoudelijke kwartaalrapportages en halfjaarcijfers en de voortgang van de uitvoering van de strategische
agenda. De auditcommissie, bestaande uit de heren
Venderbosch, Kok en Koopdonk, brengt regelmatig verslag
uit en doet aanbevelingen.

De Raad van Toezicht is naast toezichthouder ook werkgever
voor de Raad van Bestuur en staat het bestuur met raad en
daad terzijde.
In 2011 is wederom aandacht besteed aan de inhoud van de
toezichthoudende functie, of die in alle opzichten voldoet aan
de daaraan te stellen eisen en waar mogelijkheden voor verbetering kunnen worden gevonden. De raad baseert zich mede
op de expertise van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, waarvan alle leden lid zijn. Zo is in
navolging van de Governancecode door de raad een klokkenluidersregeling vastgesteld, waarbij het bestuur garandeert dat
werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de
organisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de
mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de organisatie van algemene, operationele
en/of financiële aard of die het functioneren van het bestuur
betreffen.
Er is aandacht besteed aan de uitwerking van het integraal
veiligheidsbeleid en daarbij is afgesproken om dit onderwerp
jaarlijks te agenderen.
De raad heeft feedback aan het bestuur gegeven op de richting, gekozen doelen en consequenties van het meerjarenbeleidsplan 2011-2014.
De resultaten van een stakeholdersonderzoek naar de verwachtingen en ervaringen van samenwerkingspartners van de
organisatie zijn aan de raad gepresenteerd.
Begin 2011 heeft de raad zijn functioneren geëvalueerd in een
besloten sessie. Voorafgaand heeft de voorzitter de mening van
de leden van het bestuur gepeild over het samenspel tussen
raad en bestuur en navraag gedaan naar suggesties voor
optimalisering van de werkrelatie. Hiervan is aan het bestuur
verslag gedaan.
De raad acht de informatievoorziening door het bestuur
adequaat. De raad wordt tijdig, juist en volledig ingelicht en
betrokken bij eventuele actualiteiten die vanuit het oogpunt
van de toezichthouder relevant zijn. Naast informatie vanuit het
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3.2 Bedrijfsvoering
bestuur legt de raad met enige regelmaat werkbezoeken af.
In 2011 is dat aan de Varikstraat, Elsrijkdreef, Ambulant team
O/ZO en P&G292. De raad is zeer te spreken over de openhartige wijze waarop deze bezoeken plaatsvinden.
De leden van de raad hebben toegang tot het intranet,
kunnen digitaal documenten raadplegen en worden periodiek
voorzien van verslagen van het managementteam en het overleg tussen bestuur en ondernemingsraad en centrale cliëntenraad.
De werkgeversrol van de raad wordt primair uitgevoerd
door de voorzitter en de vicevoorzitter, die als ‘remuneratiecommissie’ periodiek spreken met de leden van het bestuur
individueel en gezamenlijk. Daarbij wordt het functioneren in
de achterliggende periode besproken en een prioriteitenlijst
voor het nieuwe jaar vastgesteld. Hier worden ook eventuele
arbeidsrechtelijke besluiten voorbereid voor vaststelling of
goedkeuring. De commissie brengt hiervan verslag uit aan de
plenaire raad.
Het bestuur heeft met enige regelmaat buiten de vergaderingen
van de raad contact met de voorzitter of andere leden over
kwesties die niet noodzakelijkerwijze in de vergadering
behoeven te worden besproken, dan wel die urgente behandeling vragen. Daarmee geeft de raad inhoud aan zijn derde
functie: het bestuur met raad en daad terzijde te staan.

Regiodirecteuren, leidinggevenden van de ondersteunende
diensten en teammanagers van HVO-Querido zijn integraal
verantwoordelijk voor hun organisatieonderdeel.
Regiodirecteuren geven leiding aan teammanagers, die op
hun beurt leiding geven aan twintig tot vijfentwintig formatieplaatsen in het primair proces.
Bestuur, regiodirectie en management worden ondersteund:
door het bestuurssecretariaat, inhoudelijk door de staf, wat
betreft personeelsbeleid door de afdeling Human Resource
Management, bij de bedrijfsvoering door de Serviceorganisatie
en de afdeling Planning, control en kwaliteit (zie pagina 95
voor het organigram). Maandelijks krijgt het management
informatie over de financiële exploitatie, personeelgegevens,
productie en de kwaliteit van de registratie. Zo wordt de
realisatie aan de begroting getoetst. Dit staat elk kwartaal op
de agenda van het managementteam. Sturing vindt plaats op
basis van bilaterale gesprekken tussen bestuur en regiodirectie
dan wel leidinggevende van de ondersteunende diensten, c.q.
directie of leidinggevende en teammanager. HVO-Querido
zorgt voor tijdige, juiste en complete verantwoording van de
productie aan de opdrachtgever. Voor het AWBZ-deel voldoet
HVO-Querido aan de Kaderregeling AO/IC. De controle
hierop ligt primair in de lijn, secundair bij informatiebeheer en
steekproefsgewijs bij interne controle.
Risicomanagement
In zijn algemeenheid worden zowel op strategisch, tactisch
als operationeel niveau van de organisatie risico’s ervaren.
Ook in 2011 is aandacht besteed aan de ontwikkeling van
het bewustzijn van deze risico’s voor een solide bedrijfsvoering.
Met een hoogwaardig zorgaanbod, dat bestaat uit aangepaste
begeleidingsmethodiek,gestroomlijnde zorgprogrammering en
adequate huisvesting (voldoende woningen, duurzaam onderhouden panden), willen we bereiken
dat cliënten tevreden zijn en daarnaast leegstand voorkomen.
Meer cliënten helpen voor hetzelfde of zelfs voor minder geld
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De Centrale Cliëntenraad bestaat uit:
Ria Mulder (voorzitter)

Norbert Wissing (vice-voorzitter)

Barbara Weber (secretaris)

Cor van der Wurf

Theo Warner (penningmeester)

Hans van der Kolk

Boudewijn Leenders

Chris Wolfrat

3.3 Cliëntenraad
is ook voor opdrachtgevers aantrekkelijk. Voor een solide
positie op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, willen we
als goede werkgever medewerkers blijven interesseren om bij
ons te werken. Deze thema’s staan dan ook centraal in ons
meerjarenbeleid. Tegen de achtergrond van toegenomen
risico’s streven we nu naar een weerstandsvermogen als
percentage van de omzet van 20% (tot en met 2011 was dit
15%).
In 2011 is een aantal risicobeperkende maatregelen genomen.
Zo wordt nu maandelijks de registratie van de productie
geanalyseerd ten behoeve van het management en worden
in principe geen langdurige huurcontracten meer afgesloten.
Voorts is het integraal veiligheidsbeleid in brede zin nader
geformuleerd en in uitvoering genomen.
Het risico van de financiële balansposten/instrumenten van
HVO-Querido is beperkt. De vorderingen beslaan een betrekkelijk gering deel en de debiteuren bij de opdrachtgevers
(Gemeente Amsterdam, AWBZ) zijn solide. Het is minder
zeker dat de cliëntdebiteuren hun verplichtingen nakomen,
hiermee is rekening gehouden bij de opgenomen bedragen
op de balans. Voor wat betreft de liquide middelen is het in
2011 vastgestelde beleggingsstatuut leidend, waarin waardehandhaving en waar mogelijk zeer risicoarme waardegroei
wordt beoogd. Om die reden zijn alle overtollige liquiditeiten,
voor zover niet als banksaldo op de balans, op deposito bij
Nederlandse systeembanken geplaatst met een duur van
maximaal een jaar. Bij verdere groei van het vermogen zal een
deel hiervan in obligaties van de Nederlandse Staat kunnen
worden belegd. HVO-Querido belegt niet in financiële derivaten.

De cliëntenraad van HVO-Querido zet zich binnen en buiten
de organisatie in voor de belangen van cliënten. De cliëntenraad bestaat uit een centrale cliëntenraad, twee regioraden en
een groot aantal commissies.
Medezeggenschap op verschillende niveaus
Er zijn bij HVO-Querido in 2011 26 voorzieningen waar
cliëntencommissies actief zijn. Commissieleden overleggen
met de teammanager over praktische zaken en initiatieven die
het samenwerken veraangenamen. Commissieleden vormen
de ruggengraat van de cliëntenparticipatie. Als een kwestie
bevoegdheid of budget van een teammanager te boven gaat,
komen de regioraden in actie. Zij overleggen met de regiodirecteur. De regiodirecteur bespreekt bijvoorbeeld het jaarplan met de regioraad. Sommige zaken kunnen het beste
worden behandeld op bestuursniveau. Dan is de centrale
cliëntenraad (CCR) de gesprekspartner. Elke maand wordt er
vergaderd, advies- en instemmingsrechtbehoevende zaken
worden besproken, toegelicht en beargumenteerd.
Ontwikkelingen
Ervaringsdeskundigheid en cliëntsturing zijn belangrijke actuele
thema’s. De CCR heeft de inbedding van ervaringsdeskundigheid hoog in het vaandel staan. Leden volgen de opleiding
tot ervaringsdeskundige en ervaringswerker. In 2011 voerde
HVO-Querido het krachtgericht werken in. De CCR steunt
dat beleid en bekijkt alles wat er gebeurt in het kader van het
krachtgericht werken. Bevorderen van eigen regie voor
cliënten is het belangrijkste speerpunt.
Voor sommige doelgroepen is medezeggenschap moeilijker
te organiseren, zoals voor de mensen die met ambulante
begeleiding zelfstandig wonen en een minder sterke band
met de organisatie hebben. Dit vraagt om nieuwe methoden
van medezeggenschap.
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3.4 Ondernemingsraad
Een wijde blik
De CCR is ook actief geweest buiten HVO-Querido. De CCR
neemt deel aan het overleg van de cliëntenorganisaties in de
maatschappelijke opvang van de vier grote steden, zit in het
clusteroverleg maatschappelijke opvang met de gemeente
Amsterdam, doet mee aan het GGZ ambassadeursproject,
waarbij men de ervaring en kennis gebruikt om de doelgroep
te vertegenwoordigen, en werkt samen met Cliëntbelang
Amsterdam.
De CCR heeft in 2011 advies gegeven over de splitsing van
begeleid en beschermd wonen, zorgzwaartepakketten, de
meldcode huiselijk geweld, krachtgericht werken en het
cliëntwaarderingsonderzoek. Terugkerende thema’s waren
problemen met de financiële dienstverlening en de aansluiting
van internet en telefonie. De CCR heeft opnieuw deelgenomen
aan het overleg over de zorginkoop.
De samenwerkingsovereenkomst van de CCR met het
bestuur is in 2011 vernieuwd. Op enkele locaties is de
uitvoering van het schorsingsbeleid aan de orde geweest.
Verder hebben commissies onder meer huisregels opgesteld
en locatiespecifieke zaken aangepakt. Een goed voorbeeld
van medezeggenschap is de invloed van de bewonerscommissies van De Veste en De Rijswijk op de veiligheid in
het nieuwe gebouw.
De samenstelling van de CCR is in 2011 hetzelfde gebleven.
De regioraden hebben enkele nieuwe leden mogen verwelkomen en het team van ondersteuners is uitgebreid met een
ervaringsdeskundige. De regioraden hebben zo veel mogelijk
locaties bezocht en de CCR is een ledenwervingscampagne
gestart.

Eind 2011 telt HVO-Querido 926 personeelsleden waarmee
de ondernemingsraad volgens de Wet op de Ondernemingsraden recht heeft op dertien zetels. Blijven in 2010 drie zetels
niet ingevuld, eind 2011 is de OR voltallig. Daarnaast heeft
de OR drie vaste commissies met in elk twee medewerkers
van buiten de OR: Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu,
Sociaal Beleid en Arbeidsvoorwaarden, Organisatie, Beleid
en Financiën. Voor elke regio is er bovendien een Adviserend
Medewerkersoverleg (AMO), dat bestaat uit een OR-lid, vier
andere leden en secretariële ondersteuning.
Gesprekspartners en achterban
Naast de interne OR vergaderingen (16 x in 2011) overlegt
de OR om de zes weken met de voorzitter van de Raad van
Bestuur, die zich laat vergezellen door de manager HRM en de
bestuurssecretaris (9 x in 2011). Eens in het jaar neemt een
afvaardiging van de Raad van Toezicht deel aan de overlegvergadering, waarbij de algemene gang van zaken van de
organisatie wordt besproken in relatie tot de medezeggenschap.
Om stukken toe te lichten heeft de OR regelmatig beleidsmedewerkers en projectleiders te gast.
Een aantal keer per jaar overlegt het Dagelijks Bestuur van de
OR met het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad
over onderwerpen die raakvlak hebben.
Het AMO overlegt op diverse locaties met de regiodirectie om
de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie te vergroten. In 2011 was dit achtmaal per AMO.
De vaste OR-commissies bereiden voor de OR onderwerpen
voor. Deze commissies vergaderden achtmaal in 2011.
Voor OR en AMO is het belangrijk om te worden gevoed
vanuit de achterban. Om dit te verbeteren zijn de leden ook in
2011 op bezoek geweest bij locaties om met teams te spreken.
OR-leden geven presentaties bij de introductie voor nieuwe
medewerkers. De agenda’s en notulen van de openbare
vergaderingen van OR en AMO staan op intranet.
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De OR bestaat in 2011 uit:
Frans van Balgooi - Amerbos

René Smit (voorzitter) - De Roggeveen

Ben Bonouvrier - Serviceorganisatie
Anchuska Pherai - BW Masira

Lea van Geesink (vicevoorzitter) - SCIP

Marloes Bijl - Ambulant team Oost/Zuidoost (vanaf maart)
Emme Demmendal - BW Nieuw-West

Rob Blokzijl - Martien Schaaperhuis

Ron Kat- De Vaart

Marc Onnen – Staf

Snezana Popovic - Ambulant team Zuid/Nieuw-West (vanaf maart)

Tinette Tijsma - Ambulant team Noord

Daphne Bezemer - Serviceorganisatie (per december).

Tijd voor medezeggenschap
Het bestuur heeft de OR-leden op jaarbasis vier uur per week
beschikbaar gesteld en voor ieder commissie- en/of AMOlidmaatschap één uur per week op jaarbasis. De leden van
het Dagelijks Bestuur hebben vier uur extra voor hun taken.
De OR wordt met raad en daad achtentwintig uur per week
ondersteund door de ambtelijk secretaris.
Scholing en advies
De leden van OR, AMO en commissies werken aan kennis
en kunde om de medezeggenschapstaak goed uit te kunnen
oefenen. Dit gebeurt tijdens gezamenlijke scholingsdagen en
het bezoek aan congressen en themadagen over medezeggenschap en beleidszaken. De AMO-leden zijn in 2011
naar een gezamenlijke cursusdag geweest, waar de afgelopen periode is geëvalueerd en verbeterpunten voor de
komende tijd zijn opgesteld. Voor specifieke vragen schakelt
de OR in- en externe deskundigen, waaronder vakbonden en
opleidingsbureaus.
In 2011 heeft de OR onder meer de volgende onderwerpen
behandeld:
adviesaanvragen
HRM
Update van de functiebeschrijving en -waardering primaire
functies.
Serviceorganisatie
Opdracht aan extern bureau tot onderzoek technische dienstverlening.
Opdracht aan extern bureau tot onderzoek samenwerking
ondersteunende diensten van Blijfgroep, Volksbond en HVOQuerido.
Opdracht aan extern bureau tot onderzoek ICT.
Reorganisatie Technische Dienst.
Uitgangspunten nieuwe werkstijl in pilot bij nieuw Centraal
Bureau.

Algemeen
Herinrichting organisatiestructuur HVO-Querido.
Herpositionering De Vaart van regio COWN naar regio OZO.
Begroting HVO-Querido 2012.
Herpositionering salarisadministratie van Serviceorganisatie
naar HRM.
Nieuwe werkstructuur De Roggeveen.
Huisvesting Woonzorg Zuidoost.
Instemmingsaanvragen
HRM
Aanwijzing twee verplichte vrije dagen voor medewerkers
Centraal Bureau.
Wijziging periodiekdatum.
Actualisatie reglement Interne bezwarencommissie.
Algemeen
Klachtenregeling familie en naastbetrokkenen.
Nieuwe werktijden activiteitenbegeleiders De Roggeveen.
Klokkenluidersregeling.
Initiatiefvoorstel OR
Urenfaciliteit voor deelname aan project- en klankbordgroepen
door leden van OR en vaste OR-commissies.
Via ondernemingsraad@hvoquerido.nl vraagt u het uitgebreide
OR-jaarverslag op.

De batjan
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n 2011 worden de kamers en algemene ruimtes van De Batjan
en zijn satellietwoning flink opgeknapt. Floyd Wisman en Hans
Velterop wonen er niet alleen maar zijn ook actief in de bewonerscommissie van het huis. Toevalligerwijs zijn beiden historicus.
FLOYD WISMan (Tripoli, 1962) woont sinds 1998 in De Batjan.
“Uit persoonlijke interesse heb ik geschiedenis gestudeerd in
Utrecht. Mijn doctoraalscriptie handelde over Romeinse scheepsbouw. Fik Meijer was mijn mentor, die heeft daar bekende boeken
over geschreven. Ik ben met hem naar Rome geweest, op zoek
naar oudheden. Maar ik heb ook informatica gestudeerd en in
de automatisering gewerkt. Samen met vijf anderen zit ik in de
bewonerscommissie van De Batjan. We overleggen met de teammanager en mensen van de begeleiding en vertalen nieuwe ontwikkelingen voor de bewoners. Het gaat om het er zijn voor vragen
en opmerkingen van bewoners. Het is fantastisch werk, samen
dingen invullen en beter proberen te maken.
aandacht
Je krijgt hier ruime aandacht van de mensen. Ik ben heel tevreden.
De huiskamers zijn mooi opgeknapt en worden daardoor veel meer
gebruikt. Daar zijn een hele hoop mensen heel blij mee. Het kantoor
staat nu om de hoek, zo hebben we in huis meer ruimte. Er is een
nieuwe keuken, we eten gezamenlijk en alle bewoners helpen een
handje mee. De een heeft bepaalde vaardigheden wel, de ander
niet, dus de taken zijn aangepast aan de persoon. Het contact met
mensen is gewoon ontzettend leuk.
Studie
De studie informatica heb ik hervat. Mijn concentratie keert terug.
Eerst als een periode van gelukkige momenten, nu duurt het
steeds langer en begint het permanente vormen aan te nemen.
Mijn inprentingsvermogen is toegenomen en ook mijn geheugen.
Ik ben flink onderweg. Ik lees nog steeds graag boeken over
geschiedkundige onderwerpen. Ik houd van de studiesfeer, ik weet
dat ik daar goed in was. Studeren is een persoonlijk streven. Ik kan
kiezen tussen chaos of rechtlijnig dingen doen die ik zelf wil en ik
kies het laatste, ik vecht terug. Ik heb de wil en het vermogen om
dat te doen.”

