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D             e belangrijkste verworvenheid van het afgelopen jaar

             is dat er in Amsterdam veel dak- en thuislozen in 

zorg zijn gekomen. Dat is niet alleen goed voor hen, een 

bijkomend voordeel voor de stad is dat mede hierdoor de 

overlast bijna uit het straatbeeld is verdwenen. Dit is gelukt 

door het vergroten van de capaciteit van wonen, dagbesteding

en werk en door verbeterde samenwerking tussen de 

verschillende partners. We zijn er echter nog niet. 

Voor nog teveel mensen is het moeilijk om toegang te krijgen

tot adequate voorzieningen en ondanks een vermindering 

van het aantal huisuitzettingen worden er nog steeds mensen 

dakloos. Om de problemen in de breedte aan te pakken heeft 

HVO-Querido een aantal speerpunten van beleid: ambulante 

begeleiding waar het kan en residentiële begeleiding waar het 

moet. Wij willen cliënten zoveel mogelijk zelf de regie geven 

over hun leven, met kwalitatief hoogwaardige ondersteuning

en met dagbesteding en werk zoveel mogelijk in eigen beheer.

Zo kan er meer worden gedaan met dezelfde middelen en 

kunnen cliënten flinke stappen zetten op weg naar herstel.

Op deze gebieden zijn behoorlijke vorderingen gemaakt zoals 

u in dit jaarverslag kunt lezen. Wij hebben ervoor gekozen om 

meer directe verantwoordelijkheid voor de zorg en de middelen

bij onze medewerkers neer te leggen. Deze verantwoordelijk-

heden zijn door hen heel goed opgepakt en dit heeft geleid tot

een betere bedrijfsvoering. Om deze ontwikkeling te borgen, 

hebben we in 2010 voorbereidingen getroffen om de 

organisatiestructuur en ons functiegebouw stapsgewijs om te 

vormen. Hierdoor hopen we een extra kwaliteitsslag te maken 

en tegelijkertijd de organisatiekosten ook de komende jaren 

verder terug te dringen, zodat er meer geld naar de zorg gaat.

We hopen dat u dit jaarverslag met plezier zult lezen en dat 

wij u deelgenoot kunnen maken van het enthousiasme en de 

bevlogenheid waarmee bij HVO-Querido wordt gewerkt.

Voor uw op- en aanmerkingen houden wij ons van harte 

aanbevolen.

Jaap Fransman

Clemens Blaas

Raad van bestuur
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Zowel aan het begin als aan het eind van 2010 is er aanhoudend sprake van zeer     

winters weer, wat betekent dat er extra daklozen worden opgevangen in de bestaande 

voorzieningen in het kader van de stedelijke winteropvangregeling. Dat gebeurt bij 

HVO-Querido uiteraard als eerste in voorzieningen die zijn gespecialiseerd in nachtopvang, 

zoals het Passantenverblijf, dat normaal gesproken plaats biedt aan 75 personen per 

nacht en tijdens de winteropvang gemiddeld 50 mensen extra herbergt. 

Als het in december opnieuw extreem koud wordt, kondigen B&W van Amsterdam 

een noodmaatregel af die het daklozen verplicht om binnen te slapen. Tegelijkertijd 

beschikt HVO-Querido, door het ernaast gelegen en bijna opgeleverde nieuwe pand 

voor Passantenverblijf, Rijswijk en Veste, tijdelijk over een dubbele opvangcapaciteit 

aan de Poeldijkstraat. December 2010 biedt dan ook de merkwaardige aanblik van 

een splinternieuw, leeg modern gebouw, ontworpen door het gerenommeerde Heren 

5 architecten, gevuld met de meest eenvoudige vorm van slapen: honderd matrassen 

en dekens op de vloer.

Paul SilveSter (Amsterdam, 1960) kwam in 2010 tijdens de winteropvang via het 

Mobiel team bij het Passantenverblijf terecht. ‘Vanaf mijn veertiende jaar heb ik altijd op 

de kermis gewerkt,’ vertelt Silvester, ‘overal in Nederland en ook zeven jaar in Duitsland. 

Dat kwam zo, ik hield niet zo van school, en de kermis was iets waar ik wel goed ik was. 