HanS VELTEROP (Haarlem, 1954) woont in een satellietwoning
van De Batjan. “Ik ben vlakbij het stadion van FC Haarlem opgegroeid, ooit de tweede profclub van Nederland, nu failliet. Daar heb
ik heel wat wedstrijden gezien, want als minderjarige mocht je na
de rust voor niks naar binnen. Op mijn 25e ben ik naar Amsterdam
gekomen en heb vier jaar geschiedenis gestudeerd aan de UvA,
maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik hield van het sociale aspect van
studeren en ik kom graag in bibliotheken. In 1980 ben ik opgenomen,
eerst in de Valeriuskliniek, later in Vogelenzang. Toen kwam ik terug
op mijn studentenflat, maar dat ging niet en zo kwam ik in 1986 bij
HVO-Querido. Eerst bij Walenburg, dat waren hele kleine kamertjes.
In 2000 kwam ik bij De Batjan. Ik heb de officiële opening met
minister Borst nog meegemaakt.
Licht
Ik woon nu samen met twee anderen hier vlakbij. Dat gaat prima,
er zijn geen wrijvingen of conflicten. Je bent behoorlijk op elkaar
aangewezen, als iemand niet schoonmaakt loopt het spaak, je
moet er wat voor doen. Elk van ons kookt twee keer per week en
we hebben een snackdag. Ik kook meestal Hollands of pasta, een
ander kookt Turks en een bewoner komt uit Curaçao, dus we eten
heel gevarieerd. Bij het opknappen van De Batjan zijn de bewoners
uiteraard betrokken. Het is mooi geworden, mooie kleuren, lekker
licht en ook het meubilair is vernieuwd. Ik zit in de bewonerscommissie en in de regionale cliëntenraad. Zo kun je van alles op
de agenda zetten. Je merkt dat de organisatie de participatie van
cliënten serieus neemt.
College
Ik sport regelmatig en werk twee dagen per week op zorgboerderij
de Breedijkhoeve. Het is prettig om met dieren te werken. Ik vind
de geiten heel leuk en natuurlijk de kleine lammetjes en de kalfjes.
‘s Middag eet je samen een uitgebreide broodmaaltijd en eens per
week kookt de boerin warm. Er zijn steeds andere mensen, geen
dag is hetzelfde. Ik heb weer studieboeken gekocht en volg hoorcolleges Nederlandse geschiedenis aan de VU. Huizinga en
Hobsbawm lees ik graag, maar ook Geert Mak. Het vak blijft
boeien.”
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Maart
1 In de regio’s Zuid/Nieuw-West en Oost/Zuidoost
gaan nieuwe ambulante teams aan de slag.
1 HVO-Querido is een van de partners in de aanpak
van de Top 600, met aanbod dat past in een plan
dat zorgtrajecten voor veelplegers omvat.
2 HVO-Querido neemt deel aan LIVE, het Landelijk
steunpunt Inzet van Ervaringsdeskundigheid, voor de
verdere ontwikkeling en implementatie van de inzet
van ervaringsdeskundigheid.
2 Het managementteam benoemt vier speerpunten
voor 2011: de basis op orde in het primaire proces,
de implementatie van dagbesteding, ZZP en de
implementatie van de krachtgerichte basismethodiek.
3 Het landelijke tweejaarlijkse RIBW-evenement in
Papendal, een congres van de RIBW Alliantie over
maatschappelijke participatie. Een delegatie van
HVO-Querido bezoekt dit evenement per Magical
Mystery Tour. Onze afdeling SCIP presenteert zich
met uitgeverij Tobi Vroegh en workshops over
participatie en de rol van cliënten als onderzoeker.
11 Na 39 jaar neemt HVO-Querido afscheid van Gerrit
Kraal, een authentiek hulpverlener en fijn mens, die
van zijn welverdiende pensioen gaat genieten.
12 Bewoners van het Instroomhuis van het Leger des
Heils en HVO-Querido doen mee aan een project om
de Indische buurt schoon te houden.
17 Collega Coby Gaikhorst overlijdt op 56-jarige leeftijd.
Zij heeft ruim 21 jaar voor HVO-Querido gewerkt,
aanvankelijk bij De Roggeveen, daarna bij BWA,
waarvan de laatste jaren als maatschappelijk werker
in Zuid/Nieuw-West.
19 Veertien afdelingen van HVO-Querido doen mee aan
de landelijke Open Dag van de Zorg.

23 Teammanagers van de regio Oost/Zuidoost en
medewerkers van de ondersteunende diensten verzorgen een maaltijd voor bewoners van De Batjan
(zie pagina 22 en 23).
24 Onze tuin, een groen SCIP-project in Amsterdam
Noord, gaat opnieuw van start.
25 Uitgeverij Tobi Vroegh organiseert een bal in het
kader van de boekenweek, waarbij tal van auteurs
uit het fonds voorlezen uit eigen werk.
25 Presentatie van de roman Mijn liefde is scharlakenrood van Ton Meurs, deels gebaseerd op zijn ervaringen als medewerker van HVO-Querido.
27 Vijfentwintig medewerkers en cliënten lopen in het
geelgroene tricot van HVO-Querido de vijf of twaalf
kilometer van de Zandvoort circuit run.
Overige gebeurtenissen in maart:
In maart start een onderzoek onder cliënten die langdurig afhankelijk zijn van psychiatrische zorg.
Het gaat om een vervolg op eerder onderzoek dat
Arkin, GGZ inGeest en HVO-Querido tussen 2005 en
2007 hebben uitgevoerd.

25

aPriL
4 Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie
bezoekt ons Amsterdams Coördinatiepunt tegen
Mensenhandel, met de wethouders Lodewijk
Asscher (Financiën, Jeugdzaken en Project 1012)
en Eric van der Burg (Zorg en Welzijn) in zijn gevolg.
4 Rik van den Bosch start als teammanager
Informatie- en functioneel applicatiebeheer.
6 Fenny Drost, activiteitenbegeleider bij DAC Het
Vestzak, is 25 jaar in dienst bij HVO-Querido
(zie pagina 26 en 27).
11-15 Een week vol interne audits bij diverse afdelingen
om te bezien of er wordt gewerkt zoals gezamenlijk is afgesproken.
14 Een nieuw bedrijfsnoodplan treedt in werking, ter
vervanging van het plan uit 2007.
15 Wethouder Van der Burg luidt in het Instroomhuis
de officiële ingebruikname van de basisbankrekening in.
15 De Magical Mystery Tour houdt open huis op een
nieuwe locatie, de voormalige brandweerkazerne
bij de Haarlemmerpoort. Men start een vaarproject
waarvoor matrozen worden gezocht.
17 Dertig cliënten en medewerkers van HVO-Querido
lopen de Hilversum City Run.
19 De Stadsregio subsidieert per 2012 alleen Jeugdzorg die bewezen effectief is. Om dat te meten
starten teams met het programma Bergop,
waarmee op vijf prestatie-indicatoren wordt
geregistreerd.
20 Ruim honderd cliënten en medewerkers van de
regio Oost/Zuidoost komen bijeen om gezamenlijk
na te gaan wat maakt dat men zich ergens thuis
voelt en wat HVO-Querido er aan kan bijdragen
om dat te verbeteren.

Overige gebeurtenissen in april:
In april vinden bijeenkomsten van de zogeheten
kwaliteitscirkels plaats, waarin werkprocessen
worden geëvalueerd en medewerkers invloed
kunnen uitoefenen op deze processen of onderdelen daarvan.
In april verschijnt een checklist met indicatoren
waaraan een team moet voldoen om de basis op
orde te hebben.
In april komen de keukens van de 24-uursopvang
Zuidoost en het Judith van Swethuis goed uit de
bus bij de hygiënecontroles die de GGD publiceert
in het blad Plus Propre. Beide scoren 97,9% en
staan nummer drie in de top vijf van hun categorie.
In juli scoort het Passantenverblijf 98,1% en
behaalt daarmee ook een derde plaats.

DaC Het Vestzak

D

AC Het Vestzak, ons dagactiviteitencentrum voor ouderen
in het Henriëtte Roland Holsthuis in Zuidoost, heeft twee
jubilea in 2011. In april is Fenny Drost, activiteitenbegeleider bij Het Vestzak, 25 jaar in dienst bij HVO-Querido en in juli
wordt met veel bezoekers muzikaal gevierd dat DAC Het Vestzak
vijftien jaar bestaat.
MEVROUW CaTHERIna MOné (Amsterdam, 1932) komt al zes
jaar als bezoeker in DAC Het Vestzak. “Mijn leven wordt nog elke
dag interessanter, ondanks alle tegenslagen. Ik woon hier in het
Henriëtte Roland Holsthuis, ik zit hiernaast. Als ze vervelend doen
bij Het Veststak, dan klop ik even op de deur. Ze hebben nou een
nieuwe restaurant in het Henriëtte Roland Holsthuis, dat heet grand
café, maar het is gewoon een keuken hoor, daar kun je patat eten
en ze hebben lekkere bitterballen. Zo’n beetje elke maand zijn er
uitstapjes bij Het Vestzak, vanmiddag gaan we naar de Hortus.
Volgende week gaan we een paar dagen met vakantie naar Arnhem.
Verder doen we allemaal gezellige dingen. Spelletjes, zingen,
bloemschikken, schilderen en koffiedrinken en een beetje praten
natuurlijk. ‘s Middags is hier warm eten.
Jordaan
Ik ben geboren in een tranendal, in de Jordaan. Ken je dat lied?
“Op de Willemstraat ben ik geboren, de Willemstraat is mijn
fatsoen, daar moet je de jongens en meiden zien draaien, van
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat!”
Ik ben met vakantie geweest naar Israel en zelfs daar konden ze
horen dat ik uit de Jordaan kom. Ik ben op 29 februari geboren,
maar mijn vader heeft me op 1 maart ingeschreven. Dus ik ben al
begonnen met een dag extra.
In de oorlog zat mijn vader in Buchenwald en moest mijn moeder
V1’s helpen maken in een fabriek in een grot. Met mijn zusje zat
ik in een of ander kindertehuis vlakbij de Tsjechische grens. Aan
het eind van de oorlog hebben we 248 kilometer gelopen, door de
bossen en de bergen, van Cottbus naar Nordhausen. Mijn vader is
bevrijd door de Amerikanen en heeft toen dienst genomen in het
Amerikaanse leger. Op een motor is hij ons toen komen zoeken en
samen hebben we gelukkig ook mijn moeder teruggevonden in de
grotten.
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Lachen
Op mijn vijftiende jaar is me voorspeld dat ik vijf kinderen zou baren,
verre reizen zou maken en na mijn tachtigste uit het tranendal zou
komen. Dat is tot nu toe allemaal gebeurd.
Drie jaar geleden ben ik aangereden, nu zit ik de rest van mijn leven
in een rolstoel. Ach, wat kan mij het schelen. Ik heb vijf kinderen,
tien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Ik zie ze allemaal.
Ze bellen me ook vaak op. ‘Hé, ouwe tekkel,’ zegt mijn kleinzoon
dan, ‘heb je lekker geslapen?’ Ze kunnen tegen mij alles zeggen,
daar ben ik hun oma voor, maar tegen vreemden moeten ze natuurlijk fatsoenlijk zijn. Ik maak geen problemen, problemen zijn er om
op te lossen. Als je het leven positief inziet, heeft het slechte geen
invloed. Je moet blijven lachen.
Doorgaan
Als mensen wel eens zitten janken en zeuren, zeg ik donder op,
jullie hebben niets meegemaakt. Weet je wat erg is? In 1973 hebben
vier van mijn kinderen los van elkaar een verkeersongeluk gehad.
Fietste ik de hele dag van het ene naar het andere ziekenhuis.
Mijn geloof is sterk, dat geeft me kracht. Net als bijvoorbeeld mijn
achterkleinkinderen, die me bellen om een mop te vertellen,
‘Hé oma, nou ga je effe lachen.’ Of een ander achterkleinkind dat
mijn oude kralenkettingen wil hebben om mee te spelen. Dat plezier,
die levenslust, daar houd ik van. Ze mogen van mij alles hebben.
Verwennen, dat doen oma’s graag.
We gaan gewoon door. Ademhalen en blijven lachen, wat er ook
gebeurt in het leven.”
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4.1 Meerjarenbeleid
In 2011 is ons meerjarenbeleidsplan Actief en betrokken aan
de slag 2011-2014 vastgesteld. De betrokkenheid bij de
realisatie hiervan was groot, medewerkers en cliëntvertegenwoordigers uit alle lagen van de organisatie hebben hieraan
een bijdrage geleverd (zie hvoquerido.nl/beleid). Vier algemene
doelen zijn hierbij leidend:
1
2
3

4

Streven naar goede kwaliteit van zorg volgens de ‘state of the
art’ en doelmatige inrichting van zorgprocessen.
Streven naar goed werkgeverschap en daardoor een aantrekkelijke partij zijn op de Amsterdamse arbeidsmarkt.
Inzetten op zorginnovaties waarin cliëntsturing en doelmatigheid hand in hand gaan zodat wij een aantrekkelijke partij zijn
op de Amsterdamse zorgmarkt.
Onze maatschappelijke rol uitdragen door te investeren in
onze public relations, netwerken en samenwerkingsrelaties.
Waar nodig dragen wij bij aan belangenbehartiging voor onze
doelgroepen.
De langetermijndoelen die wij willen realiseren staan uiteraard niet op zichzelf, zij vormen een vertaling van de ambities
van HVO-Querido, vastgelegd in ons visiedocument Actief en
Betrokken (zie hvoquerido.nl/visie). In onze visie is het bevorderen van zelfregie en actieve participatie door onze cliënten
een van de voornaamste uitgangspunten. Dit impliceert dat
de vragen en behoeften van onze cliënten vertrekpunt zijn
voor de ondersteuning die wij bieden bij hun persoonlijk en
maatschappelijk herstel. Kernpunten zijn voorts het optimaliseren van het contact met en de betrokkenheid van familie,
flexibilisering en verdere professionalisering van de hulpverlening en het bevorderen van de inzet van ervaringsdeskundige
(ex-)cliënten daarin.
Resultaten kwaliteit van zorg
In 2011 zijn de eerste teams gestart met onze nieuwe begeleidingsmethodieken: Herstelwerk, Krachtwerk en Houvast.

Deze krachtgerichte basismethodieken gaan uit van de
krachten en eigen mogelijkheden van cliënten en proberen die
te versterken. In 2012 zal de hele organisatie volgens deze
methodieken gaan werken.
Om maatschappelijk herstel te bevorderen is in 2011 verder
gewerkt aan goede, zinvolle dagbesteding voor onze cliënten.
Dit zien wij als een voorwaarde voor een goede kwaliteit van
leven. Eind 2011 heeft 51% van onze cliënten in het beschermd
wonen dagbesteding en 37% van onze cliënten met ambulante begeleiding. Helaas is het streefpercentage van 65%
cliënten met een dagdeel dagbesteding per week nog niet
behaald. HVO-Querido blijft investeren in het bevorderen van
de bereikbaarheid daarvan en wil cliënten actief betrekken bij
de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van ons dagbestedingsaanbod.
Om herstel en zelfregie van en door cliënten te bevorderen
heeft HVO-Querido in 2011 verschillende activiteiten in gang
gezet. Bevordering van de mogelijkheid tot zelfontwikkeling
van cliënten, de inzet van ervaringsdeskundigen daarbij, en
de implementatie van de Krachtgerichte Basismethodiek die
medewerkers in staat stelt cliënten in hun herstelproces
adequaat te ondersteunen. De opzet van een Herstelbureau,
met de opdracht om alle herstelgerichte activiteiten te
coördineren en verder uit te dragen, hoort daar bij en heeft
geresulteerd in de aanstelling van een functionaris die per
2012 met de realisatie en ontwikkeling van dit Herstelbureau
aan de slag gaat.
Resultaten goed werkgeverschap
Het meerjarenbeleid anticipeert op de krapte op de arbeidsmarkt, veroorzaakt door een toenemende vraag naar goed
opgeleid personeel en een evenzeer groeiende uitstroom van
babyboomers uit de sector. HVO-Querido streeft naar een
optimale investering in het huidige personeel en maximale
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inspanning bij het verwerven van nieuwe, goed opgeleide
medewerkers. De komende jaren gaan wij investeren in HRMbeleid waarin competentiemanagement, methodiek- en
kennisontwikkeling en bevordering van de betrokkenheid en
inzetbaarheid van medewerkers centraal staan. Voor HVOQuerido zijn twee samenhangende kerncompetenties leidend:
klant- en resultaatgerichtheid. Deze hebben betrekking op
hetgeen nodig is om resultaat- en doelgericht te werken en
de wensen en behoeften van onze cliënten daarvoor als uitgangspunt te nemen. Zie hierover meer bij personeelsbeleid.
Resultaten zorginnovatie
Op gebied van zorginnovatie en ambulantisering is een
substantiële uitbreiding van het aantal plaatsen begeleid
wonen gerealiseerd. Onder het motto: ‘ambulant waar het
kan, intramuraal waar het moet,’ hebben we in 2011 ons
begeleid zelfstandig wonen versterkt en uitgebreid. Hiermee
realiseren wij een groter aanbod van kwalitatief goede zorg
tegen een verhoudingsgewijs laag tarief. Zo bieden we met
een gelijkblijvend budget meer zorg en komen tevens beter
tegemoet aan de wens tot zelfstandig wonen van veel cliënten.
Schaalvergroting is voor HVO-Querido geen doel op zich.
Wel kan dit een middel zijn in ons streven naar een zodanige
omvang dat ook in de toekomst een breed, dekkend en hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod wordt gewaarborgd.
Verbetering van de doelmatigheid en de effectiviteit van onze
organisatie is eveneens opgepakt met de herinrichting van
onze zorgprocessen en cliëntlogistiek. Door te gaan werken
met zorgprogramma’s sluit ons aanbod beter aan op de
vraag en wordt de zorglogistiek verbeterd. De optimalisatie
van het wachtlijstbeheer hangt hiermee samen.
Resultaten maatschappelijke rol
HVO-Querido levert een belangrijke bijdrage aan de opvang
en begeleiding van diverse kwetsbare groepen in Amsterdam.
HVO-Querido werkt hierin samen met ketenpartners, collega-

instellingen, financiers en overheden. Om een beeld te krijgen
van de tevredenheid van onze stakeholders over onze maatschappelijke rol en ter verbetering van onze dienstverlening
en bedrijfsprocessen is in 2011 een waarderingsonderzoek
uitgevoerd onder genoemde stakeholders. Stakeholders zijn
over het algemeen tevreden over de samenwerking met
HVO-Querido (7,7), de bevlogenheid en betrouwbaarheid van
HVO-Querido scoren goed. De snelheid (responsiviteit) en
flexibiliteit in de samenwerking zijn aandachtspunten waar wij
de komende jaren extra aandacht aan geven. Er is gestart met
de ontwikkeling van nieuw communicatiebeleid dat in 2012
wordt geïmplementeerd.
In november 2011 heeft HVO-Querido als een van drie
Amsterdamse zorginstellingen, het convenant De Zorg voor
Duurzaamheid ondertekend. Hierin staan diverse verplichte en
facultatieve milieumaatregelen op het gebied van energie,
afvalverwerking en parkeerbeleid. Bij de locaties Alexandria,
De Roggeveen en het Judith van Swethuis is in een pilot aan
de hand van het convenant bekeken waar HVO-Querido
verbeteringen tot stand kan brengen.
De resultaten hiervan vormen de basis voor de maatregelen die
HVO-Querido in 2012 ook bij andere grote voorzieningen treft.
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4.2 Algemeen beleid en innovatie
In 2011 heeft vanuit de kaders van het meerjarenbeleid
beleidsontwikkeling op gebied van integrale veiligheid, zorginhoud, communicatie en veranderende wet- en regelgeving in
de aandacht gestaan.
Resultaat integrale veiligheid
In 2011 is de beleidsnotitie ‘Integrale veiligheid. Zo doen we
dat!’ vastgesteld. Met dit beleid wordt samenhang tussen en
acties voor de diverse veiligheidsgebieden (cliëntveiligheid,
arbobeleid, bedrijfshulpverlening, biologische agentia) aangegeven. Zo is op gebied van cliëntveiligheid gewerkt aan
de verdere implementatie van het meldsysteem Triasweb, de
actualisatie van het medisch farmaceutisch protocol en de
implementatie van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Resultaat zorginhoud
In 2011 is gewerkt aan de herijking van de richtlijnen dossiervorming. Hiermee is een belangrijke verbeterslag gestart in het
op orde brengen en houden van de cliëntdossiers. Daarnaast
is gestart met het visietraject Jeugd, om onze visie en strategie
ten aanzien van deze doelgroep te bepalen. In het verlengde
hiervan zijn de eerste zorgprogramma’s voor jeugd beschreven.
Aan deze zorgprogrammering wordt in 2012 verder gewerkt.
Resultaat communicatie
Naar aanleiding van medewerkerstevredenheidsonderzoek is
in 2011 gestart met de verbetering van onze communicatiemiddelen door middel van twee projecten. Het project Naar
een nieuw intranet is er op gericht om de informatievoorziening
voor medewerkers te verbeteren. Het communicatieproject
neemt het beleid onder de loep. De vertalingen en uitwerkingen
zullen in 2012 gerealiseerd worden.
Resultaat veranderende wet- en regelgeving
De systematiek van de zorgzwaartepakketten en het Volle-

dig Pakket Thuis (VPT) heeft de nodige aandacht gevraagd.
Door middel van een projectmatige aanpak zijn teams geïnformeerd over de zorgzwaartepakketten en is er voorlichtingsmateriaal voor cliënten ontwikkeld. De ontwikkeling van een
zorgafsprakenlijst heeft een bijdrage geleverd aan de transparantie van de zorg.
Resultaten innovatie
HVO-Querido heeft gewerkt aan zorginnovatie door middel van
projecten gericht op het opleveren van nieuwe voorzieningen
zoals de Poeldijkstraat, projecten gericht op herstel,
empowerment en ervaringsdeskundigheid (HEE), onder
andere door de start van cursussen voor en door cliënten
(Herstellen doe je zelf).
Om tot een meer doelmatige inrichting van de zorgprocessen
en -programma’s te komen zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld.
Er vindt periodieke toetsing plaats door audits en stelselmatige
aandacht voor verbetermaatregelen.
De eerste zorgprogramma’s voor jeugd zijn vastgesteld.
Er is een organisatiebrede Programmaraad ingesteld waarin
management en praktijk door casusbesprekingen direct zijn
verbonden. Vanuit de programmaraad worden wachtlijstgegevens geanalyseerd en wordt gestuurd op aanbod dat aansluit
op de vragen van cliëntgroepen.
De verkenning voor een nieuw Elektronisch Cliëntendossier is
in 2011 gestart zodat in 2012 een gedegen keuze voor een
nieuw pakket kan worden gemaakt.
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4.3 Ontwikkelingen in de regio’s
Ontwikkelingen Centrum/Oud-West/noord
Anita Schaaij is regiodirecteur Centrum/Oud-West/Noord van
HVO-Querido. “HVO-Querido werkt aan de toekomst.
Ik geloof heel erg in het investeren in teams. Mensen hebben
van alles nodig om hun werk goed te kunnen doen en ik probeer ze daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als medewerkers met plezier werken, vindt dat zijn weerslag op de
cliënt. Ik zet in op het talent van mijn medewerkers. Dat doe je
door aandacht en samenwerking, maar ook door het aanbieden
van bijvoorbeeld training of scholing. Ik ben trots op onze
medewerkers die elke dag met grote betrokkenheid een
complexe taak vervullen. Ik ga veel en vaak bij teams langs,
dat opent mijn ogen.
Misschien nog wel het meest trots ben ik op de dagactiviteiten,
die per 2011 niet langer een zelfstandig organisatieonderdeel
zijn, maar deel uitmaken van de regio’s. Inhoudelijk zit dagbesteding in mijn portefeuille. Er is onder meer veel graaf- en
speurwerk verricht rond de financiering van dagactiviteiten en
met succes. Een aantal werkprojecten verkeerde in de rode
cijfers, dat hebben we in 2011 over de hele linie weten te
herstellen. Daarbij komt ook de integratie van SCIP, de cliëntgestuurde initiatieven en projecten, daar leren we veel van om
dagactiviteiten meer door cliënten te doen organiseren.
De ambitie van HVO-Querido is dat 90% van de cliënten in
2014 tenminste twee dagdelen per week een zinvolle dagbesteding heeft. We hebben ons aanvankelijk onvoldoende
gerealiseerd dat je dat dan ook goed moet registreren, maar
dat is in de loop van 2011 gecorrigeerd.
Ik ben ook heel trots op onze mensen die in januari de winteropvang hebben verzorgd. Extra plaatsen voor 175 mensen,
dat was binnen een dag geregeld. Daar zijn we mee op het
NOS Journaal geweest, en terecht.
Bij De Roggeveen zijn we in februari gestart met een nieuw
zorgconcept, doelmatige begeleiding die beter is gericht op
de behoeften van cliënten en die bovendien efficiënter wordt

georganiseerd. We besteden daar nu meer aandacht aan de
begeleiding van de kinderen dan voorheen. Je moet altijd de
vraag durven blijven stellen of we nog wel zo goed mogelijk
doen wat we moeten doen.
Een toenemend aantal bewoners uit onze 24-uursvoorzieningen
zoals de Poeldijkstraat, woont nu zelfstandig met ambulante
begeleiding. Dat is niet alleen goedkoper, het brengt ook een
normaliserend effect teweeg en komt tegemoet aan ons streven
om cliënten zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven te laten.
Bij De Aak zijn we op de vingers getikt door de externe auditor
omdat cliëntendossiers niet op orde waren. Dat is niet leuk,
maar er is door iedereen keihard en gericht gewerkt om dat
goed te krijgen en dat is gelukt. Uiteindelijk kom je daar als team
sterker uit. Iedereen weet wat de prioriteiten zijn, het versterkt
de algemene drijfveer om gezamenlijk het goede te doen.
Met ons Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel
ben ik in Boedapest geweest om te zien wat wij kunnen doen
om vrouwen te laten terugkeren naar hun land van herkomst.
Dat vond ik vrij indrukwekkend. Ik vind het niet alleen noodzakelijk, maar ik houd er ook van om fundamenteel te kijken
naar hoe iets zit en wat er beter aan kan en niet alleen maar te
managen.”
Ontwikkelingen Zuid/nieuw-West
Paul Asberg is regiodirecteur Zuid/Nieuw-West van HVO-Querido.
“Ik ben er trots op dat we zowel financieel als op het gebied
van personeel een behoorlijke stabiliteit hebben weten te
bereiken. Dat laat zien dat integraal management de goede
weg is. Teams weten wat er van ze wordt gevraagd en kunnen
zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
Want op de afdelingen, daar gebeurt het. Onze teams hebben
ieder voor zich hun visie op het werk opgesteld op basis van
Actief en betrokken, de visie van HVO-Querido. Dat is over
het algemeen als heel verhelderend ervaren, om even door
de algemene bril naar je eigen werk te kijken. Met een wijde
blik zie je meer. Zes keer per jaar organiseren we werklunches
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voor medewerkers uit de regio vol inhoudelijke uitwisseling,
dat zijn hele inspirerende bijeenkomsten.
BW Zuid en het Judith van Swethuis hebben succesvolle ontmoetingsdagen met cliënten, hun familie en naastbetrokkenen
en medewerkers georganiseerd. Die zijn goed bezocht en
voorzien duidelijk in een behoefte. Zo leren wij wat familie wil
weten en van ons verwacht.
Er is veel aandacht uitgegaan naar zaken als het op orde
brengen van dossiers en documentbeheer. Dat zijn geen sexy
onderwerpen, maar het hoort wel gewoon bij de kwaliteitseisen
waaraan wij moeten voldoen. Je afspraken nakomen, met
cliënten, met collega’s en met samenwerkingspartners, zegt
veel over de kwaliteit van je organisatie.
Met de vorming van het Ambulant team Zuid/Nieuw-West
zijn net als in Oost/Zuidoost specialisaties in begeleid en
beschermd wonen ontstaan. Dat onderscheid in deze nieuwe
structuur is goed gelukt, dat hebben we stevig neergezet.
Het is voor HVO-Querido een belangrijke ontwikkeling, de
organisatie wil een toename van ambulante begeleiding en
wij geven dat hiermee vorm.
We hebben ook een ambulant jongerenteam gekregen.
Per 2011 worden jongeren binnen negen weken na aanmelding geplaatst in begeleid wonen. Dit is mogelijk geworden
door extra geld van de Stadsregio en doordat corporaties
meer woningen beschikbaar stellen. Vanaf september houdt
ons jongerenteam tweemaal per week inloopspreekuur voor
jongeren die op de wachtlijst staan. Het is een uitdaging om
trajecten efficiënter te organiseren.
Discus is in 2011 met veertig plaatsen gegroeid tot drie teams.
Discus loopt als een trein en krijgt niet voor niets veel publiciteit.
Opvanghotel Ruysdael draait inmiddels een jaar. In april is de
samenwerking met het Amstelbotel aldaar positief geëvalueerd
en voortgezet.
We hebben er een hele bijzondere afdeling bij gekregen in de
vorm van JES, Je Eigen Stek, opvang van daklozen in eigen
beheer.

De implementatie van het werken met zorgzwaartepakketten
loopt volgens schema. Alle afdelingen zijn getraind in het vertalen van indicaties naar zorgafspraken. Dat raakt de interne
organisatie en vraagt veel van teams.
Dagbesteding staat bij de teams hoog op de agenda. Steeds
meer cliënten nemen deel aan dagactiviteiten. Goede registratie
daarvan bleek lastig, maar dat is inmiddels opgelost. Ik ben
bijvoorbeeld trots op het Vervoersproject bij DAC De Miranda,
dat is een mooie mix van cliënten, vrijwilligers en medewerkers.
Ook het sportprogramma Meedoen! trekt steeds meer enthousiaste deelnemers.
We zijn bezig geweest met de realisatie van een nieuw kantoor
aan de Johan Huizingalaan ter vervanging van ons kantoor
Osdorpplein. We werken aan de opzet van enkele laagdrempelige wijkpunten, kleine toegankelijke kantoorruimtes
waar cliënten graag op bezoek komen en we zijn druk met de
verhuizing van Straetenburgh naar het Robert Kochplantsoen.”
Ontwikkelingen Oost/Zuidoost
Nic Borghans is regiodirecteur Oost/Zuidoost van HVO-Querido.
“In 2011 is veel in beweging gezet, zowel bij HVO-Querido als
in de regio Oost/Zuidoost. We hebben goed en gericht ons
dagelijks handelen onder de loep genomen, zodat de basis
van het primaire proces op orde is. De checklist voor teams
heeft hier duidelijkheid gebracht. Naast alle dingen die moeten,
hecht ik veel belang aan de ruimte voor reflectie. Het is goed
dat medewerkers kijken wat hun bezieling is in het werk. Waar
doen we het eigenlijk voor? Te midden van alle drukte moet
je ook af en toe rustig de tijd kunnen nemen om in vrijheid te
praten over hoe je tegen je werk aankijkt. Zo’n klimaat scheppen, dat is ook goed werkgeverschap. Als medewerkers vol
overtuiging hun werk doen, zijn ze beter in staat om het palet
aan mogelijkheden dat elke cliënt heeft te helpen ontwikkelen.
Elk team in de regio Oost/Zuidoost heeft, vaak samen met
bewoners, een visiedocument opgesteld als afgeleide van de
visie van HVO-Querido. Stuk voor stuk verschillend in uitvoe-
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ring en omvang, maar het is wel hun verhaal. Als je mensen
erbij betrekt, begrijpen ze het beter en staan ze samen ergens
voor.
Trots ben ik bijvoorbeeld op ons nieuwe Ambulant team
Oost/Zuidoost. Hierbij is het beschermd en begeleid wonen
gesplitst. Met deze specialisatie gaan we efficiënter om met
mensen en middelen en wordt de zorg vernieuwd en verbreed om beter in te spelen op de vraag.
Wij hebben er een afdeling bij gekregen. De Vaart is per
september organisatorisch van Centrum/Oud-West/Noord
naar Oost/Zuidoost verhuisd om de regioverdeling beter in
evenwicht te brengen.
In januari 2011 zijn we begonnen met de bouw van een
nieuwe voorziening voor dakloze verslaafden in Zuidoost ter
vervanging van de 24-uursopvang aan het Anton de Komplein
en de Elsrijkdreef. Dat heeft niets tijdelijks meer en is ook niet
langer uit containers opgebouwd. Het is een prachtig mooi
pand geworden aan het Bijlmerpark, dat de bewoners in
maart 2012 betrekken.
We hebben in 2011 voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van de Linnaeushof en Straetenburgh (regio Z/NW) naar
het Robert Kochplantsoen. In maart is het projectcontract
vastgesteld. Het wordt een combinatie van 24-uurszorg,
dagactiviteitencentrum en kantoorruimte in een voormalige
marechausseekazerne.
Daarnaast is er verbouwd bij de Varikstraat en is De Batjan
flink opgeknapt. Bij De Batjan is het kantoor van het team
verhuisd naar een pand vijftig meter om de hoek. Zo speel je
niet alleen een paar kamers vrij, je spreekt bewoners op een
respectvolle manier aan op hun verantwoordelijkheid.
Bij alle afdelingen zijn bijeenkomsten georganiseerd voor
cliënten en hun familie, vrienden en naastbetrokkenen. Daar
zijn behoorlijk wat mensen op af gekomen. Het is een succes
dat velen het belang van een betrokken omgeving inzien en
dat familiebeleid stevig raakt verankerd.
Ik vind dat we het goed doen samen in de regio en daar

mogen we best trots op zijn. De teams weten beter wat ze
willen en wat er van ze wordt gevraagd wordt, dat heeft zijn
positieve effecten op de zorg aan onze cliënten.”
Uit het voorgaande blijkt dat er in de organisatie veel in beweging is. Dit trekt vaak een zware wissel op het incasseringsvermogen van de betrokken medewerkers. Veranderen valt
niet altijd mee en de communicatie daarvan is soms ingewikkeld. Kortom, het is een proces dat niet altijd zonder slag of
stoot verloopt. Maar ondanks dit alles blijft de focus gericht op
de cliëntenzorg. Want het is daarom dat onze medewerkers
voor dit beroep hebben gekozen en dat is een groot goed.
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4.4 Kwaliteitsbeleid
Kwaliteit is het streven naar dienstverlening die met succes
(resultaatgericht) en naar tevredenheid (van de cliënt, de
medewerker en de samenleving) wordt uitgevoerd.
Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid is het continu doorlopen van de cyclus plan-do-check-act belangrijk voor het
sturen, toetsen en borgen van het beleid. Het kwaliteitsmanagementsysteem van HVO-Querido is vastgelegd in
het digitale kwaliteitshandboek, waarin de afspraken staan
beschreven, zodat iedereen weet wie wat doet en hoe het
goed moet.
HKZ
Het kwaliteitsmanagementsysteem is ingericht volgens HKZ
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Vanaf
2007 tot heden is HVO-Querido HKZ-gecertificeerd in de
schema’s geestelijke gezondheidszorg en welzijn en maatschappelijke dienstverlening, deelschema maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang.
De certificerende instelling Kiwa heeft in 2010 een tekortkoming geconstateerd op gebied van strategische borging.
De verbeteringen van het kwaliteitshandboek en de planning
en controlcyclus bleken tijdens de externe audit van 2011
effectief te zijn.
Tevens is bij deze audit een tekortkoming gesignaleerd op
gebied van locatiespecifiek documentenbeheer. Er bleek
onvoldoende relatie te zijn tussen locatiegebonden documenten
en het organisatiebrede kwaliteitshandboek. Ook is tijdens
deze audit een kritische tekortkoming gesignaleerd omdat
cliëntendossiers van een afdeling niet bleken te voldoen aan
de organisatiebrede standaarden. Naar aanleiding hiervan is
een plan van aanpak gemaakt, geïmplementeerd en een extra
externe audit uitgevoerd met positief resultaat.
Interne audits
Interne audits zijn belangrijk om te meten hoe het kwaliteitsmanagementsysteem bij HVO-Querido functioneert. In 2011

zijn drie interne auditrondes geweest, waarbij elke locatie
en ondersteunende dienst van HVO-Querido aan bod is
gekomen. Bij de eerste ronde is gekeken hoe een proces in
de praktijk verloopt. De tweede en derde ronde zijn thematisch uitgevoerd, waardoor het mogelijk is om aan te sluiten
bij actuele onderwerpen die spelen in de organisatie en waarbij zaken gericht kunnen worden verbeterd. Bij alle audits in
2011 staan integrale veiligheid en het gebruik van het
kwaliteitshandboek centraal. De uitkomsten uit deze en
andere kwaliteitsinstrumenten komen terug in de planning
en controlcyclus, waaronder de jaarplannen op organisatie-,
regio- en teamniveau.
Incidenten
In 2011 hebben medewerkers 582 meldingen van incidenten
ingevoerd in Triasweb, tegen 432 in 2010, een toename van
34%. Hiervan zijn 194 meldingen aan te merken als zorgincidenten, waarbij incidenten met medicatie (63%) en vallen
(10%) het meest voorkomen. Er zijn zes meldingen van brand
en acht pogingen tot suïcide. Daarnaast is er 254 keer
melding gemaakt van agressie, waarvan 56% fysiek en 44%
verbaal van aard is.
Klachten
HVO-Querido is aangesloten bij het Platform Opvanginstellingen
Amsterdam (POA). Voor de behandeling van klachten die
door cliënten van de deelnemende instellingen worden ingediend, is een onafhankelijke Klachtencommissie in het leven
geroepen die reglementair uit drie leden bestaat, bijgestaan
door een ambtelijk secretaris. In 2011 zijn bij deze POAklachtencommissie 21 klachten binnengekomen van cliënten
van HVO-Querido, drie meer dan in 2010. Daarvan zijn er vijf
niet ontvankelijk verklaard en zestien in behandeling genomen.
Dat heeft in vijf gevallen niet tot een uitspraak geleid omdat
de klacht tussentijds is ingetrokken, alsnog een schikking is
getroffen of een oplossing is gevonden. Twee klachten zijn ten
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4.5 Personeelsbeleid

Cliënten en andere betrokkenen kunnen klachten ook direct
bij de organisatie kenbaar maken bij de leidinggevende van
de voorziening waar men woont of werkt, bij de directie of bij
het bestuur. Cliënten kunnen hierbij worden ondersteund door
een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Langs deze
weg worden in 2011 zes klachten ingediend. Een daarvan is
afkomstig van een omwonende die overlast ondervindt van
een cliënt. De andere klachten zijn van cliënten en hebben
meestal betrekking op onzorgvuldig handelen of bejegening
door medewerkers. Alle klachten zijn in 2011 afgehandeld,
veelal in direct overleg met de klagers zelf.