Die world of make believe, dat ligt mij wel. Ik deed verschillende attracties, als het maar 

iets met sensationele actie was, ik ben niet iemand voor de schiettent. Tilburg is nog al-

tijd de mooiste kermis van Nederland. Het gekke is, ik houd eigenlijk helemaal niet van 

kermis. Opbouwen en alles wat eromheen gebeurt, is veel spannender dan gewoon 

open zijn. Ja, kermis, ik was er gewoon goed in. Ik heb 21 jaar gereisd. Je moet je nooit 

verkijken op hoe iemand er uitziet. Er loopt in deze wereld genoeg knowhow rond, 

mensen kunnen die knowhow alleen niet goed gebruiken. Ik geef op scholen uitleg 

over dakloos zijn. Kinderen vragen hele zinnige dingen, ik kom ze wel eens tegen in de 

buurt, dan roepen ze altijd hé. Voor een woning is het voor mij lastig dat ik zogenaamd 

geen binding met Amsterdam heb. Ik ben er geboren en getogen, ik heb een Amster-

dammertje en Ajax op mijn armen getatoeëerd staan, hoeveel binding wil je hebben?’ 

 

Passantenverblijf
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2.1 algemeen 2.2 organisatiestructuur

e-mail info@hvoquerido.nl

website www.hvoquerido.nl

id NZa 1201300

kvk nr 34148173

9

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 83 voor een 

plattegrond).

HVO-Querido ontstaat in 2001 uit een fusie tussen twee 

organisaties: Hulp voor Onbehuisden (sinds 1904), een 

Amsterdamse organisatie voor maatschappelijke opvang en 

vrouwenopvang en de Queridostichting (sinds 1969), een, 

eveneens hoofdstedelijke, regionale instelling voor bescher-

mende woonvormen (RIBW) opererend in de geestelijke

gezondheidszorg. In HVO-Querido zijn twee werkvelden uit 

de welzijns- en gezondheidszorg verenigd met het doel zo 

goed mogelijke zorg te leveren aan een in veel opzichten 

overeenkomstige doelgroep.  

  

HVO-Querido 

Wibautstraat 133 d  

1097 DN Amsterdam

telefoon (020) 561 90 90

fax (020) 561 90 91

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 verant-

woording af aan de Raad van Toezicht en leidt het manage-

mentteam.

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 cliënten-

raden adviserend aan de regiodirecties en een centrale 

cliëntenraad als gesprekspartner en adviseur van het bestuur. 

Zie pagina 81 voor een organigram van de organisatie.



Productie 2010

AWBZ Beschermd wonen

AWBZ Begeleid wonen 

AWBZ Aanvullende Zorg

AWBZ Dagbesteding

DSZ Wonen

DSZ Begeleid wonen* 

DSZ Passantenplaatsen

Mobiel Team 

* inclusief Stadsregio

eenheden

nachten

uren

uren

uren

nachten

nachten

nachten

contacten 

aantal cliënten

per 31-12-2010

722

233

205

1.055

661

345

147

426

Bedrijfsopbrengsten

totaal bedrijfsopbrengsten 2010

waarvan wettelijk budget aanvaardbare 

kosten/subsidie

overige bedrijfsopbrengsten

Personeel

medewerkers in loondienst per 31-12-2010

FTE per 31-12-2010

productie

249.949

25.720

43.032

180.938

218.429

118.090

53.070

3.184

capaciteit

722

-

205

-

653

353

148

-

67.158.000

39.467.000

27.691.000

853

706,1
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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 

ge combi neerd aanbod van begeleiding en sociaalpsychia-

trische of verslavingsgerichte behandeling. Dit laatste wordt 

geboden door onze ketenpartners Arkin, GGZ inGeest en 

de Bascule. Met deze GGZ-instellingen zijn in 2010 overeen-

komsten gesloten met het doel om de behandeling en 

begeleiding beter op elkaar af te stemmen. 

2.3 kerngegevens

2.4 belanghebbenden

Daarnaast maakt HVO-Querido deel uit van het Jeugdzorg 

Overleg waarin de jeugdzorgaanbieders in de Stadsregio 

Amsterdam zitting hebben en van de SIGRA, de Samen-

werkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam. 