De afdeling Human Resource Management (HRM) heeft als
doel de organisatie te ondersteunen, zodat medewerkers
optimaal kunnen functioneren en HVO-Querido zijn doelstellingen behaalt. HRM doet dit door het adviseren van het
management over personeel en organisatie en het ontwikkelen
van personeelsbeleid. Daarnaast heeft HRM de opdracht een
correcte en tijdige personeels- en salarisadministratie uit te
voeren.
Kengetallen
In 2011 is het personeelsbestand van HVO-Querido opnieuw
toegenomen. De uitbreiding van de dienstverlening bij
verschillende voorzieningen en de toename van de vraag naar
zorg hebben ertoe geleid dat HVO-Querido zowel in aantal
medewerkers (+73) als in fte (+61) is gegroeid. HVO-Querido
heeft een verloop van 13,1%, een daling ten opzichte van
2010 met 1,5%, en voldoet daarmee nagenoeg aan de doelstelling van 13%. De procentuele daling hangt ook samen
met de groei van de organisatie. In aantallen medewerkers is
het verloop met vijf gedaald. Op 31 december 2011 is 63,6%
van de werknemers vrouw en 36,4% man.

leeftijdsopbouw peildatum 31-12-2011
20%
15%
10%
percentage

tijde van dit jaarverslag nog in behandeling. Van de negen
klachten die tot een uitspraak hebben geleid, zijn er twee
gegrond en zeven ongegrond verklaard. De klachten hebben
betrekking op de kwaliteit van begeleiding (2), erkenning van
levensovertuiging, informatieverstrekking, de eigen bijdrage (2),
de uitvoering van het plaatsingsbeleid, schade aan de woning
en vermissing van persoonlijke eigendommen.
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personeel
aantal medewerkers in loondienst

2011

2010

926

853

waarvan cliëntgebonden functies

700
153
2010

waarvan niet-cliëntgebonden functies
aantal fte

766,8

waarvan cliëntgebonden functies

705,8
187
587,8
160

waarvan niet-cliëntgebonden functies

118
27
2011

2010

totaal HVO-Querido

194

187

waarvan cliëntgebonden functies

163

160

31

27

2011

2010

totaal HVO-Querido

143

140,4

waarvan cliëntgebonden functies

124

120,0

19

20,4

instroom aantal medewerkers

waarvan niet-cliëntgebonden functies
instroom in fte

waarvan niet-cliëntgebonden functies

2011

2010

totaal HVO-Querido

121

126

waarvan cliëntgebonden functies

106

107

15

19

2011

2010

82

82,9

75,2

69,7

6,8

13,2

uitstroom aantal medewerkers

waarvan niet-cliëntgebonden functies
uitstroom in fte
totaal HVO-Querido
waarvan cliëntgebonden functies
waarvan niet-cliëntgebonden functies

HRM-projecten
In 2011 zijn diverse projecten gelanceerd om de organisatie
verder te professionaliseren. Zo is een begin gemaakt met het
opnieuw beschrijven en waarderen van alle functies bij HVOQuerido. HRM wordt hierbij ondersteund door een extern
bureau. In het najaar van 2011 is een project gestart om de
mutaties rond in-, door- en uitstroom en het personeelsdossier
te digitaliseren. Verder zijn veel personeelsregelingen herschreven en zijn de werkprocessen geactualiseerd. Uit een aanbestedingstraject voor uitzendbureaus is een preferred supplier
gekomen.
Opleidingen
Zoals ieder jaar hebben in 2011 vele medewerkers meegedaan aan centraal aangeboden opleidingen en trainingen
ter vergroting van hun deskundigheid en professionaliteit,
zoals introductietrainingen, agressietrainingen en psychopathologie en communicatie. Daarnaast zijn veel trainingen
gegeven ter ondersteuning van organisatiebrede projecten:
krachtgerichte basismethodiek
HVO-Querido wil cliënten en medewerkers vanuit hun krachten
en mogelijkheden benaderen. In 2011 is daarom fors geïnvesteerd in de implementatie van een nieuwe, organisatiebrede
methodiek: de krachtgerichte basismethodiek. De implementatie van deze methodiek is in 2011 ingezet met een omvangrijk trainings- en coachingstraject voor alle medewerkers van
de organisatie. Hiervoor zijn tien medewerkers tot methodiek
trainer/coach opgeleid. In 2011 zijn de eerste 180 medewerkers
opgeleid. De overige medewerkers worden in het komende
jaar opgeleid.
zorgzwaartepakket en zorgafspraken
Veel medewerkers van HVO-Querido die werken met cliënten
met een psychiatrische achtergrond hebben te maken met
ZZP. Om hen beter inzicht te geven in de materie en onder-
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steuning te bieden om de juiste ZZP aan te vragen en de juiste
zorg te leveren, heeft een extern bureau ZZP-workshops
gegeven, waaraan tweehonderd medewerkers hebben deelgenomen.
Licht verstandelijke beperking (LVB) in de Maatschappelijke
Opvang
De samenwerking met MEE Amstel en Zaan is verder uitgebouwd in de landelijke pilot LVB in de Maatschappelijke
Opvang. Zeventig medewerkers hebben de basistraining LVB
gevolgd en dertien medewerkers zijn getraind in het gebruik van
het screeningsinstrument Hayes Ability Screening Index (HASI).
Opleiding tot verpleegkundige in de psychiatrie
In september 2011 hebben vijf medewerkers van HVO-Querido
hun diploma ‘Verpleegkundige in de psychiatrie’ behaald. In
maart zijn acht collega’s gestart met deze tweejarige opleiding.
Zo wordt de verpleegkundige en psychiatrische kennis onder
medewerkers verder uitgebreid, wat bijdraagt aan de professionalisering van onze zorg.
Stagebeleid
Van diverse opleidingen in en om Amsterdam komen in 2011
ruim vierhonderd aanvragen voor stages binnen. Hierdoor
kunnen wij het niveau van onze stagiaires verhogen. In 2011
lopen 62 stagiairs van het MBO en HBO bij ons stage. HVOQuerido voldoet hiermee ruimschoots aan de doelstelling om
het aantal stageplaatsen te vergroten ten opzichte van 2010,
waarin er vijftig stageplaatsen zijn. Voor stagiairs zijn vier
introductiedagen georganiseerd, waarop zij onderling kennismaken, ervaringen delen, informatie over visie en doelen van
HVO-Querido krijgen en meerdere locaties en doelgroepen
bezoeken. Om onze kwalificatie als leerbedrijf te behouden
zijn in 2011 opnieuw twee Basistrainingen methodisch opleiden
in de beroepspraktijkvorming gegeven. Twintig medewerkers
hebben deze training gevolgd.

arbo en verzuim
Arbeidsomstandigheden
In 2011 ligt de nadruk op veiligheid. Met de ontwikkeling van
het integraal veiligheidsbeleid is voortgang geboekt. Beleidsstukken zijn geactualiseerd en er is een beleidsmedewerker
Veiligheid aangesteld. Er zijn onderzoeken en rondgangen uitgevoerd bij individuele werkplekken, werkruimtes en nieuwe
gebouwen.
Verzuim/gezondheid
In 2011 is de meldingsfrequentie 1,1 en is daarmee gelijk aan
de gestelde target. Het verzuimpercentage is met 6,1% (target
5,3) gestegen ten opzichte van 2010. De voornaamste reden
voor het hoge verzuimpercentage is het langdurig verzuim.
De rolverdeling van de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en
HR-adviseur bij de aanpak van verzuim is verduidelijkt.
Op een aantal locaties zijn workshops verzuim voor medewerkers gegeven, waarbij de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid is gelegd. Overleg over verzuim en de balans
persoon-werk-privé zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Een
groot aantal teammanagers heeft de (opfris)training verzuim
gevolgd.
Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Medewerkers van HVO-Querido hebben de mogelijkheid om
gebruik te maken van bedrijfsmaatschappelijk werk. In 2011
doen 74 medewerkers dit. Meestal gaat het om kortdurende hulp van een tot zes gesprekken. Van de medewerkers
komt 40% op eigen initiatief en is 60% verwezen door leidinggevende, bedrijfsarts of HR-adviseur. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.
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4.6 Financieel beleid
Operationeel beleid
In 2011 is in de bedrijfsvoering opnieuw gestreefd naar een
optimale dienstverlening aan onze individuele cliënten.
De invoering van de Zorgzwaartepakketten (ZZP) en Volledig
Pakket Thuis (VPT) heeft ons daarbij geholpen, omdat deze
zijn gebaseerd op de individuele zorgbehoefte van de cliënt
met indicatie Verblijf. Ook voor niet-verblijfsgeïndiceerde
cliënten met Aanvullende Zorg is een individueler traject
gestart. Uitgangspunt is zorg die past bij de kracht van de
individuele cliënt, en niet meer zorg dan nodig is. Dit spreekt
de hiertoe verantwoordelijke opdrachtgevers, die meer en
meer met bezuinigingen van doen krijgen, ook aan. Dit helpt
ons om onze goede en zakelijke verhouding met deze
opdrachtgevers, die wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid, degelijkheid, flexibiliteit en vernieuwing, verder uit te
bouwen waarbij innovatie de ruimte krijgt.
Groei is voornamelijk bereikt door meer verblijfsgeïndiceerde
cliënten ZZP en VPT, waarvan het aantal cliënten in zorg is
gestegen van ca. 720 naar 780. Daarnaast is voor deze cliënten
in toenemende mate dagbesteding gerealiseerd, hoewel we
onze ambities hierbij niet hebben behaald. De groei hierin van
ruim 30% is niet voldoende om het daarvoor beschikbaar
gestelde budget volledig te gebruiken. Daar waar mogelijk
proberen we de cliënten met een lage zorgbehoefte te laten
uitstromen naar woningen: hierbij wordt gebruik gemaakt van
het Volledig Pakket Thuis, een nieuw zorgproduct dat goed
past in ons beleid van meer ambulante zorg. Cliënten met een
verblijfsindicatie kunnen zo, met hulp van woonbegeleiders,
toch zelfstandig wonen. Het niet tijdig beschikbaar komen van
woningen remt onze ambitie hierin en kost veel inspanningen
en energie. De gemeente neemt hierin verantwoordelijkheid
en heeft afspraken gemaakt met de woningcorporaties.
Bij de professionalisering van de bedrijfsvoering, waarbij de
teammanagers nu integraal verantwoordelijk zijn, kan worden

gewezen op de managementinformatie die continu verder
wordt ontwikkeld. De ontwikkeling van zorgprogramma’s
heeft belangrijke voortgang gemaakt. De krachtgerichte basismethodiek is bij een aantal afdelingen ingevoerd, terwijl de
ZZP-implementatie een inhoudelijke verdieping heeft
ondergaan. Besloten is om ons systeem voor cliënt- en
productieregistratie Clever te gaan vervangen. Met de
oplevering van de nieuwe Poeldijkstraat heeft ons gemiddelde
niveau van huisvesting een positieve impuls gekregen, evenals
door de start van het meerjarenonderhoudsplan. Veiligheid,
energiebesparing en hygiëne zijn facilitaire speerpunten.
Als innovatie kan in 2011 worden gewezen op het al genoemde
Volledige Pakket Thuis. Er is verder gewerkt aan ambulante
begeleiding bij De Veste, waarbij bewoners van 24-uursvoorzieningen naar Kleinschalig Beschermd Wonen verhuizen of
naar VPT. Na Vrijburg en De Veste is Zuidoost aan de beurt,
waarbij Elsrijkdreef en de Flierbosdreef begin 2012 zijn
vervangen door één nieuwe voorziening aan het Anton de
Komplein plus een twintigtal plaatsen ambulante woonbegeleiding. Later krijgt volgens dit concept de verhuizing van
Straetenburgh naar het Robert Kochplantsoen en woningen
met ambulante begeleiding zijn beslag.
Resultaat
Het jaarresultaat 2011 is wederom positief uitgekomen, op
€ 2 mln, en behoeft een algemene toelichting. Ook wordt
teruggekeken naar de in 2010 gevormde bestemmingsreserves.
Het positieve resultaat 2011 is een saldo van:
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van ca. € 3,4 mln.;
dit is voor een groot deel het effect van de hierboven aangehaalde vergoedingen voor dagbesteding door onze verblijfsgeïndiceerde cliënten ZZP en VPT. HVO-Querido is met een
inhaalslag bezig om de verhoogde opbrengsten te vertalen
naar daarbij passende zorg. Het stimuleren van cliënten tot
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deelname aan dagbesteding is daarvan een belangrijk onderdeel.
De in 2010 gevormde bestemmingsreserves zijn per saldo
tot ca. € 1,4 mln. tot besteding gekomen. In totaal was een
bedrag van € 2,6 mln. gereserveerd. Voor de nieuwbouw van
de Poeldijkstraat was € 1,6 mln. uitgetrokken, terwijl door
strenge budgetbewaking uiteindelijk is volstaan met bestedingen van € 1,1 mln. De bestemmingsreserve Retour zorg van
€ 0,6 mln. is ongeveer voor de helft tot besteding gekomen.
Met het positieve resultaat zijn nieuwe reserveringen gemaakt.
Er zijn nieuwe bestemmingsreserves gevormd in aanvulling op
de nog aanwezige reserve voor de verbouwing van het Robert
Kochtplantsoen à € 0,4 mln.
Retour zorg 2011 (50% van de overschotten) € 1,4 mln.
Conform interne afspraken zal van het in de regio’s opgebouwde overschot 2011 een bedrag van ca. € 1,4 mln.
alsnog in 2012 worden ingezet: de betreffende regiodirecteuren
is immers in het vooruitzicht gesteld dat 50% van de overschotten 2011 in 2012 ten gunste van de zorg mogen worden
ingezet.
Stimulering dagbesteding (niet bestede middelen) € 0,6 mln.
Van het in 2011 beschikbaar gestelde budget ad € 1,2 mln. om
onze verblijfsgerechtigde ZZP- en VPT-cliënten te stimuleren
van dagbesteding gebruik te maken, is ongeveer de helft uitgegeven. Aangezien ook in 2012 deze stimulans nodig blijkt,
getuige de ambitie om meer cliënten dagbesteding te laten
gebruiken, is besloten het resterende bedrag als bestemmingsreserve op te nemen.
De groei van het eigen vermogen met het overschot van
€ 2, mln. gaat gepaard met een omzetstijging van € 67 mln.
in 2010 naar € 74 mln. in 2011. Het eigen vermogen groeit
daarmee door naar circa € 13 mln. (=18% van de omzet, was
17% eind 2010).

Vermogensbeleid
In 2011 is het eigen vermogen, ondanks de gestegen omzet,
gegroeid naar 18% van de totale omzet. Tot en met 2010 is
het streven 15% van de omzet, maar door toekomstige veranderingen in de regelgeving besluit HVO-Querido in 2011
te streven naar een groter weerstandsvermogen. De toekomstige scheiding van wonen en zorg zal tot grote veranderingen leiden in onze organisatie, vooral bij grootschalige
24-uursvoorzieningen. Deze zijn inmiddels gemiddeld van
een kwalitatief hoog niveau (Poeldijkstraat, Masira, Martien
Schaaperhuis, nieuwe voorziening aan het Anton de
Komplein) door forse investeringen van woningcorporaties.
Hiertegenover zijn uiteraard langdurige huurverplichtingen
aangegaan, waarvan de onzekerheid is gestegen of dit op
den duur kostendekkend kan worden geëxploiteerd. Daarom
is besloten het weerstandsvermogen de komende vijf jaar te
laten groeien naar 20%.
Investeringen en liquiditeit
De liquiditeit van HVO-Querido is uitstekend te noemen,
enerzijds door het relatief grote eigen vermogen, anderzijds
door de korte balans door het niet in eigendom hebben van
panden. De totale investeringen van HVO-Querido bedragen in 2011 € 1,3 mln. die kunnen worden gefinancierd uit de
afschrijvingen die € 1,6 mln. aan cashflow genereren.
Het beleid blijft om bij investeringen (in apparatuur en verbouwingen in huurpanden) intern te financieren.
In 2011 is het beleggingsstatuut vastgesteld, waarbij wordt
gestreefd naar waardebehoud en waar mogelijk risicoarme
waardegroei. Eind 2011 is in totaal ca. € 13 mln. op deposito
gezet tegen een percentage van 3%.

41

Vergelijking begroting en jaarrekening 2011
Hierna volgt een vergelijking op hoofdlijnen van de vastgestelde begroting 2011 en de jaarrekening 2011. Als toelichting op
de belangrijkste afwijkingen van de inkomsten (€ 5 mln. hoger)
en uitgaven (€ 3 mln. hoger) geldt:

a. Productieopbrengsten
b. Eigen bijdragen cliënten
totaal baten
c. Personeelskosten
d. Afschrijvingen
e. Overige bedrijfskosten
f. Rentekosten
totaal lasten
Resultaat

begroting

realisatie

2011

2011

67,1

72,1

2,3

2,3

69,4

74,4

41,2

42,3

1,8

1,8

26,4

28,4

-

-0,1

69,4

72,4
2,0

a.Productieopbrengsten
In 2011 zijn aanzienlijk meer opbrengsten gegenereerd dan
begroot. Dit komt door aanvullende afspraken met zowel de
gemeente, (prijsindex, DWI-dagbesteding en incidentele subsidies), de Stadsregio (wegwerking wachtlijsten) als de AWBZ
(aantal plaatsen voor verblijfsgeïndiceerde cliënten).
b. Eigen bijdragen cliënten
De eigen bijdragen van cliënten zijn op het begrote niveau uitgekomen.
c. Personeelskosten
De formatie is in 2011 geleidelijk gestegen met ca. 60 plaatsen en heeft zich gemiddeld ongeveer op het begrote niveau
bewogen. De post Personeel Niet in Loondienst is ca. € 2 mln.
hoger dan begroot uitgekomen, terwijl de sociale lasten ca.
€ 0,8 mln. lager dan begroot zijn uitgepakt.

d. Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn conform begroting uitgekomen.
e. Overige bedrijfskosten
Deze kosten vertonen in 2011 een overschrijding van ca.
€ 2 mln., voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere
kosten van beveiliging en extra onderhoud in het kader van
het meerjaren onderhoudsplan.
f. Rentekosten
Het gestegen overschot aan liquiditeiten is voornamelijk op
deposito’s gezet. De hierop verkregen rente is in 2011 gestegen naar een bedrag van ruim € 0,1 mln.
Toekomst
Het financiële kader van waaruit wij moeten werken zal waarschijnlijk door bezuinigingen kleiner worden. Ook de overheveling van de AWBZ-functie Begeleiding Individueel,
Begeleiding Groep en Inloop naar de gemeente en de te
verwachten scheiding van Wonen en Zorg vereisen voorbereidingen en aanpassingen. Hierop anticiperen wij door het
zoeken naar alternatieven die goed aansluiten bij de vraag en
de kracht van de cliënt en die om die reden minder kosten.
Dagbesteding door en voor cliënten blijft een speerpunt.
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42

43

T

OnEELGROEP MET ELKaaR, een gemêleerde groep
toneelspelers en -speelsters met en zonder psychiatrische
ervaring, brengt onder regie van Elias van Zanden, op 27
en 28 mei 2011 de voorstelling Amsterdams hart op de planken,
een collage van toneel, gedichten, muziek en verhalen over
Amsterdam. De voorstelling is een gezamenlijke productie van de
Maarten Lutherkerk en DAC De Miranda van HVO-Querido.
Het is de tweede keer dat Met eLKaar met succes een nieuw stuk
brengt, voor 2012 staat de derde voorstelling Had u wat? op het
programma.
In de kerk aan de Dintelstraat komt elke donderdag het toneelgezelschap Met eLKaar bijeen. Onder de strenge blik van een buste
van de Duitse kerkhervormer schuift onbevangen een bont gezelschap aan tafel voor de repetitie. Zowel bezoekers van DAC De
Miranda als andere bewoners van de Rivierenbuurt.
Delen
De initiatiefnemers willen met deze theaterproducties een diversiteit
aan buurtbewoners met elkaar kennis laten maken. Deelnemers
worden uitgenodigd hun verhalen en levenservaring met elkaar te
delen. Zo ontstaat rond een vaste groep mensen een collage van
min of meer zelfstandige delen die in een groter raamwerk tot een
voorstelling worden gemonteerd. Het voordeel van deze manier
van werken is dat je op diverse momenten elementen aan het stuk
kunt toevoegen en niet met iedereen op dezelfde tijd en plaats
hoeft te oefenen.
Ensemble
“Toneel is ensemble, dat is het leuke,” aldus regisseur Van Zanden.
“Je doet het met elkaar, je zorgt voor elkaar en je bent samen
verantwoordelijk. Het is ook spannend om met elkaar te botsen.
Stel dat ik een regel van je tekst wil schrappen, dan moet je mij
overtuigen dat het juist een prachtige regel is, een regel die er echt
in moet blijven. Je moet vechten voor je tekst. Het podium brengt
je letterlijk en figuurlijk op een verhoging.”
Dialoog
“Toneel is ook dialoog,” roept de regisseur en deelt de tekst uit en
vertelt een aardige anekdote over Heijermans, die niet alleen veel

schreef voor toneel maar ook een eigen toneelgezelschap had.
Heijermans kennen de actrices en acteurs uit de Rivierenbuurt wel,
daar hoef je ze niks over te vertellen: socialist, Amsterdams,
Op hoop van zegen, Kniertje en de prijs van de vis. De rollen
worden verdeeld en men leest, zonder regieaanwijzingen. De tongval varieert van algemeen beschaafd tot onvervalst Amsterdams.
De eerste keer lezen de spelers het zittend aan tafel voor, de
tweede keer en scene.
Shakespeare
De deelnemers hebben in verschillende mate ervaring met toneel.
Margreet heeft al eerder met deze regisseur gewerkt. Volgens hem
kan zij voor het voetlicht buitengewoon goed en overtuigend bonbons eten en met volle mond praten. Bovendien weet deze blinde
actrice in elk stuk wel enkele rake regels over kijken, zien, visie en
blikveld te debiteren. Jacob heeft 65 jaar geleden voor het laatst op
de planken gestaan, maar weet nog wel dat “what’s in a name” een
Shakespearecitaat is.
Tsjechov
Amsterdams hart bevat onder meer de komische eenakter Pitten
uit 1918 van Herman Heijermans, een stuk dat over soufleren en
toneelspelen gaat. Men brengt liedjes en poëzie van Ivo de Wijs,
Annie M.G. Schmidt en Ida Gerhardt. Er is muziek, piano en zang,
van Fauré, Chopin en Jurriaan Andriessen, maar ook meezingers
als Tulpen uit Amsterdam en Aan de Amsterdamse grachten.
Men speelt een scene uit De drie zusters van Tsjechov en een
dialoog van ontheemden: “Vluchtelingen bestaan niet, er bestaan
alleen weggewaaide mensen die door de wind over de wereld zijn
geblazen.” Al met al een buitengewoon aardige en energieke voorstelling die terecht een ovationeel applaus oogst.
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Mei
1 Hans van Klink wordt teammanager van Bureau
Aanmelding & Plaatsing.
10 De Nassau is een jaar in bedrijf als dependance van
Passantenhotel Boerhaave en houdt open huis.
16 Vijftien bewoners en drie begeleiders van BW
Diemen gaan met vakantie naar Malgrat de Mar in
Spanje.
18 De Volksbond, de Blijfgroep en HVO-Querido tekenen
het voorlopig huurcontract voor een nieuw gezamenlijk Centraal Bureau in gebouw De Heelmeesters,
een complex van woningen en kantoren aan de
Ringdijkstraat.
19 Het Passantenverblijf houdt een teamdag bij Fort
Penningsveer om de missie van HVO-Querido te
vertalen naar de praktijk van alledag.
25 Ruim 300 cliënten en medewerkers van HVO-Querido
doen mee aan een sportdag voor de hele organisatie
in Park Frankendael.
25 HVO-Querido stelt de checklist ‘basis op orde’ vast.
26 Het Buurtlokaal gaat van start, een initiatief voor
bewoners met en zonder psychiatrische problematiek in de Rivierenbuurt. Vanuit HVO-Querido neemt
DAC De Miranda deel.
27-28 Toneelgroep Met eLKaar van DAC De Miranda
brengt Amsterdams Hart op de planken, een voorstelling met toneel, gedichten, muziek en verhalen
over Amsterdam, in de Maarten Lutherkerk in de
Rivierenbuurt (zie pagina 42 en 43).
29 Met ruim dertig deelnemers is HVO-Querido het
grootste team van de bedrijvenloop van Rock and
Run langs de Amsterdamse grachten.
30 Het Judith van Swethuis organiseert een themamiddag over dagbesteding voor en met familie en naastbetrokkenen van bewoners.