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 werkgeversorganisaties GGZ Nederland

en de Maatschappelijk Ondernemers Groep en van de koepel-

organisaties 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 2010 is hiertoe samengewerkt met de Hogeschool 

van Amsterdam en de Academische werkplaats Opvang en 

OGGZ van de Radboud Universiteit.

De samenwerking met het Drugspastoraat Amsterdam is in 

2010 geïntensiveerd en uitgebreid. In alle regio’s biedt het 

Drugspastoraat ondersteuning bij vragen van onze cliënten 

op het gebied van zingeving. Zowel individueel als tijdens 

gezamenlijke activiteiten, waarvan met name de jaarlijkse reis 

naar Lourdes, met de bus van HVO-Querido’s Magical Mystery 

Tour, een groot succes is.
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De drie voornaamste activiteiten van HVO-Querido zijn 

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten. 

HVO-Querido heeft een toelating als instelling voor verblijf 

krachtens artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-

kosten (AWBZ). Het gaat daarbij om de AWBZ-functies 

persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling 

en verblijf.

Daarnaast heeft HVO-Querido een gebruikersruimte voor 

verslaafde daklozen. Ook is er het Amsterdams Coördinatie-

punt tegen Mensenhandel voor de opvang van slachtoffers

en ondersteuning van de hulp verlening en het Prostitutie & 

Gezondheidscentrum P&G 292 in samenwerking met de 

GGD. Op jaarbasis gaat het hier om nog eens bijna 500 

cliënten.
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3.1  bestuur en toezicht
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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 regio-

directeuren 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 de eerst aangesprokene voor de 

Raad van Toezicht.

toezicht

Mevrouw Kwekkeboom aanvaardt begin 2010 een functie als 

lector Vermaatschappelijking in de zorg aan de Hogeschool 

van Amsterdam, waarmee HVO-Querido een convenant heeft 

afgesloten, en verlaat de raad. 

In november treedt de heer Kok 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. Raadsleden komen in aanmerking 

voor een onkostenvergoeding. 

De Raad van Toezicht komt in 2010 viermaal bijeen. 

De raad verleent het bestuur goedkeuring voor de vaststelling 

van het jaarverslag en jaarrekening 2009 in aanwezigheid van 

de accountant. Ook wordt deze goedkeuring verleend voor 

de jaarrekening 2008 van SCIP. De raad verleent goedkeuring 

aan de vaststelling van de begroting 2011.

Vaste agendapunten zijn de bespreking van financiële en 

inhoudelijke kwartaalrapportages en halfjaarcijfers en de voort-

gang van de uitvoering van de strategische agenda. 

De auditcommissie brengt regelmatig verslag uit en komt met 

aanbevelingen. Op de agenda staan verder onder meer het 

visiedocument, het huisvestingsplan voor de lange termijn, het 

onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers en de 

organisatieontwikkeling van HVO-Querido.

Wijze van taakuitoefening

De Raad van Toezicht heeft, naast zijn toezichthoudende functie,

ook tot taak op te treden als werkgever voor de Raad van 

Bestuur en het bestuur met raad en daad terzijde te staan. 

In 2010 is expliciet aandacht besteed aan de inhoud van de 

toezichthoudende functie, of die in alle opzichten voldoet aan 

de daaraan, mede in het licht van maatschappelijke ontwikke-

lingen, te stellen eisen en waar mogelijkheden voor verbetering 

gevonden zouden kunnen worden.

De raad is van oordeel dat periodieke evaluatie van het eigen 

functioneren is geboden, mede gebaseerd op de expertise, 

inzichten een aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging 

van Toezichthouders in Zorg instellingen, waarvan alle leden van 

de raad lid zijn.

Begin 2011 heeft de raad zijn functioneren in 2010 uitgebreid

geëvalueerd in een besloten sessie. Voorafgaand heeft de

voorzitter van de raad 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

van beide organen. Na afloop is hiervan aan het bestuur 

verslag gedaan. 

Zie pagina x  voor nadere gegevens over nevenfuncties, rooster 

van aftreden e.d. worden geraadpleegd.

 

 

De raad van toezicht bestaat in 2010 uit:    dhr. mr. dr. G.D. Dales (voorzitter)    dhr. drs. R.F. Venderbosch (vice-voorzitter) 

  dhr. G. Koopdonk    dhr. drs. J.J.M. van der Lans    dhr. mr. A.J. Heerma van Voss    mw. A.M. Knuttel 

  mw. dr. ir. M.H. Kwekkeboom (tot mei)    dhr. dr. R.J.L. Lindauer    dhr. R. Kok, RA CIA (vanaf november)



De raad is van mening dat de informatievoorziening door het 

bestuur aan de raad voor een goede taakuitoefening als 

toezichthouder adequaat is. De raad wordt tijdig, juist en 

volledig ingelicht en betrokken bij eventuele actualiteiten die 

vanuit toezichthoudersperspectief relevant kunnen zijn. 

Een bijzondere casus in 2010 is het ernstige incident in de 

Viermasterstraat (zie paragraaf 4.3). Analyse en evaluatie van 

de wijze waarop het bestuur die zaak heeft be handeld en de 

raad heeft ingelicht leidt tot een positieve conclusie. 

Naast informatievoorziening door het bestuur voorziet de raad 

zich van aanvullende informatie door met enige regelmaat 

werkbezoeken in de organisatie af te leggen. In 2010 zijn het 

Martien Schaaperhuis, het VIP-project, De Roggeveen,

het Amsterdams Coördinatiepunt tegen mensenhandel en 

P&G292 bezocht. De raad is zeer te spreken over de open-

hartige wijze waarop men is ontvangen. 

De leden van de raad hebben toegang tot het intranet, kunnen

digitaal documenten raadplegen en worden periodiek voor-

zien van verslagen van vergaderingen van het management-

team en het overleg tussen bestuur en ondernemingsraad. 

De raad heeft in zijn evaluatie aangedrongen op een 

werkinhoudelijke aanvulling op de jaarlijks in het kader van 

de planning- en controlcyclus te behandelen onderwerpen, 

bijvoorbeeld in de vorm van thematische presentaties. 

De inhoudelijke keuzen kunnen zowel door de raad als door 

het bestuur worden aangedragen. Dit zal in de jaarcyclus 

worden ingebracht. Ook is de wens geuit jaarlijks een externe

deskundige te vragen over een thema uit het werkveld van 

HVO-Querido een evaluatieve bijeenkomst te verzorgen.

Ten behoeve van nieuwe leden van de raad zal een intro-

ductieprogramma worden opgesteld. Er worden kandidaten 

geworven met specifieke expertise op een bepaald gebied. 

De werving geschiedt soms op basis van voordracht door de 

medezeggenschapsorganen. In alle gevallen vindt afstemming 

plaats met het bestuur, onverminderd de bevoegdheid van de 

raad tot voordracht en benoeming. 

Jaarlijks zijn er gesprekken met de Cliëntenraad en de 

Ondernemingsraad. Agendering van onderwerpen gebeurt op 

initiatief van de desbetreffende raden. 

De raad heeft besloten de statuten van stichting HVO-Querido

en het Bestuursreglement te actualiseren en waar nodig aan te

passen aan de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance- 

code. Tevens zal de raad een eigen Toezichtsreglement 

opstellen.

De werkgeversrol van de raad wordt primair uitgevoerd 

door de voorzitter en de vicevoorzitter, die als remuneratie-

commissie 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 door de Raad van Toezicht. De commissie 

brengt hiervan verslag uit aan de plenaire raad.

Het bestuur heeft lopende het jaar met enige regelmaat 

buiten de vergaderingen van de raad contact met de voor-

zitter of andere leden van de raad over lopende 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, te 

weten het bestuur met raad en daad terzijde te staan.
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Regiodirecteuren 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 formatie-

plaatsen in het primair proces.

Bestuur, regiodirectie en teammanagers worden ondersteund:

met betrekking tot zorgbeleid en -innovatie door de staf, wat 

betreft personeelsbeleid door de afdeling Human Resource

Management en bij de bedrijfsvoering door de service-

organisatie (financiële administratie, salarisadministratie, 

registratie en informatie, ict, facilitaire dienst en Bureau 

Aanmelding & Plaatsing) en de afdeling Planning, control 

en kwaliteit. 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, c.q. regiodirectie en teammanager.

HVO-Querido zorgt voor tijdige, juiste en complete verant-

woording van de productie aan de opdrachtgever. Voor het 

AWBZ-deel voldoet HVO-Querido aan de Kaderregeling AO/IC. 