Overige gebeurtenissen in mei:
Voor cliënten met een zorgzwaartepakket worden
vanaf mei per woonvoorziening informatiebijeenkomsten georganiseerd. Voor medewerkers zijn er
workshops.
In mei stelt HVO-Querido een programmaraad in
om het zorginhoudelijk aanbod te beheren dat is
beschreven in de vorm van zorgprogramma’s.
In mei gaat het project Primaire Functies van start,
waarin de functies in het primaire proces opnieuw
worden beschreven.
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juni
1 Werkproject Mode met een missie, dat niet goed
blijkt aan te sluiten bij de wensen van de deelnemers, stopt.
6-7 Externe auditoren van de certificerende instelling
KIWA bezoeken diverse locaties van HVO-Querido. Er worden een tekortkoming (gele kaart) en
een kritische tekortkoming (rode kaart) geconstateerd. Voor beide wordt het plan van aanpak
goedgekeurd. Op 21 oktober beoordeelt KIWA
deze verbeteracties en spreekt zijn waardering uit
over de aanpak waarmee de rode kaart is opgelost.
8 De Amsterdamse daklozendag is traditioneel in de
tuin van de Protestantse Diaconie aan de Corvershof. Het thema is de woningmarkt.
8 HVO-Querido stelt de kaderbrief 2012 vast, waarin
de koers wordt bepaald voor de jaarplannen.
9 Mike Tuijn, zorgcoördinator van het Passantenverblijf en het Mobiel team, bedwingt op de fiets
zes keer de Alpe d’Huez ten behoeve van KWF
Kankerbestrijding.
16 BW Diemen organiseert een zomerfeest waar 41
bewoners en 33 familieleden en 25 medewerkers
op af komen.
18 Werkbegeleider Marco Eric Dorland overlijdt.
Hij was sinds 2007 als vrijwilliger en 2010 als
medewerker actief voor HVO-Querido bij werkproject Diensten bij wonen.
20 GGZ Nederland plaatst een advertentie in de landelijke dagbladen uit protest tegen het onderscheid tussen psychiatrische aandoeningen en
lichamelijke klachten in de bezuinigingsplannen
van de regering.
21 Bij DAC De Miranda begint een nieuw werkproject:
een fietsenmakerij.

22 In het projectcontract Huisvesting Woonzorg ZuidOost wordt vastgesteld om in drie woonvormen
woonzorg te realiseren voor 70 dak- en thuisloze inwoners van Amsterdam Zuidoost met chronische verslavingsproblematiek..
22 Er wordt een bijeenkomst in het kader van het
programma Meedoen! Sport en Bewegen georganiseerd, met het doel sport onderdeel te maken
van de hulpverlening.
25 Arkin, de Bascule, GGZinGeest en HVO-Querido
roepen in een gezamenlijke advertentie in
Het Parool op tot actie voor het behoud van de
kwaliteit van de zorg.
29 Een delegatie van medewerkers en cliënten van
HVO-Querido demonstreert tijdens de landelijke
manifestatie in Den Haag tegen de bezuinigingen
op de GGZ.
29 Karen Budel van Discus overlijdt. Zij was sinds
2010 in dienst als woonbegeleider.
30 De jaarlijkse barbecue voor alle cliënten en medewerkers is voor het eerst aan de Poeldijkstraat 10,
de nieuwe locatie van De Veste, De Rijswijk en het
Passantenverblijf.
Overige gebeurtenissen in juni:
Bij BW Indische buurt heeft in juni meer dan 90%
van de cliënten dagbesteding (zie pagina 46 en 47).
In juni besluit HVO-Querido te investeren in de verhuizing van De Aak naar de naastgelegen laagbouw in de Akerwateringstraat per medio 2012.

bW indische buurt

B
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ij BW Indische buurt heeft in juni 2011 meer dan 90% van
de cliënten een zinvolle dagbesteding. Deze dagactiviteiten
beslaan een breed terrein, cliënten kunnen immers zelf
de dagbesteding kiezen die het best bij ze past. Dat varieert van
recreatieve en kunstzinnige activiteiten en sport tot arbeidsmatige
activiteiten, zowel binnen als buiten de deur. Uiteraard zijn combinaties daarvan ook mogelijk.

nu volg ik een opleiding tot gastheer in de horeca, daarbij leer je
allerlei verschillende dingen zoals sociale hygiëne en ook schoon
geld verdienen. Het moeilijkst vind ik op dit moment de kassa beheren, we hebben namelijk net een nieuw systeem en het apparaat
en ik hebben nog al eens ruzie. Maar uiteindelijk kom ik er altijd wel
uit en er zijn hier ook een heleboel collega’s aan wie je altijd iets
kunt vragen.

RICaRDO aBRaHaMS (Amsterdam, 1979) woont sinds 2002
via de beschermende woonvorm BW Indische buurt. Behalve het
feit dat Ricardo Abrahams in augustus 2011 de wisseltrofee wint
tijdens de derde editie van het HVO-Querido café, een informele
bijeenkomst voor cliënten, medewerkers en belangstellenden, met
een persoonlijk verhaal waarin de focus op scholing en werk
bijdragen aan herstel, is hij een druk bezet man.

Open
Ik kan het mensen zeker aanraden om bij De Prael te werken, je
leert er veel van en je ontmoet allerlei verschillende mensen.
Je moet het natuurlijk wel volhouden, je moet wel een beetje inzet
tonen. Het leuke van De Prael is ook dat iedereen hier gewoon als
klant kan binnenlopen voor een kop koffie, een pistoletje of een
biertje, het is heel open en het heeft helemaal niks van de sfeer
van een zorginstelling. Er komen hier juist heel veel verschillende
mensen, Amsterdammers en veel toeristen uit binnen- en buitenland, maar er vergaderen hier ook wel eens ambtenaren van de
gemeente. Het is mooi werk, de horeca. Hard werken, maar wel
iets dat ik met veel plezier doe. Ik zou wel graag een eigen cafeetje
beginnen, maar daar moet ik eerst nog verder over nadenken en
een goed plan voor maken.”

Koken
Ricardo Abrahams: “Twee dagen per week werk ik bij brouwerij,
café en proeflokaal De Prael in de binnenstad. Een dag per week
help ik mee met het verzorgen van de jongerenavond van DAC
Linnaeushof, daar kook ik onder meer voor, ik voel mezelf nog
steeds een beetje een oudere jongere. Ook op het DAC kook
ik af en toe en dat wil ik bij onze nieuwe locatie aan het Robert
Kochplantsoen blijven doen. Mijn moeder heeft heel lang als kok
gewerkt in De Amstelhof, een bejaardenhuis, ik heb het koken van
haar meegekregen, denk ik.
Kapper
Verder ben ik een dag per week kapper bij de Linnaeushof, dat
loopt best goed, ik heb daar meer dan veertig klanten. Ik doe ook
mijn eigen haar. Het is belangrijk dat je je goed voelt, dat je prettig
in je vel zit, maar het is ook belangrijk dat je haar goed zit. Dat kost
twee euro per knipbeurt, dus dat kan bijna niemand de kop kosten.
Met de schaar en de tondeuse kan ik alles, dat durf ik gerust van
mezelf te zeggen. Kapper, daar moet je natuurlijk wel een klein
beetje ijdel voor zijn. Ik ga ook nog een dag naar school, op zaterdag
ga ik uit en op zondag rust ik uit.
Collega’s
Ik wilde vroeger eigenlijk altijd het liefst in de handel werken, maar
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5.1 Balans per 31 december 2011
(NA RESULTAATBESTEMMING)

31-12-2011
x e 1.000

31-12-2010
x e 1.000

Vaste activa
Materiële vaste activa

5.989

6.499

Totaal vaste activa

5.989

6.499

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Vorderingen uit hoofde van financieringsoverschot

29
3.273
15.872
2 939

33
3.855
17.717
0

Totaal vlottende activa

22.113

21.605

Totaal activa

28.102

28.104

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

18
9.535
1.295
2.407

18
7.409
1.267
2.566

Totaal eigen vermogen

13.255

11.260

Voorzieningen

976

874

Langlopende schulden
Egalisatie afschrijving verbouwingskosten

1.583

1.805

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva

12.288

2.619
11.546

Totaal passiva

28.102

28.104

Activa

Passiva

5.2 Resultatenrekening over 2011
31-12-2011
x e 1.000

31-12-2010
x e 1.000

43.781
2.337
26.779
1.552

39.467
1.845
24.689
1.157

Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten

74.449

67.158

Som der bedrijfsopbrengsten

42.335
1.599
166
28.490

37.992
1.952
755
23.219

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

72.590

63.918

Som der bedrijfslasten

1.859

3.240

136

127

1.995

3.367

-

-

1.995

3.367

159

-/ 2.566
-

2.154

801

1.932
190
4
28

135
769
-/ 138
35

2.154

801

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Buitengewone baten en lasten
Resultaat boekjaar
Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging en onttrekking aan bestemmingsreserve
Resterend saldo resultaat naar vermogen
Toevoeging/(onttrekking)
Reserve aanvaardbare kosten
Egalisatiereserve gemeente Amsterdam
Egalisatiereserve overige activiteiten
Bestemd vermogen
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5.3 Kasstroomoverzicht

5.2.2 Vergelijking begroting en rekening x2006
e 1.000
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2011
x e 1.000

x e 1.000

1.859

1.599
102

3.240

1.952
461
1.701

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

Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat

2.413

4
582

-/ 9
-/ 920
-

-/ 5.558
-

-/ 328
-

742

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2010
x e 1.000

1.941
-/ 4.230
-

684

-/ 670
-

6.337

136
0
0

127
0
0
136

127

-/ 534
-

6.464

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

-/ 1.255
166
-/ 1.089
-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Mutatie in egalisatierekening overheidsubsidies

-/ 3.106
938
-/ 2.168
-

0
0

0
0

-/ 222
-

524

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-/ 222
-

524

Mutatie geldmiddelen

- / 1.845
-

4.820

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode

5.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

5.4.1 Algemeen

5.4.2 Grondslagen van waardering
van activa en passiva

De voornaamste activiteiten van de Stichting HVO-Querido,
te Amsterdam, bestaan uit het bieden van opvang, woonbegeleiding en dagbesteding aan mensen die om wat voor
reden dan ook onvoldoende zelfredzaam zijn.
Stichting HVO-Querido is gevestigd op de Wibautstraat 133d,
te Amsterdam.

activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus lineaire afschrijvingen berekend over de verwachte
economische levensduur rekening houdend met een geschatte
restwaarde.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over
de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de
economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste
activa wordt er niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij
gehanteerd:
Bedrijfsgebouwen: 10%.
Machines en installaties: 20%.
Andere bedrijfsmiddelen: 33%.
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 onder de post Egalisatie afschrijvingskosten verbouwingen
Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op
bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de
boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden.
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De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn,
wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige
nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de
geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen,
worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor
het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten
gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de
eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken
eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de
eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële
instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een
handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs
gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Er is geen
voorziening voor incourantheid.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Vermogen
Intern is er afgesproken dat overschotten 2011 voor 50%
mogen worden meegenomen naar 2012, en alsnog tot
uitgaven mogen komen: op deze wijze komt dit overschot
2011, weliswaar met een vertraging, alsnog de zorg voor
onze clienten ten goede in 2012. In totaliteit is sprake van een
alsnog in 2012 tot uitgave komende post van € 1.4 mln. voor
welk bedrag een bestemmingsreserve is gevormd.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze
is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde
zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief
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5.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting.

De grondslagen van resultaatbepaling zijn gebaseerd op
historische kosten. Alle bedragen zijn afgerond op duizenden
euro’s.

Voor de kosten van zowel de organisatieontwikkeling van de
stichting als voor het risico aan de opbrengstenkant
(subsidies en pensionbijdragen), alsook voor de frictiekosten
van de sector Vluchtelingen en Jeugd (sinds 2004 opgeheven) zijn inschattingen gemaakt en voorzieningen getroffen.

algemeen
Voor zover bij de afdelingen en werkeenheden limieten zijn
gesteld ten aanzien van kostenelementen alsmede ten aanzien
van de maximaal te vergoeden verzorgprijs per dag, is hiermee
rekening gehouden bij de nacalculatie van de te ontvangen
subsidies vanuit AWBZ, WZS, DMO, Justitie en de Stadsregio.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante
waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen.
De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans
en leeftijd. De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL)
betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in
het kader van de overgangsregeling 45+. De voorziening
betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig
uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de
CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren
tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Voor frictiekosten van de sector Vluchtelingen en Jeugd is
een voorziening gevormd uit hoofde van de kosten van het
sociaal plan. Bij de berekening van de voorziening is rekening
gehouden met de kans dat de afgevloeide medewerkers een
nieuwe dienstbetrekking zullen vinden.

De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten
of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand
van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, dan
wel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd op
het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde
goederen en diensten.
De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige
financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele
leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en
gepassiveerd, maar in de toelichting opgenomen als niet uit
de balans blijkende verplichting. De lasten die hieruit
voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten
en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar
zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
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5.4.4 Grondslagen van segmentering
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en
lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Stichting HVO-Querido heeft voor haar werknemers een
toegezegde-bijdrage-regeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde
leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd,
salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval
van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan
het effect van hogere toekomstige premies. HVO-Querido
heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een
toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde
premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens 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.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn
Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening
gemaakt in de volgende segmenten:
uit de AWBZ gefinancierde activiteiten;
door de Gemeente Amsterdam gefinancierde activiteiten;
door overige opbrengsten gefinancierde opbrengsten.
De direct toe te rekenen lasten worden direct toegerekend
naar het desbetreffende segment. De overige lasten worden
verdeeld op basis van de subsidie opbrengsten. Alle saldi zijn
afgerond op duizenden euro’s.

5.4.5 Grondslag kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de
indirecte methode.
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IP staat voor vroege interventie bij psychose en biedt
begeleid en beschermd wonen aan jongeren. Op 29 juli
opent VIP een eigen kantoor aan de Daalwijkdreef in
Amsterdam Zuidoost. Dat is schuin tegenover de studentencampus
waar de meeste cliënten van VIP wonen. Tot die tijd hield men
kantoor bij de Linnaeushof en BW Diemen.
HaBRUG anSaH (Accra, 1981) is geboren in Ghana en woont
sinds bijna twee jaar bij VIP. “Mijn vader kwam als zakenman in
heel Afrika en Europa, mijn moeder is ook een reiziger. Ze hebben
eerder in Londen gewoond en in Duitsland. Van vaderskant heb ik
drie zussen, van mijn moederskant ben ik de enige zoon.
Als kind wist ik nooit wat ik wilde worden, hoe vaak docenten dat
ook vroegen. Ik wilde naar Europa. Dat is toch het goede leven?
Europa heeft een goede economie, hier zijn meer kansen.
Taal
In 1997 ben ik naar Nederland gekomen, mijn moeder woonde al
in Amsterdam. Twee jaar heb ik op de Montessorischool gezeten
aan de Polderweg, eerst vooral om de taal te leren, dat was echt
Nederlands, Nederlands, Nederlands, daarna had ik ook andere
vakken. Ik heb een beetje gevoel voor taal, ik vind Nederlands
niet zo moeilijk. Mijn moeder gaf me een woordenboek voordat
ik naar school ging. ‘Toppertje’ vind ik een leuk woord. Toen ben
ik van school af gegaan en heb gewerkt als lasser, productie- en
magazijnmedewerker, schoonmaker en in de horeca. Best hard
werken. Later werd ik ziek en ben ik via het AMC bij VIP van HVOQuerido gekomen. Ik ben tevreden over mijn begeleidster, zij helpt
mij best veel om alles op orde te krijgen. Elke week komt ze bij mij
op bezoek en soms ga ik ook naar het kantoor van VIP. Dat is nu
veel dichterbij, dat is veel beter. Voor de mensen die er werken is
het ook beter, die oude plaats was een beetje krap.
Succes
Ik woon hier prettig op mezelf, maar ik wil natuurlijk niet mijn hele
leven in een studentenflat wonen. Ik wil gewoon lekker in het leven
staan en succesvol zijn, zoals iedereen.
Ik train veel, onder andere met halters. Sport begin ik echt weer
op te pakken. Ik voetbal een beetje. Voetbal is ook in Ghana heel
groot, vroeger zat ik in het schoolelftal. Ik ben nog nooit in de Arena

naar een voetbalwedstrijd geweest, terwijl je daar vanaf hier wel op
uitkijkt. Soms ga ik met vrienden naar de Nieuwmarkt, voetballen
kijken, biertje drinken.
Een baan in de entertainmentbusiness lijkt me wel iets. Ik houd
van muziek, ik voel inspiratie in mij, ik kan liedjes maken net als
iedereen. Van mooie kleding houd ik ook, van dingen die je niet
overal ziet. Ik verveel me eigenlijk nooit. Als je goed in je vel zit, ben
je vanzelf cool.
Kranten
Na tien jaar zit ik nu weer op school. Van maandag tot woensdag
volg ik een opleiding tot bedrijfsassistent. En donderdag loop ik
stage bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam, naast het Centraal
Station. Het is heel leuk daar, er komen heel veel mensen en er is
een goede sfeer. Het is een mooi gebouw en al die boeken om je
heen is ook leuk. Zelf lees ik liever kranten. Wij hebben bijna alle
kranten die er zijn, het is tenslotte de grootste bibliotheek van
Amsterdam. Bij de krantenafdeling werk ik ook wel eens.
Ik ben bezig veel ervaring op te doen, ik leer er veel van. Ik scan
boeken, ik zet ze terug op de planken en bezoekers kunnen mij
allerlei dingen vragen, bijvoorbeeld waar iets staat. Je moet in dit
werk behulpzaam zijn, anders ben je niet vakkundig. Ik probeer
altijd vriendelijk en open te zijn, ik wil mijn best doen.
Ik vind het heel belangrijk om naar school te gaan en te werken.
Dagelijkse dingen die ik moet doen, zijn goed voor mij.
Vakantie
Ik heb een heleboel vrienden, maar ik ga maar met een paar mensen
echt om. Hier op de campus, ga ik met mensen van VIP om en ook
met anderen. Beneden is een gemeenschappelijke huiskamer, daar
kan iedereen binnenlopen. De mensen van VIP organiseren vaak
gezellige dingen. Met feestdagen is er bijvoorbeeld een borreltje
of zoiets als oliebollen. Volgende week gaan we met vakantie naar
Griekenland, met veertien jongeren en drie begeleiders. Ik heb er
veel zin in, ik ben er nog nooit geweest.”
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juLi
5 Met veel bezoekers wordt muzikaal gevierd dat DAC
Het Vestzak, ons dagactiviteitencentrum voor ouderen
in het Henriëtte Roland Holsthuis in Zuidoost, vijftien
jaar bestaat.
5 Bewoners en medewerkers van de Hof van Socrates
maken de eerste rondvaart met het botenproject van
de Magical Mystery Tour.
7 De begroting 2012 wordt vastgesteld.
HVO-Querido ondertekent het Convenant autisme
Amsterdam, om te bevorderen dat de benodigde
zorg voor mensen met een aandoening uit het
autistisch spectrum op een geïntegreerde manier
beschikbaar komt en blijft.
12-14 De Daklozenvakbond organiseert een slaapkaravaan
in Amsterdam voor meer nachtopvang en tegen het
opjagen en uitsluiting van daklozen.
29 VIP opent een nieuw kantoor aan de Daalwijkdreef
in Amsterdam Zuidoost. VIP staat voor vroege interventie bij psychose en biedt begeleid en beschermd
wonen aan jongeren (zie pagina 56 en 57).
30 Tijdens de finale van de Dutch Homeless Cup op de
Dam worden twee teams van Amsterdam, met spelers van het Leger des Heils en van HVO-Querido,
kampioen: de dames en de heren van Zuidoost.
Zij vertegenwoordigen Nederland op het wereldkampioenschap in Parijs eind augustus, waar de
mannen de vijftiende en de vrouwen de elfde plaats
bereiken. De serie gaat verder onder de naam Dutch
Street Cup.
Overige gebeurtenissen in juli:
Begin juli verschijnt voor cliënten en medewerkers
een handzame brochure over de methodiek competentiegericht werken met jongeren.
In juli start de implementatie van de Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling. Eerst bij