De controle hierop ligt primair in de lijn, secundair bij registratie 

& informatie en steekproefsgewijs bij interne controle.

De cliëntenraad van HVO-Querido zet zich binnen en buiten 

de organisatie in voor de belangen van de cliënten. 

De cliëntenraad bestaat uit verschillende onderdelen: een 

centrale cliëntenraad, twee regioraden die gezamenlijk het 

contact met de regiodirecties onderhouden en ongeveer dertig 

commissies. Alle leden zetten zich in om de belangen van 

medecliënten zo goed mogelijk te behartigen.

Medezeggenschap op verschillende niveaus

Er zijn bij HVO-Querido een dertigtal voorzieningen waar 

cliëntencommissies een constructieve rol spelen in de afstem-

ming van zorgaanbod op de vraag. De commissieleden over- 

leggen met de teammanager over praktische, huishoudelijke

zaken, maar ook over initiatieven die het samenleven kunnen 

veraangenamen. Commissieleden vormen de ruggengraat 

van de cliëntenparticipatie. Als een kwestie de bevoegdheid 

of het budget van een teammanager te boven gaat, komen 

de regio raden in actie. Zij overleggen met de regiodirecteur. 

De regiodirecteur bespreekt bijvoorbeeld het jaarplan met de 

regioraad. Sommige zaken kunnen het beste worden besproken 

op bestuurlijk niveau. Dan is de centrale cliëntenraad (CCR) 

de gesprekspartner. Elke maand is er een vergadering waarin 

zaken die adviesrecht behoeven worden besproken, toe-

gelicht en beargumenteerd. De CCR moet zich hierin verdiepen 

en afwegen of de cliëntenbelangen ermee zijn gediend. 

Uiteraard komt de CCR zelf ook met voorstellen.

Ontwikkelingen

Ervaringsdeskundigheid en cliëntsturing zijn belangrijke 

thema’s. De komst van SCIP, de Stichting Cliëntgestuurde 

Initiatieven en Projecten die sinds 2009 deel uitmaakt van 

HVO-Querido, werpt een nieuw licht op medezeggenschap

en de structuur daarvan. De CCR heeft de inbedding van 

ervaringsdeskundigheid hoog in het vaandel staan. Leden 

volgen de opleiding tot ervaringsdeskundige en ervarings-

werker. De cliëntcommissies spelen een belangrijke rol op de 

3.2 bedrijfsvoering 3.3 cliëntenraad

15 De Centrale Cliëntenraad bestaat in 2010 uit:

  Ria Mulder (voorzitter)    Norbert Wissing (vice-voorzitter)    Frans van den Bos (secretaris)    Theo Warner (penningmeester) 

  Charley de Jong    Barbara Weber    Hans van der Kolk    Boudewijn Leenders    Chris Wolfrat 



In 2010 heeft de ondernemingsraad van HVO-Querido de 

volgende onderwerpen behandeld:

adviesaanvragen

Dagbesteding & Arbeid nieuwe stijl (implementatie loopt door 

in 2011)

Vorming Ambulante teams (implementatie loopt door in 2011)

Herinrichting Organisatiestructuur management 

Opdracht aan bureau IFMEC inzake onderzoek technische 

dienstverlening (loopt door in 2011)

Begroting 2011 

Verhuizing Technische Dienst naar Diemen

Overplaatsing van Vrijburg naar Noordzijde  

Positionering Inhoudelijk Zorgondersteuners

Functiebeschrijving indicatiespecialist en onderbrengen 

indicatiepunt bij de serviceorganisatie

Nieuwe functie: senior ondersteuner CCR

Vervanging cliënt- en registratiesysteem Clever

Materiële dienstverlening

Opvanghotel Ruysdael

Advies methodiek Strength Based

instemmingsaanvragen

Wijziging werktijden in verband met nachtdiensten Masira

Roosterwijziging De Batjan

Wijziging dienstrooster woonbegeleiders in verband met 

verhuizing Vrijburg naar Noordzijde

Wijziging regeling verstrekking en gebruik mobiele telefonie

Kleedplan Technische Dienst (niet ingestemd)

Contractverlenging arbodienstverlener

Nieuwe achterwachtregeling

initiatiefvoorstellen Ondernemingsraad

Nieuwe decentrale structuur medezeggenschap AMO 

(Adviserend Medewerkers Overleg) naar drie regionale 

eenheden

locaties en dat is in 2010 op minstens 26 locaties zo geble-

ven. Voor sommige doelgroepen is de 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.