Alexandria, daarna bij de overige afdelingen die
begeleiding bieden aan gezinnen.
In juli gaan vier gasten van Opvanghotel Ruysdael
aan de slag bij het Amstel Botel, niet toevallig onze
samenwerkingspartner op het gebied van gastvrijheid
in het opvanghotel.
Discus voorziet in juli woonbegeleiders van
elektrische scooters om het huisbezoek te vergemakkelijken.
In juli zijn als eerste het zorgprogramma ‘volwassenen
met psychiatrie’ en drie zorgprogramma’s jeugd uitgewerkt.
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auGuStuS
9 Er verschijnt een positief artikel over twee
bewoners en een begeleider van Straetenburgh in
de Amsterdamse editie van weekkrant.nl.
15 Peter Lokkerbol, teammanager van het Judith van
Swethuis, is 35 jaar in dienst bij onze organisatie.
17 DAC Het Vestzak organiseert een open dag voor
familieleden en andere belangstellenden van
buiten.
18 De derde editie van het HVO-Querido café voor
cliënten, medewerkers en belangstellenden is in
het Judith van Swethuis. Het thema is groei.
24 De eerste landelijke sport- en beweegdag voor
alle cliënten en bewoners van de maatschappelijke opvang, beschermd en begeleid wonen en
de vrouwenopvang. Onder de 800 deelnemers
op sportcomplex Papendal zijn 100 cliënten van
HVO-Querido. Zeven van hen winnen een medaille.
25 Henna Trustfull, woonbegeleider van BW Zuid,
presenteert haar eerste boek, de roman Waardevol of waardeloos.
Overige gebeurtenissen in augustus:
Vanaf augustus rijden bewoners van Amerbos
drie keer per week, maandag, woensdag en
donderdag, met een busje van Amsterdam Noord
naar fort Penningsveer, een inspirerende plek om
te werken aan talenten, te ontdekken waar men
goed in is en even uit de drukte van de stad te zijn
(zie pagina 60 en 61).

amerbos

B
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ewoners en begeleiders van Amerbos en Ambulant team
Noord gaan vanaf augustus drie dagen per week met een
busje naar fort Penningsveer in Haarlemmerliede, een
inspirerende plek om te werken aan talenten, te ontdekken waar
men goed in is en even uit de drukte van de stad te zijn.

Ik heb niet van tevoren een compleet beeld in mijn hoofd van zo
moet het worden. Je kijkt eerst naar de steen en op een gegeven
moment zie je er een vorm in. Een dier of iets dat nergens op lijkt
maar gewoon een mooie vorm is. Dat is een mooi moment, dat
moet je zien.

DOMInICK BOS (Amsterdam, 1991) woont sinds oktober bij
Amerbos. “Ik woon nu in een satellietwoning, met drie anderen.
Dat is beter dan in Amerbos zelf waar je met zijn tienen woont.
Je hebt meer zelfstandigheid. Ieder kookt voor zichzelf, maar je
kunt natuurlijk wel iets met je huisgenoten afspreken.
Ik heb eerst in Amsterdam West gewoond, later in Noord. Ach ja
Noord, je hebt leuke en minder leuke buurten. Veel buurtbewoners
zijn niet zo betrokken met elkaar.
Ik heb VMBO-T gedaan en ik ben nu met HAVO bezig. Als klein
kind wilde ik brandweerman worden, later leidinggevende. Nu weet
ik het eigenlijk niet. Er is zoveel gebeurd in mijn leven dat ik het
even niet weet. Ik maak eerst gewoon mijn HAVO af en dan HBO,
ik denk iets economisch, dat is heel breed.
Als kind schilderde ik graag en ik maakte tekeningen en pentekeningen. Ik ging ook wel eens met mijn ouders naar een museum of
tentoonstelling, maar toen ik ziek was geworden vond ik het niet
prettig om buiten te zijn tussen veel mensen. De laatste tijd heb ik
de kunst weer opgepakt. Ik ben nu aan het beeldhouwen. Het is
voor mij een manier om je gedachten te uiten en met je emoties om
te gaan. Althans, kunst is een van die manieren. Ik ervaar het als
iets therapeutisch. Het is daarbij ook gewoon heel leuk om te doen.

aanstekelijk
Ik vond het eerst heel eng, ik ben altijd bang dat mensen er niks
aan vinden. Wat mensen er van zouden kunnen denken, houdt me
heel erg bezig. Nu denk ik ook, laat ze maar denken wat ze willen,
ik maak het toch voor mezelf. Iedereen van de groep in Penningsveer maakt dingen. Er wordt getekend, geschilderd, gekookt,
muziek en films gemaakt. Dat werkt aanstekelijk, anders was ik er
nooit aan begonnen. Het is allemaal in het openbaar, dus je praat
er ook met elkaar over, maar dat is meer in positieve zin. Mensen
kunnen hier vaak het mooie er van inzien. Vroeger op school was
de kritiek nooit van de lucht. Je doet toch je best?

Speksteen
Dan denk ik, kan ik dat? En dan is het antwoord ja, ik kan dat,
ik blijk het toch een beetje in de vingers te hebben. Je hebt een
resultaat om trots op te zijn. In het begin vond ik het heel eng en
werkte ik het liefst in mijn eentje in een hoekje. Nu doe ik dat in het
openbaar en ben ik er trots op. Ik maak nu een beeld van speksteen, mijn eerste serieuze beeld. Dat bewerk je met vijlen. Dat is
behoorlijk fysiek en dat is ook wel lekker, je hebt echt het idee dat
je iets aan het doen bent waar je inzet voor moet tonen. Ik heb
geen cursus gevolgd, ik doe het gewoon uit mezelf. Als ik hulp
nodig heb vraag ik het onze begeleidster, zij heeft verstand van
alle materialen.

Geen statement
Ik kijk graag naar beelden en schilderijen. Vaak vind ik het leuk om
ook het verhaal erachter te weten. Ik heb niet echt voorbeelden of
favorieten, ik ben sowieso heel slecht in namen. Moderne kunst
is vaak zo extravagant, met kunstenaars die echt een statement
willen maken, dat hoeft van mij niet zo. De Hollandse meesters
bijvoorbeeld wilden gewoon een goed en mooi schilderij maken,
dat spreekt me meer aan. Kunst is voor mij geen werk, ik zie het
echt als hobby. Ik wil geen kunstenaar worden maar een reguliere
baan hebben.
Muziek
We maken wel eens uitstapjes met Amerbos, dan logeren we in
Penningsveer, of we gaan naar het strand. Laatst zijn we naar een
hele grote kermis geweest bij de Arena.
Ik maak ook muziek. Ik speel piano en keyboard, niet zo goed hoor,
maar ik heb les. We spelen pop en rock uit de jaren ‘80 en ‘90.
Ik zie dat als een deel van mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik was
heel erg introvert en nu sta ik op een podium. Ik zal echt niet
extravert worden, maar ik kom wel meer naar het midden.
Muziek en kunst helpen daarbij.”
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5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
31-12-2011
x e 1.000
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31-12-2010
x e 1.000

Activa
3.849
370
605

4.177
561
713

1.165
0

1.048
0

MATERIëLE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

5.989

6.499

Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar
is als volgt weer te geven:
6.499
1.255
0
1.599
0
0
166

6.283
3.106
0
1.952
0
0
938

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

5.989

6.499

Boekwaarde per 31december
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2011
x e 1.000

2010
x e 1.000

VOORRADEN
Overige voorraden:
Emballage
Af: voorziening

29
0

33
0

Totaal voorraden

29

33

1.184

946

264
1.472
305

174
2.501
167

48

67

0

0

3.273

3.855

Activa

De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt e 0,- (2011: e 0,-)

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Te vorderen pensiongelden
Te ontvangen subsidies
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa:
Overige overlopende activa
Totaal vorderingen en overlopende activa
De voorziening die in aftrek op de vorderingen pensiongelden is gebracht, bedraagt e 437.500,(2010: e 437.500,-)
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t/m 2008
x e 1.000

2009
x e 1.000

2010
x e 1.000

2011
x e 1.000

totaal
x e 1.000
SCHULDEN UIT HOOFDE VAN
FINANCIERINGSOVERSCHOT

0
0
0
0

-/ 1.353
0
70
1.283

-/ 1.266
19
0
1.247

0
2.939
0
0

-/ 2.619
2.958
70
2.530

0

1.353

1.266

2.939

5.558

Subtotaal mutatie boekjaar

0

0

0

2.939

2.939

Saldo per 31 december

2011
x e 1.000

2010
x e 1.000

43.781

39.537

-/ 40.842
-

-/ 40.803
-

Wettelijk budget aanvaardbare
kosten
Af: ontvangen voorschotten

2.939

-/ 1.266
-

Subtotaal financieringsverschil

31-12-2011
x e 1.000

31-12-2010
x e 1.000

923
91
0
14.858

2.788
99
14.830

Bankrekeningen
Kassen
Postbank
Deposito’s

15.872

17.717

Totaal liquide middelen

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

Specificatie financieringsverschil
in het boekjaar

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd
korter dan 1 jaar.
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31-12-2011
x e 1.000

31-12-2010
x e 1.000

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

18
11.942
1.295

18
9.975
1.267

Totaal eigen vermogen

13.255

11.260

Passiva

Kapitaal

Saldo per
1-1-2011
x e 1.000

Resultaatbestemming
x e 1.000

Overige
mutaties
x e 1.000

Saldo per
31-12-2011
x e 1.000

Kapitaal

18

0

0

18

18

0

0

18

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Reserve aanvaardbare kosten:
Aanvaardbare kosten
Gemeentesubsidie
Stadsregio
Overig

4.509
2.935
-/ 201
166

1.932
190
4
0

0
0
0
0

6.441
3.125
-/ 197
166

Bestemmingsreserves:
Egalisatie afschrijvingen
Nieuwbouw
Retour Zorg gemeentelijk
Retour Zorg AWBZ
Dagbesteding

0
2.004
281
281
0

0
-/ 1.604
-/ 33
898
580

0
0
0
0
0

0
400
248
1.179
580

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

9.975

1.967

0

11.942

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Algemene reserves:
Bestemd vermogen

1.267

28

0

1.295

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.267

28

0

1.295
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Saldo per
1-1-2011
x e 1.000

Dotatie

Onttrekking

x e 1.000

x e 1.000

Saldo per
31-12-2011
x e 1.000

244
177
406
47

82
21
115
0

70
46
0
0

256
152
521
47

VOORZIENINGEN
Voorziening jubileumuitkeringen
Voorziening frictiekosten
Voorziening langdurig zieken
Voorziening inzake PBL

874

218

116

976

Totaal voorzieningen

31-12-2011
x e 1.000
231
569
176

Passiva

Toelichting in welke mate (het totaal van)
de voorzieningen wat als langlopend
moet worden beschouwd:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Toelichting per categorie voorziening:
De hoogte van Voorziening jubileum is berekend met vastgestelde factor
Voorziening frictiekosten vloeit voort uit Sociaal Plan
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KORTLOPENDE SCHULDEN
EN OVERLOPENDE PASSIVA
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Vooruitontvangen pensiongelden
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden
Overige schulden
Waarborgsommen
Nog te betalen kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Overige kosten
Verzorgingskosten
Vooruitontvangen opbrengsten
Subsidies
Overige passiva
Overige overlopende passiva

31-12-2011
x e 1.000
0
4.581
0
316
2.055
534
0
1.391
822

31-12-2010
x e 1.000
0
3.443
0
273
1.820
374
7
1.257
931

0
51

0
54

0
758
139
0
904

0
1.176
153
0
0

723

2.024

14

34

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

12.288

11.546

2010

2009

26.787
0
351

30.004
360
385

27.138

30.749

Bankgaranties

Nieuwbouw

351
0
0

0
0
0

Huur
1.006
2.460
23.079

Leasing
0
242
0

Totaal
1.357
2.702
23.079

351

0

26.545

242

27.138

Kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal 12 maanden

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN
ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Huur- en Leaseverplichtingen
Verplichtingen Nieuwbouw
Bankgaranties

Specificatie resterende looptijd:
Niet langer dan 1 jaar
Tussen 1 en 5 jaar
Langer dan 5 jaar

5.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa

Verbouwingen
x e 1.000

Installaties
x e 1.000

Inventaris
x e 1.000

Vervoermiddelen
x e 1.000

Auto- Onderhanden
matisering
Projecten
x e 1.000
x e 1.000

Totaal
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(OP GROND VAN ART. 5A
REGELING VERSLAGGEVING WTZI)

x e 1.000
Niet WTZI/WMG gefinancierde vaste
activa
Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

7.443
0
3.266

1.704
0
1.143

1.516
0
818

116
0
101

27
0
27

1.048
0
0

11.854
0
5.355

4.177

561

698

15

0

1.048

6.499

908
0
1.094

77
0
244

93
0
245

59
0
16

0
0
0

117
0
0

1.254
0
1.599

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

404
0
262

92
0
69

10
0
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

506
0
341

Desinvesteringen:
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

142

23

0

0

0

0

165

Per saldo

-/ 328
-

-/ 190
-

-/ 152
-

43

0

117

-/ 510
-

7.947
0
4.098

1.689
0
1.318

1.599
0
1.053

175
0
117

27
0
27

1.165
0
0

12.602
0
6.613

Stand per 31-12-2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

3.849

371

546

58

0

1.165

5.989

Boekwaarde per 31-12-2011

10,0%

20,0%

20,0%

20,0%

33,0%

0,0%

Boekwaarde per 1 januari 2011
Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Herwaarderingen
Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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5.7 Toelichting op de resultatenrekening
2011
x e 1.000

2010
x e 1.000

TOELICHTING NIET GEBUDGETTEERDE ZORGPRESTATIES
Persoonsgebonden- en volgende budgetten
Eigen bijdragen cliënten

6
2.331

5
1.840

Totaal

2.337

1.845

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
Stadsregio
Ministerie van Justitie
Dienst Werk & Inkomen
Overige subsidies

23.460
1.085
676
1.491
67

22.888
735
104
720
242

Subtotaal subsidies

26.779

24.689

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Overige opbrengsten
Overige baten en lasten

954
598

1.037
120

Subtotaal overige bedrijfsopbrengsten

1.552

1.157

Totaal

28.331

25.846

Baten

TOELICHTING OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
SUBSIDIES

70

2011
x e 1.000

2010
x e 1.000

Lasten
31.160
4.160
2.695
-/ 46
-

27.874
3.807
2.303
-/ 26
-

77
953
620

100
703
779

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

39.619
2.716

35.540
2.452

Subtotaal personeelskosten
Personeel niet in loondienst

42.335

37.992

Totaal personeelskosten

754

688

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

0
1.765

0
2.706

AFSCHRIJVINGEN IMMATERIëLE EN MATERIëLE VASTE ACTIVA
Overige afschrijvingen:
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

1.765

2.706

Totaal afschrijvingen

1.599
166

1.952
938

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening
verloopoverzichten materiële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Desinvestering materiële vaste activa

1.765

2.890

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten

1.765

2.890

Totaal afschrijvingen
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2011
x e 1.000

2010
x e 1.000

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

2.738
8.602
3.954
6.886
8.554
-/ 2.244
-

2.526
8.049
2.111
4.914
7.515
-/ 1.896
-

Totaal bedrijfskosten

28.490

23.219

FINANCIëLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten

136

127

Subtotaal financiële baten

136

127

Totaal financiële baten en lasten

136

127

Sport
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N

iet alleen doen cliënten van HVO-Querido in september
mee aan de Dam tot damloop, het hele jaar zijn er
hardlopwedstrijden, voetbaltoernooien en vele andere
sportevenementen. Eddy van Delden en Thomas Visser zijn twee
van onze fanatiekste sporters.
EDDY Van DELDEn (Amsterdam, 1958) woont in De Rijswijk in
een van de zestien zogeheten wuifwoningen en is een druk bezet
man. “Via het mobiel team ben ik eerst in Vrijburg gekomen, later
bij De Vaart en nu woon ik alweer vier jaar in De Rijswijk, eerst in
het oude pand en nu hier. Ik moest in het begin een beetje wennen,
maar nu ben ik best gelukkig. Het gaat niet allemaal van een leien
dakje, maar ik heb mijn draai aardig gevonden. Ik ben heel druk
want ik moet heel veel inhalen. Ik werk twee dagen per week, ik ga
naar school, ik sport, ik heb muziekles, ik speel gitaar, ik doe een
computercursus. Ik probeer het allemaal zo goed mogelijk te doen.
Onderweg
Vanaf november ben ik flink aan het sporten. Op dinsdag doe ik
fitness zoals roeien, loopband en gewichtheffen. Op vrijdag zwem
ik en op woensdag doe ik zaalsporten als badminton, volleybal en
voetbal. Ik zit nu in een soort appartement met een aparte slaapkamer. Je kunt doorstromen naar een eigen huis in de buurt.
Je moet hiervoor wel wat in je mars hebben, dingen durven en
aanpakken en niet de hele dag op je bed liggen. Ik ben dan ook
vaak weg en veel onderweg.
Ik heb een persoonlijk begeleider die ik al een tijdje ken, dat zit wel
goed. Ik ga dan naar het kantoor en dan hebben we het over geld
of over wat je gaat doen in het weekend. Als ik bijvoorbeeld bij mijn
moeder overnacht dan geef ik dat door. We hebben het ook over
mijn doelen. Voor mij is dat stabiel blijven, niet verzaken en mijn
zelfstandigheid verder uitbreiden.
2032
Het is soms best lastig. Mensen kloppen bij mij aan voor geld. Vijf
euro is wel een halve dag werken. Mijn gebruikersvrienden hebben
me de rug toegekeerd, maar ik wil ook niet alleen gelaten worden,
contact is ook wat waard, dat mis ik op een bepaalde manier wel.
Ik ben nu 54 en ik wil wel 74 worden. Dan is het 2032 en ben ik
waarschijnlijk oud en moe, maar je weet het natuurlijk nooit.”

THOMaS VISSER (Stede Broec, 1956) wordt begeleid door Discus.
“Op een gegeven moment ben ik mijn huis uitgezet wegens
overlast. Ik dronk. Dan sta je elke dag lamlendig op. Voor een
alcoholist is een biertje teveel en een krat te weinig. Zo kwam ik bij
HVO-Querido. Even in De Veste, een half jaar Passantenhotel, toen
veertien maanden Skaeve Huse en nu woon ik alweer twee jaar op
mezelf via Discus. Dat huis komt binnenkort op mijn eigen naam
te staan. Dan krijg ik nog wel hulp, maar alleen op afroep. Het is
prettig dat er ondersteuning is. Het gaat er niet om dat ze kant en
klare oplossingen geven, maar dat er iemand is die naar je luistert
en advies kan geven.
Geluk
Ik train nu zo’n beetje vier, vijf keer per week. Dat zal minder
worden, want ik moet weer aan het werk, dan heb ik overdag geen
tijd meer om te sporten. Ik doe aan voetballen, zwemmen, fitness,
hardlopen en verder allerlei partijtjes, van hockey tot volleybal.
Je wordt ook meegetrokken door jet enthousiasme van andere
mensen. Regelmatig loop ik wedstrijden van vijf kilometer.
Ik was gelijk enthousiast voor allerlei sporten, hoewel ik er al jaren
niks aan had gedaan. Sport helpt bij het verbeteren van mijn leefsituatie. Je krijgt niet alleen lichamelijk een betere conditie, je wordt
er ook geestelijk stabieler van, je kunt meer dingen aan. Je moet er
wat voor doen, maar je krijgt er veel voor terug. Ik kan het iedereen
aanraden.
Ik ben niet meer de jongste, het gaat allemaal niet meer zo gemakkelijk als vroeger, maar ik ben nog maar een goed half jaar bezig, er
zit nog rek in. Vijf kilometer loop ik steeds sneller, misschien doe ik
binnenkort de tien. Sporten is een soort gelukkig zijn op de langere
termijn. De roes van alcohol of drugs geeft gelukzaligheid op de
korte termijn, dat is morgen weer over. Bij sport is het geluksgevoel
van langduriger aard.”
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SePteMber
1 Josje Hoeven gaat aan de slag als teammanager van
De Veste.
2 BW Masira organiseert een barbecue voor bewoners,
hun familie en vrienden en de medewerkers in de
binnentuin.
5 Collega’s Chandrika Hermsen en Susie Manshande
reizen voor enkele weken naar Ethiopië en zamelen
geld in onder medewerkers voor noodhulp aldaar.
Dit levert e 820 op waarmee de UNHCR in staat is
om 88 Somalische vluchtelingen in Ethiopië te voorzien van een slaapmat, een muggennet en een deken.
8 HVO-Querido goes soul tijdens het personeelsfeest.
13 Vijf medewerkers van HVO-Querido behalen hun
diploma van de tweejarige opleiding tot verpleegkundige in de psychiatrie.
18 Ruim 80 cliënten en medewerkers van HVO-Querido
doen mee aan de traditionele tien mijl van de Dam
tot damloop (zie pagina 72 en 73).
18 De jaarlijkse familiebarbecue van het Judith van
Swethuis wordt goed bezocht door bewoners, hun
familie en naasten en medewerkers.
22 Een prachtige fotoreportage over onze afdeling
De Aak in de Los Angeles Times.
24 Afdelingen van HVO-Querido aan de Poeldijkstraat
10 doen mee aan het buurtfeest van het Delflandplein.
25 HVO-Querido organiseert de vierde editie van de
Kwartiermakerscup, een landelijk RIBW-voetbaltoernooi voor cliënten, hun vrienden, familie en begeleiders. Er doen 23 teams en 400 sporters mee. Zowel
bij de dames als de heren wint ons team de cup, die
wordt uitgereikt door Ajacied en international Gregory
van der Wiel.

Overige gebeurtenissen in september:
Vanaf september wordt het percentage cliënten dat
dagbesteding volgt opgenomen in de managementinformatie.
In september start HVO-Querido met de zorgafsprakenlijst voor cliënten met een zorgzwaartepakket. Medewerkers worden twee dagdelen
getraind in het gebruik hiervan.
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OKtOber
1 Onze Magical Mystery Tour is verhuisd en houdt
kantoor bij Z!, de Amsterdamse daklozenkrant aan
de Tweede Oosterparkstraat.
1 Voor dak- en thuislozen in Amsterdam start het
Juridisch steunpunt, een samenwerkingsproject van de Regenboog Groep, BADT (Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen), de
Protestantse Diaconie Amsterdam, Je Eigen Stek
en HVO-Querido.
5 Een team van HVO-Querido speelt op de
Toekomst een wedstrijd tegen het personeelselftal
van Ajax. Altijd lastig, Ajax uit, HVO-Querido
verliest met 6-2.
10-14 Een week met interne audits bij diverse afdelingen
om te bezien of er wordt gewerkt zoals gezamenlijk
is afgesproken.
11 Dagblad Metro bericht over maatregelen van
stadsdeel, politie en hulpverlening om overlast van
dak- en thuislozen rond het Delflandplein terug te
dringen.
11 Een proeverij vol culinaire inspiratie om medewerkers die op de afdelingen verantwoordelijk zijn
voor voeding te inspireren tot een goede menukeuze voor hun cliënten.
13 Op het Nationaal Eropaf! Laboratorium, een landelijk congres leveren diverse medewerkers van
HVO-Querido een bijdrage.
26 HVO-Querido besluit een herstelbureau op te
zetten en een projectleider aan te stellen om dit te
realiseren.
26 DAC Linnaeushof organiseert een Halloweendisco
in buurthuis Oosterpark.
27 Het vierde HVO-Querido café wordt georganiseerd
door Je Eigen Stek (JES). Het thema is zelfbestuur.
27 DAC Linnaeushof, BW Indische buurt en BW

Oosterparkbuurt geven een herfstfeest voor
bezoekers en bewoners en hun familie en vrienden.
27 Met 120 gasten is de opkomst goed.
Stagiairs van de Poeldijkstraat organiseren een
open avond voor buurtbewoners.
Overige gebeurtenissen in oktober:
In oktober is vaktijdschrift Psy lovend over de
housing first-aanpak van onze afdeling Discus en
spreekt van een trend (zie pagina 76 en 77).

Discus

D

e afdeling Discus van HVO-Querido bestaat in 2011 vijf jaar
en is nog altijd groeiende. Volgens de housing first aanpak
voorziet men dak- en thuislozen van een woning plus
ambulante begeleiding. Het UMC St Radboud doet in 2011 onderzoek naar de werkwijze en resultaten van Discus. De uitkomsten
daarvan worden in 2012 gepresenteerd en de aanpak blijkt succesvol. Een kwetsbare groep mensen is voor een belangrijk deel
blijvend gehuisvest.
GERRIE MOSCH (Amsterdam, 1963) is opgegroeid in Amsterdam
Oost. Na vijf jaar in De Veste woont hij sinds mei 2011 op zich zelf
met begeleiding van Discus. Twee dagen per week werkt hij bij
zorgboerderij de Breedijkhoeve.
“Niks ten nadele van De Veste, ik ben goed opgevangen en netjes
behandeld, als die mensen er niet waren, had ik op straat gestaan.
Maar wat is er nou lekkerder dan op jezelf in een eigen huis? Ik heb
net een nieuwe bank gekocht, ik hang mijn eigen schilderijtjes op,
ik heb een balkonnetje voor en achter, ik kweek radijs en bloemen.
Ik heb contact met de zusters van mijn moeder, daar praat ik veel
mee, die wonen in Egmond aan zee. Met mijn buurman ga ik vaak
vissen. Ik heb hengels gekocht en een pas. Weet je wat dat kost
tegenwoordig, een visakte? 53 euro en je krijgt er een heel boekwerk bij. Vroeger was het tien gulden. Vissen doe ik graag. Vijftien
jaar geleden had ik een tuinhuisje in Driemond, daar zat ik bij min
zes nog lekker te snoeken. Ik ben timmerman geweest, elektricien.
Ik heb altijd in de technische dienst gewerkt, bij verschillende
bejaardenhuizen en negen jaar bij het Hilton. Dus in huis doe ik
alles zelf, daar heb ik niemand bij nodig.
Papegaai
Het zijn aardige mensen bij mij in de buurt, veel kinderen, bijna
allemaal Marokkanen, ik ben de enige zonder schotel. Ik ben een
keer op een bruiloft bij de buren geweest, dat kwam door mijn papegaai, Mambo, die zat te fluiten voor het raam en toen wilden de
kinderen hem natuurlijk van dichtbij zien en zo zat ik op een feest.
Een Marokkaanse bruiloft betekent onder meer heel veel toeteren.
Een keer heb ik een half jaar op de vogel gelet van een medebewoner. Toen dacht ik, ik neem er ook een. Mijn papegaai vliegt
altijd vrij rond, ik wil haar niet laten knippen. Ze is altijd bij me, ook
als ik ga douchen, koken of wat dat ook. Ik heb er veel plezier van.
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Toekomst
Je had in De Veste gekke Gerrie, dat had hij zelf verzonnen hoor,
en kleine Gerrie, dat ben ik. Ik verzorgde er altijd het ontbijt, in mijn
eigen huis ben ik van alle gezeur af, ik maak alleen af en toe ruzie
met mijn papegaai. Ik kook elke dag en ik ben gewend aan een
vriezer, dat heb ik van mijn moeder, die kocht een halve koe. Ik heb
altijd van alles te eten in huis.
Twee keer heb ik een relatie gehad, 13 jaar en 6 jaar. Ik ben gek op
vrouwen, maar een relatie, daar begin ik niet meer aan. Het verleden
is het verleden, ik denk aan de toekomst. Het kleine beetje dat ik
heb, wil ik houden. Ik heb weinig nodig.
Varkentje
Twee dagen in de week werk ik op de Breedijkhoeve, misschien
straks drie. Je wordt met een busje van HVO-Querido gehaald en
gebracht, dat is mooi geregeld. Verder ga ik altijd op de fiets, ik heb
twee mooie fietsen. Ik vind het heerlijk om met dieren te werken.
Er loopt een varkentje rond, Knorrie, dat is een schat van een beest,
loopt je overal achterna, als een hond. En die paarden hebben ook
karakter hoor. Bij de Breedijkhoeve werk ik heel prettig, de sfeer is
goed en de boerin is een aardige vrouw.
Ik ben van jongs af aan gewend aan beesten, mijn opa en oma
waren blind, ik ben opgegroeid met blindengeleidehonden en we
hadden ook katten. Vroeger kwam ik vaak in Artis, als kind klommen
wij altijd over het hek. Ik ben misschien iets emotioneler geworden
nu ik op mezelf woon, ik krijg vaker kippenvel. Als mensen doodgaan of zo, bijvoorbeeld een zanger van vroeger, dat doet mij zeer,
dat was ik niet gewend van mezelf.
ajax
Heel lang heb ik in Betondorp gewoond, wij keken naar Johan
Cruijff op het trainingsveld, een tante van mij woonde tegenover
zijn moeder. Cruijff heeft ons jongens wel eens honderd gulden
gegeven, zo door het hek. Mijn hart klopt nog altijd voor Ajax, in
de box staat nog een hele doos met kleding en vlaggen, maar niet
meer zo fanatiek als vroeger. Ik heb nooit één dag van mijn leven in
de cel gezeten. Ik heb een gewoon leven. Ik ben eigenlijk best trots
op mezelf.
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x e 1.000

2011
x e 1.000

x e 1.000

2010
x e 1.000
WETTELIJK BUDGET AANVAARDBARE KOSTEN
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

39.467

32.758
-/ 19.485
-/ 5.174
0

280
95
0

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Groei normatieve kapitaalslasten
-/ 24.659
-

375
3.441
428
0

Uitbreiding erkenning en toelating
Loonkosten
Materiële kosten
Normatieve kapitaalslasten

30.211
1.227
0
3.869

0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
voorgaand jaar

31.438
Beleidsmaatregelen overheid
Generieke budgetkortingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

Nacalculeerbare kapitaalslasten
Rente
Afschrijvingen
Overige

0
0

0

43.711

39.537

70

-/ 70
-

43.781

39.467

Overige mutaties
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar

Door de overgang van zorgzwaarte naar ZZP bekostiging wordt door
de systematiek het boven gepresenteerde beeld verkregen voor het
jaar 2011
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2011
x e 1.000

2010
x e 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidies
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Gemeentelijke subsidie WZS
Overige subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

41.478
381
2.004
1.596
1.359

37.961
362
2.250
750
450

Som der bedrijfsopbrengsten

46.818

41.773

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

25.283
909
0
18.909

22.527
1.083
726
15.094

Som der bedrijfslasten

45.101

39.430

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

1.717
89

2.343
79

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten

1.806
0

2.422
0

Resultaat boekjaar

1.806

2.422

2010
x e 1.000

2010
x e 1.000

1.932
-/ 1.604
898
580

136
2.004
281
0

1.806

2.421

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011
Segment AWBZ

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging (onttrekking)
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve nieuwbouw
Bestemmingsreserve retour zorg
Dagbesteding
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2011
x e 1.000

2010
x e 1.000
GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011
Segment Gemeente Amsterdam

21.455
1.951
2.303
532
390

20.637
1.483
1.576
315
637

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Gemeentelijke subsidie WZS
Niet gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
Wettelijk budget aanvaardbare kosten en/of subsidie
Overige subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

26.631

24.648

Som der bedrijfsopbrengsten

16.437
828
0
9.254

14.898
883
0
7.865

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

26.519

23.645

Som der bedrijfslasten

112
45

1.002
47

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

157
0

1.049
0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten

157

1.049

RESULTAAT BOEKJAAR

190
-/ 33
-

769
281

157

1.050

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging (onttrekking):
Reserve Gemeente Amsterdam
Bestemmingsreserve retour zorg
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2011
x e 1.000

2010
x e 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Reguliere subsidie
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Overige subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

1.085
0
0
0

736
0
0
0

Som der bedrijfsopbrengsten

1.085

736

730
28
0
326

567
14
0
295

1.084

876

1

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011
Segment Stadsregio

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

3

-/ 140
1

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten

4
0

-/ 139
0

RESULTAAT BOEKJAAR

4

-/ 139
-

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging (onttrekking):
Reserve Stadsregio

4

-/ 139
-

4

- / 139
-
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2011
x e 1.000

2010
x e 1.000
AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

1.806
157
4
28

2.421
1.050
-/ 138
35

1.995

3.368

1.995

3.368

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

Resultaat volgens resultatenrekening
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5.8 Overige gegevens

5.8.1 Egalisatie afschrijving verbouwingskosten
Investeringssubsidies
Investeringssubsidie inzake Vrijburg
Investeringssubsidie inzake De Aak
Verbouwingssubsidie inzake Alexandria
Inrichtingssubsidie inzake De Nassau
Verbouwingssubsidie Alexandria ambulant
Investeringssubsidie inzake Zwerfmeiden
Investeringssubsidie inzake Opvanghotel Ruysdael
Verbouwingssubsidie inzake Poeldijkstraat PV
Investeringssubsidie inzake Noordzijde
Verbouwingssubsidie inzake COSM
Investeringssubsidie inzake Chasse Kerk
Subsidie inzake verhuizing De Aak
Investeringssubsidie inzake Flierbosdreef

2011
x e 1.000

2010
x e 1.000

59

89
162
348
39
55
13
250
356
116
75
250

273
27
40
5
100
320
85
25
250
100
273
1.557

1.753

Overige egalisaties
Investeringssubsidie inzake Magical Mystery Bus
Verbouwingssubsidie inzake Vrankendijke

25

9
43

Totaal

1.582

1.805

5.8.2 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
J.M.L. Fransman
1 april 2000
Ja
ja
12
onbepaalde tijd
NVZD
100%
149.000
0
14.000
16.000
0
0
179.000
0
0

C.M.L. Blaas
1 sept. 2007
Ja
nee
0
onbepaalde tijd
NVZD
100%
130.000
0
8.000
14.000
0
0
152.000
0
0

Functie
Voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Bezoldiging
2.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
375

Bezoldiging bestuurders over het jaar 2011
Datum in dienst
Actueel bestuurslid
In het verslagjaar voorzitter van het bestuur
Hoeveel maanden voorzitter in het verslagjaar
Aard arbeidsovereenkomst
Salarisregeling
Deelfactor
Uitkeringsalaris en andere vaste toelagen
Bruto-onkostenvergoeding
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
Ontslagvergoeding
Bonussen
Totaal inkomen
Cataloguswaarde auto van de zaak
Eigen bijdrage auto van de zaak
Bezoldiging leden raad van toezicht over het jaar 2011
Dales
Van der Lans
Heerma van Voss
Koopdonk
Lindauer
Venderbosch
Kok
Van Bennekom-Stompedissel

5.8.3 Specificatie
47.000
30.000
0
0

Honoraria accountant over het jaar 2011
Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet controle-diensten

77.000

Totaal honoraria accountant
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Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer
een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen
en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. De bezoldiging van de
bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 5.8.2.
Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik
van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’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 desbetreffende
instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen
van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van
de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik
wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of
marktrisico’s.

5.8.4 Vaststelling en
goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2012.
De raad van toezicht van Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 9 mei 2012.

5.8.5 Statutaire regeling
resultaatbestemming
Bij de vaststelling van de jaarrekening bepaalt het bestuur de
resultaatbestemming, die als integraal onderdeel van de jaarrekening de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

5.8.6 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in
paragraaf 5.1.2.

5.8.7 Gebeurtenissen
na balansdatum
Geen

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 reële waarde van de overige in de balans verantwoorde
financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.
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5.8.8 HVO-Querido - Raad van Bestuur
naam

functie

relevante nevenfuncties

drs. J.M.L. Fransman (1948)

Voorzitter bestuur HVO-Querido

Bestuurslid Stichting Huizenbezit, Stichting tot steun,

drs. C.M.L. Blaas MBA-H (1959)

Lid bestuur HVO-Querido

voorzitter Raad van Toezicht Joods Maatschappelijk Werk
Bestuurslid Stichting Huizenbezit, Stichting tot steun,
Stichting Houvast

5.8.9 HVO-Querido - Raad van Toezicht
jaar van
naam

beroep/functie(s)

relevante nevenfuncties

Mr. dr. G.D. Dales (1952)

Voormalig wethouder financiën van Amsterdam,

Vicevoorzitter Raad voor het Openbaar

voormalig burgemeester van Leeuwarden

Bestuur

drs. R. F. Venderbosch (1963)

Directeur Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

lid sinds aftreden
2008

2012*

2008

2012*

2004

2012

2005

2013

2006

2014

2008

2012*

gemeente Amsterdam
G. Koopdonk (1944)
drs. J.J.M. van der Lans (1954)

Voormalig adjunct regiodirecteur ING
Publicist, voormalig senator GroenLinks

Voorzitter stichting Belangenbehartiging
Amsterdamse Dak- en Thuislozen,
voorzitter stichting Eropaf (tot 1 juli)

mr. A.J. Heerma van Voss (1942) Voormalig hoofdredacteur Maandblad Geestelijke
volksgezondheid, voormalig hoofdredacteur VPRO radio

Voorzitter stichting Z Amsterdamse Daklozenkrant, lid redactieadviesraad tijdschrift Psy, lid
Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

dr. R.J.L. Lindauer (1971)

Psychiater,
afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC Interim

A.M. Knuttel (1951)

Interim manager en adviseur

R. Kok, RA (1956)

Partner PricewaterhouseCoopers Accountants NV

drs. I. van Bennekom MHA (1962) Voorzitter Cedris, directeur Strategie Reaktgroep
* VERLENGING MET VIER JAAR IS MOGELIJK

2007

2011

Bestuurslid Innovatie Jeugdzorg

2010

2014*

Lid Raad van Toezicht MOZaak

2011

2015*
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5.8.10 Ondertekening door bestuurders
en toezichthouders

J.M.L. Fransman

G.D. Dales

C.M.L. Blaas

R.F. Venderbosch

Poeldijkstraat

O

p 4 november voltrekt burgemeester Eberhard van der
Laan samen met bewoner Chris Wolfrat de officiële
opening van het nieuwe pand van HVO-Querido aan de
Poeldijkstraat 10 waar de afdelingen het Passantenverblijf,
De Veste en De Rijswijk onderdak vinden. De burgemeester prijst
de hoogbouw als een goede omgang met de schaarse ruimte in de
stad: “We gaan allemaal de lucht in.”
In november komt ook BERTO FLOOR (Amsterdam, 1960) aan de
Poeldijkstraat wonen in een zogeheten wuifwoning van De Rijswijk.
Drie dagen per week werkt hij bij kwekerij Osdorp. Berto Floor
groeide op in de Laurierstraat. “Als kind wilde ik ingenieur worden,
bruggen bouwen. Ik heb HAVO gedaan, het Gerrit van der Veen.
Middenstand gehaald, horecavakdiploma, computerprogrammeertalen en diverse chauffeursdiploma’s. De horeca is geen werk voor
mij. Als mensen nuchter zijn, zijn ze normaal, maar als ze dronken
zijn, loopt het helemaal uit de hand. Dat is bij voorbaat al mislukt.
De laatste jaren werkte ik als vrachtwagenchauffeur. Naar Italië met
vis en vlees. Als je weggaat, zeg je tegen je baas ‘krijg de pleuris’
en je ziet elkaar over een week weer. Er wordt niet op je gelet, dat
vind ik makkelijk.
Jordaan
Ik had een broer, die is helaas overleden, en ik heb een zus, die
werkt bij de politie. Ik ben gescheiden en ik heb een zoon van
zeventien. Je kookt hier zelf. Dat is prima, dan weet je wat je eet
en je bepaalt zelf hoe laat. Ik wil niet op vaste tijden eten, dat was
toen ik klein was. Ik sta ingeschreven voor een woning van Discus,
dan woon je nog meer op jezelf. De buurt maakt mij niet uit. Ik kom
uit de Jordaan, daar wonen nu helemaal geen echte Jordanezen
meer, die wonen in Almere, Purmerend en Lelystad, het zijn daar
nou allemaal yuppies.
Waarde
De tomatenplanten die je op de foto ziet, kunnen we nu al oogsten,
dat gaat best snel. Ik dacht altijd, je hebt twee soorten tomaten,
gewone en vleestomaten. Dat denk ik nu niet meer, wij kweken wel
21 verschillende soorten tomaten. Het is leuk om te zien hoe alles
steeds verandert op de kwekerij. Het groeit en er komen steeds
weer andere gewassen. Tomaten, paprika’s, komkommers, auber-
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gines, kruiden, planten, bloemen, ik vind alles prima. De laatste tijd
doe ik ook wel eens wat technische klussen op de kwekerij. Kijk,
de één plukt twee kistjes tomaten in een bepaalde tijd, de ander
vijf, dat maakt hier niet uit. Er zit geen verplichting op, het geeft
geen stress.
Het zijn prettige mensen op de kwekerij, ze laten je in je waarde.
Er zitten meer mensen van HVO-Querido. Ik kan slecht tegen stilzitten. Ik doe het drie dagen per week, meer mag niet, dan houdt
DWI je uitkering in. Ik begrijp dat niet. Als je dagbesteding hebt dan
loop je niet buiten, dan gebeurt er niks. Als je aan het werk bent,
kun je ook geen dingen doen die niet mogen. En toch wordt meer
werken niet beloond, dat vind ik krom.
ajax
Ik ga op zaterdag of zondag vaak op bezoek bij mijn moeder in
Noord, met mooi weer banjer ik door het Vondelpark. Ik kijk tv,
sport. Vroeger ben ik heel veel naar Ajax geweest, staanplaatsen
voor een gulden, dat is een tijd geleden, toen bestond de F-side
nog niet eens, maar het was wel op dezelfde tribune. Nu moet je
haast een harnas om je heen bouwen, zoveel politie bij een
wedstrijd, dat is toch niet normaal?
afspraak
Praatprogramma’s kijk ik ook. Politici op tv gebruiken expres woorden die veel mensen niet kennen. Waarom doen ze dat? Als je met
je kop op tv komt moet je zorgen dat alle mensen die in Nederland
rondlopen, begrijpen wat je zegt.
De begeleiding helpt mij als er iets aan de hand is, als je papieren
moet invullen en zo. Ik ben heel tevreden over mijn begeleider, hij
is bokskampioen geweest. Met hem kan ik praten zoals ik ben, hij
kan tegen een geintje. En afspraak is afspraak.”
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nOVeMber
1 Koen Hendriks start als teammanager van de
24-uursvoorziening aan het Anton de Komplein.
1 De pensionprijs en de afgeleide tarieven worden
verhoogd.
2 Tijdens een werkconferentie over hoe kan worden
voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden,
verzorgt HVO-Querido een workshop.
4 Burgemeester Eberhard van der Laan voltrekt samen
met bewoner Chris Wolfrat de officiële opening van
het nieuwe pand van HVO-Querido aan de Poeldijkstraat. De burgemeester prees de hoogbouw als een
goede omgang met de schaarse ruimte in de stad:
“We gaan allemaal de lucht in” (zie pagina 88 en 89).
6 Bij onze afdeling Hof van Socrates wordt voor alle
buurbewoners een lunch georganiseerd om te
komen tot een gezamenlijk kunstwerk in de binnentuin.
7 HVO-Querido ondertekent samen met een aantal
partners in Amsterdam het convenant ‘De Zorg voor
Duurzaamheid,’ om de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren door de invoering van een
milieukeurmerk.
9 Vier medewerkers van de Poeldijkstraat 10 komen
uitgebreid aan het woord over deze nieuwe voorziening in de lokale Westerpost.
9 Het managementteam evalueert het gebruik van Fort
Penningsveer. Jongeren van Amerbos en Ambulant
team Noord geven daarbij een presentatie van hun
activiteiten aldaar.
14 Vijf afdelingen van HVO-Querido nemen deel aan de
pilot van het project Ondersteuning van mensen met
een licht verstandelijke beperking (LVB) in de maatschappelijke opvang, RIBW en vrouwenopvang.
Het gaat om herkenning, inzicht en verbetering van
de begeleiding van cliënten met een LVB.

17 HVO-Querido is ruim vertegenwoordigd tijdens de
Amsterdamse Participatiemarkt in de Meervaart, de
jaarlijkse staalkaart van het dagactiviteitenaanbod.
Tegelijkertijd organiseert HVO-Querido ter plekke de
themamiddag ‘Kansen zien en benutten’ over dagbesteding. Naar aanleiding hiervan doet ervaringsdeskundige Frans van den Bod zijn verhaal in Het
Parool.
20 Dertig cliënten en medewerkers van HVO-Querido
doen mee aan de Zevenheuvelenloop rond Nijmegen.
Wethouder Eric van der Burg en directeur-generaal
van het Ministerie van Justitie Dineke ten Hoorn Boer
lopen als gasten met ons team mee.
21 Atelier Kunst & Koken, waarin HVO-Querido deelneemt, valt in de prijzen. Dit atelier verbindt kansarme en kansrijke bewoners door het organiseren
van buurtactiviteiten en is volgens de jury een goed
voorbeeld van welzijn nieuwe stijl.
24 Groothandel Deli XL organiseert een heerlijk avondje
voor bewoners van De Aak en het Judith van Swethuis.
27 Meysam, die wordt begeleid door ons Ambulant
team Oost/Zuidoost en daarvoor in het VIP-project
heeft gewoond, dringt door tot de finale van danswedstrijd So You Think You Can Dance en wordt
derde.
Overige gebeurtenissen in november:
In november maken bewoners en begeleiders van
BW Noordzijde een geslaagd uitstapje van drie
dagen naar Zeeland.
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DeCeMber
9-10 De cliëntgestuurde toneelgroep JET van SCIP
brengt het zelfgeschreven toneelstuk Niet geschoten
is altijd mis voor het voetlicht in het Polanentheater.
12 Bij het Judith van Swethuis is de feestelijk opening
van een heuse kerststal, een gezamenlijk initiatief
van bewoners, medewerkers en vrijwilligers.
15 Het vijfde HVO-Querido café is bij DAC De Tour.
Het thema is wensen en verwachtingen.
16 De inauguratie van Doortje Kal als lector Kwartiermaken aan de Hogeschool Utrecht.
19 DWI en het Fonds Bijzondere Noden organiseren
een kerstdiner voor cliënten bij de Tulip Inn.
21 Mondial Assistance verzorgt in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen een
kerstontbijt voor de buren van de Poeldijkstraat 10.
Overige gebeurtenissen in december:
Jaap Fransman volgt in december Harry van den
Bergh op als voorzitter van de Raad van
Toezicht van het Joods Maatschappelijk Werk.
In december heeft het vervoersproject van DAC
De Miranda tien vrijwilligers (chauffeurs, bijrijders
en planners) en drie busjes om cliënten die dat zelf
moeilijk kunnen gratis van en naar hun dagbesteding te brengen (zie pagina 92 en 93).
HVO-Querido doet vanaf december mee aan
onderzoek van de Universiteit van Tilburg om
te komen tot meer diversiteit in het personeelsbestand van zorginstellingen.
Alle bewoners van De Roggeveen, het
Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel en Alexandria krijgen in december een
kerstpakket van Rotoract Amsterdam, de hoofdstedelijke afdeling van de jongerenorganisatie van
de Rotary Club.

Vervoer naar dagbesteding
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D

e ambitie om voor 90% van de cliënten deelname aan dagactiviteiten te realiseren, heeft ook praktische kanten zoals
vervoer voor mensen die wat minder mobiel zijn.
HVO-Querido biedt cliënten een extra service: gratis vervoer naar
dagbesteding, heen en terug. Wie vervoer zoekt naar zijn of haar
dagactiviteitencentrum, werkproject, zorgboerderij of sportcomplex
kan Vervoer naar dagbesteding bellen of mailen. Vervolgens wordt
de rit ingepland en wordt de optimale route voor die dag bepaald.
Vervoer naar dagbesteding begint eind 2010 met één busje en
heeft inmiddels drie busjes rijden. In december 2011 zijn er meer
dan tien vrijwilligers actief.
Jan JURRIaanS (Amsterdam, 1958) woont bij Je Eigen Stek, een
daklozenopvang in eigen beheer, en is chauffeur en vrijwilliger van
het eerste uur. “Ik ben opgegroeid in de Spaarndammerbuurt,
Amsterdamse school. Als kind was dat een fijne buurt, de school
was om de hoek en als je een gat in je kop kreeg bij het voetballen,
dan rende je gewoon naar huis. Er is tegenwoordig zoveel informatie
beschikbaar. Wat hadden wij nou? Wij hadden alleen de Thunderbirds in zwart-wit op woensdagmiddag. Ik wilde worden wat veel
jongens toen wilden, soldaat, brandweerman, voetballer, maar ik
heb de grafische school gedaan aan de Dintelstraat. Ik kon aardig
tekenen, dus dat leek wel iets voor mij en veel familieleden zaten in
het drukkersvak. Ik heb jaren bij een drukkerij gewerkt, later in de
kartonindustrie, puzzelstukjes snijden, en van daaruit ben ik in het
chauffeursvak gerold. Je bent chauffeur omdat je rijden leuk vindt
en de vrijheid. Zeker in Amsterdam is het een uitdaging.
De Javastraat is de gezelligste straat, altijd een drukte van belang.
Als je in Amsterdam kunt rijden, kun je overal rijden. Maar naar een
zorgboerderij in Ransdorp is ook een mooi tochtje, dat gaat alle
kanten op. Vanuit mijn ervaring zoek ik mijn eigen weg en gebruik
zelden de tomtom.
Verantwoordelijkheid
Ik wou graag rijden, dat heb ik ook bij de vrijwilligerscentrale
gedaan. Ik heb ook bij een re-integratiebedrijf gewerkt, boeven zijn
dat, drie keer een halfjaarcontract en dan toedeledokie. Het is hier
meer dan een vervoersbedrijf, het is ook omgaan met mensen.
Je hebt veel mensen met angsten, als die steeds andere gezichten
zien, raken ze in de war. Daarom moet je gewoon altijd op tijd komen,

mensen moeten op je kunnen rekenen, je moet ze een beetje vertrouwen geven. Officieel werk ik vijf dagdelen, maar vaak worden
het er zes, zeven of meer. Ik kan in principe altijd. Daarmee snijd ik
mezelf in de vingers, want zo word ik gekort op mijn uitkering. Maar
ik kan toch niet tegen onze klanten zeggen ‘U gaat niet naar dagbesteding, omdat DWI het raar heeft geregeld?’ Dat heet verantwoordelijkheid nemen, zo ben ik. Liever zou ik busjes hebben met een
lagere instap, er zijn best wat mensen slecht ter been. We fixen het
wel, daar niet van, maar met zo’n laag busje lever je betere service.
Basgitaar
De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen dagactiviteiten doen,
ook oude mensen en mensen die slecht ter been zijn. Dan is ons
vervoersproject een hele mooie oplossing. De mensen die wij vervoeren zijn heel makkelijk, ze zeuren eigenlijk nooit. Wij vervoeren
niet allen mensen naar hun dagbesteding, we rijden ook mensen
vanuit de hele organisatie naar allerlei uitstapjes. Laatst nog met
kinderen van De Roggeveen naar Artis geweest. Ze zijn zo klein
en toch weten ze alles al, ze hebben allemaal een grote mond, net
als wij, daar moet ik erg om lachen. Ik ben natuurlijk blij dat Ajax
kampioen is geworden, al kon het spel beter. Ik ben ook blij dat we
onze aartsvijand weer terug hebben, eindelijk weer een leuke Ajax
- Feyenoord. Ik ben honderd keer onder de Arena door gereden,
maar ik ben er nog nooit geweest. Ik ben meer van Paradiso.
Ik houd van hardrock, blues ook wel, gitaarmuziek. Ik heb in een
band gespeeld als basgitarist. Black Knight, de band bestaat nog
steeds, wereldberoemd in Noord-Holland, in 2007 is het 25 jarig
bestaan gevierd. Toen heb ik ook nog gespeeld, twintig jaar geen
basgitaar aangeraakt. De naam Black Knight komt van een flipperkast. Bassisten zijn gitaristen die aan vier snaren genoeg hebben,
John Entwistle van The Who zei dat al.
Baan
Toen ik dakloos werd, was mijn vertrouwen in de maatschappij een
beetje weg. We hebben in ons land steeds minder mensen, we
hebben doelgroepen. Daarom is JES er ook. Als je niet verslaafd
bent of ziek wordt je niet geholpen, want dan hoor je niet bij een
doelgroep. Het lijkt ook wel of steeds meer normale banen vrijwilligerswerk worden. Straks heb je ook vrijwillige loodgieters of
makelaars. Alle chauffeurs hier willen graag een baan.”
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5.8.11 Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting HVO-Querido
De in dit jaarverslag opgenomen samengevatte jaarrekening,
bestaande uit de balans per 31 december 2011 en de
resultatenrekening over 2011, met bijbehorende toelichtingen,
zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2011 van
Stichting HVO-Querido. Wij hebben een goedkeurend oordeel
verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van
25 mei 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting
daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 25 mei 2012.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die
zijn vereist op basis van de Regeling verslaggeving WTZi.
Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
gecontroleerde jaarrekening van Stichting HVO-Querido.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een
samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in paragraaf
5.4 pagina 52 van de toelichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over
de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te
rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.
Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van
materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2011 van Stichting HVO-Querido en in
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in
paragraaf 5.4 pagina 52 van de toelichting.
Amstelveen, 1 juni 2012
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
P.W.D. Venhoeven RA
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HVO-Querido organigram
Raad van Toezicht
Cliëntenraad

Raad van Bestuur

Ondernemingsraad

Bestuurssecretariaat

Serviceorganisatie

secretariaat • sociaal-juridische dienstverlening • ondersteuning cliëntenraad

fin adm • ba&p • ifab • ict • facilitaire dienst

HRM

Planning & Control, Kwaliteit

hr advies • salarisadministratie • opleidingen • arbo • training

planning & control • kwaliteit

Staf
projectmanagement • beleid • communicatie • advies

Regiodirectie

Regiodirectie

Regiodirectie

Centrum/Oud-West/Noord

Zuid/Nieuw-West

Oost/Zuidoost

VrOuWenOPVanG

• SCIP
• Trajectbegeleiding
• Werkprojecten

DaGaCtiViteiten

portefeuille

DaGBESTEDInG

• Anton de Komplein
• Fleerde
• Varikstraat
• De Vaart
• BW Oosterpark
• BW Indische buurt
• BW Diemen
• VIP
• De Batjan
• Ambulant team OZO
• Martien Schaaperhuis
• DAC Linnaeushof
• DAC Het Vestzak
portefeuille

portefeuille

JEUGD

FOREnSISCHE ZORG

OPVanG • WOOnbeGeLeiDinG • DaGaCtiViteiten

OPVanG • WOOnbeGeLeiDinG

• De Roggeveen
• Alexandria
• ACM
• P&G292

• Straetenburgh
• Discus
• BW Zuid
• BW Nieuw-West
• Hof van Socrates
• Noordzijde
• Judith van Swethuis
• BW Masira
• Ambulant team ZNW
• Werkhotel
• Opvanghotel Ruysdael
• DAC De Tour
• DAC De Miranda
• Je Eigen Stek

OPVanG • WOOnbeGeLeiDinG • DaGaCtiViteiten

• De Veste
• De Rijswijk
• De Aak
• WOB
• Amerbos
• Ambulant Team Noord
• BWA
• Passantenhotel
• Passantenhotel De Nassau
• Passantenverblijf
• Mobiel team
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HVO-Querido vestigingen
1 De Aak, Akerwateringstraat 243
2 Opvanghotel Osdorp, Akerwateringstraat 243
3 Dienstenwinkel Osdorp, Osdorper Ban 698
4 BW Nieuw-West, Osdorpplein 256
5 Ambulant team ZNW, Osdorpplein 256
6 Hof van Socrates, Leibnizstraat 121
7 Noordzijde, Noordzijde 155
8 Wijkpunt ZNW, Johan Huizingalaan 126
9 DAC De Tour, Delflandlaan 220
10 BW Masira, Delflandlaan 220
11 Passantenverblijf/Mobiel Team, Poeldijkstraat 10
12 De Veste, Poeldijkstraat 10
13 De Rijswijk, Poeldijkstraat 10
14 Werkhotel, Krelis Louwenstraat 1
15 WOB, Wassenaar Obdamstraat 15
16 Discus, Discusstraat 15
17 SCIP Werkplaats/Tobi Vroegh, Wenslauerstraat 22
18 SCIP LOGIN PC, Kwakersstraat 14
19 Passantenhotel Nassau, 1e Nassaustraat 30a
20 SCIP, Keizersgracht 252
21 De Roggeveen, Roggeveenstraat 8
22 ACM, Roggeveenstraat 8
23 SCIP ACC, Singel 54
24 Aanmelding & Plaatsing, NZ Voorburgwal 298
25 BWA COWN, NZ Voorburgwal 298
26 Trajectbegeleiding, NZ Voorburgwal 298
27 P&G292, NZ Voorburgwal 292
28 Opvanghotel Ruysdael, Ruysdaelkade 225

29 Ambulant Team ZNW, Daniël Stalpertstraat 106
30 BW Zuid, Volkerakstraat 61a
31 Ambulant Team ZNW, Lizzy Ansinghstraat 163
32 Judith van Swethuis, Peelstraat 85
33 DAC De Miranda, Peelstraat 85
34 Je Eigen Stek, Tolstraat 86
35 SCIP LOGIN ACC, Distelweg 85
36 Straetenburgh, Vechtstraat 92
37 Discus, Mauritskade 22c
38 Passantenhotel, 2e Boerhaavestraat 80
39 Centraal bureau, Wibautstraat 133d
40 Alexandria, Alexanderkade 64
41 De Vaart, Oostenburgervoorstraat 2
42 DAC Linnaeushof, Linnaeushof 4
43 Ambulant team OZO, Linnaeushof 4
44 BW Oosterpark/Indische buurt, Linnaeushof 4
45 De Batjan, Batjanstraat 94
46 Ambulant team Noord, Mariëndaal 2
47 Amerbos, Amerbos 187-189
48 Instroomhuis, Zeeburgerdijk 215
49 24-uursopvang Zuidoost, Anton de Komplein 232
50 BZW Fleerde, Florijn 24
51 BW Diemen, Oudekerkerlaan 32
52 VIP, Daalwijkdreef 27
53 TD/Diensten bij Wonen, Verrijn Stuartweg 26
54 DAC Het Vestzak, Kortvoort 100
55 Martien Schaaperhuis, Pedro de Medinalaan 12
56 Varikstraat, Varikstraat 1
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COLOFON
fotografie Jildiz Kaptein
redactie Peter Kempers
kaart UvA Kaartenmakers
ontwerp en productie www.edwinwinkelaar.nl
druk Heijnis & Schipper drukkerij

HVOQUERIDO JAARVERSLAG 2011

opvang, woonbegeleiding en
dagactiviteiten Amsterdam

Wibautstraat 133d
1097 DN Amsterdam
telefoon (020) 561 90 90
telefax (020) 561 90 91
info@hvoquerido.nl
www.hvoquerido.nl