De CCR is ook actief buiten HVO-Querido. De CCR neemt 

deel aan het grote stedenbeleid via de COMO-G4 (Cliënten-

organisaties Maatschappelijke Opvang in de vier grote 

steden) en werkt samen met Cliëntbelang Amsterdam.

De CCR heeft in 2010 op verschillende gebieden advies 

gegeven: het stedelijke plan voor dagbesteding, materiële

en financiële dienstverlening, het familiebeleid en de klachten-

regeling voor familie. Voor de eerste keer heeft de CCR ook 

deelgenomen aan het overleg in de zorginkoop, wat de 

nodige kennis en voorbereiding vereist. 

Op locaties zijn er nieuwbouw en verhuizingen aan de orde,

problemen met de financiële dienstverlening, dagbesteding, 

de internetverbindingen en andere locatiegebonden zaken. 

Een goed voorbeeld van medezeggenschap is de invloed die 

de bewonerscommissie van het Judith van Swethuis heeft 

gehad op de vernieuwingen in de keuken en het eten.

Verder zijn er een aantal wisselingen geweest in de samen-

stelling van de CCR en regioraden en in het team van onder-

steuners. De CCR en regioraden hebben zich gebogen over 

de structuur van de medezeggenschap. Er is een functie voor 

senior ondersteuner bijgekomen om meer samenhang in alle 

niveaus te brengen. In 2011 halen de CCR en regioraden de 

banden met de cliëntcommissies aan en gaan veel op locatie-

bezoek.

 

3.4 ondernemingsraad
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een greep uit de ontvangen documenten ter informatie 

(cursief gedrukte onderwerpen lopen door in 2011, 

al dan niet advies- of instemmingsplichtig)

Inwerkbeleid nieuw personeel en inleenpersoneel

Duurzaamheidsbeleid HVO-Querido (ARBO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2010

Ambulante begeleiding nieuwe stijl

Visiedocument 

Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE)

Bureau Aanmelding en Plaatsing – programmaraad en zorg-

paden

Projectplan ondersteuning implementatie zorgzwaartepakket

Lange termijn huisvestingsplan 

Integraal veiligheidsbeleid

Het OR-reglement is geactualiseerd en vastgesteld in januari.

In april vinden de driejaarlijkse algemene OR verkiezingen 

plaats.

De faciliteitenregeling voor leden van OR, AMO en vaste OR-

commissies is herzien.

De Ondernemingsraad heeft enkele keren overlegd met de 

Centrale Cliëntenraad over onderwerpen die beide mede-

zeggenschapsorganen aangaan.

De Ondernemingsraad heeft voor een aantal onderwerpen 

gebruik gemaakt van interne deskundigen. Daarnaast zijn 

externe deskundigen geraadpleegd als vakbonden en 

opleidingsinstituten. 

Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, heeft 

de OR de AMO-structuur aangepast per regio, waarbij regio-

directeuren structureel deelnemen aan dit overleg.

Het uitgebreide jaarverslag 2010 kunt u opvragen via

ondernemingsraad@hvoquerido.nl.

17 De Or bestaat in 2010 uit:    René Smit (voorzitter), De Roggeveen    Lea van Geesink (vice-voorzitter), SCIP    Ron Kat, De Vaart

  Rob Blokzijl, Martien Schaaperhuis    Ben Bonouvrier, Facilitaire dienst/Centraal Bureau    Marc Onnen, Centraal bureau 

  Emme Demmendal, Hof van Socrates/Osdorpplein    Anchuska Pherai, BW Masira    Tinette Tijsma, Ambulant team Noord  

  3 vacatures    Bep van Mil, ambtelijk secretaris
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In februari 2010 verhuizen 18 van de 24 bewoners van de beschermende woonvorm 

Noordzijde naar een nieuw en mooi pand in de filosofenbuurt in Amsterdam Nieuw-

West, het Hof van Socrates. De overige bewoners kiezen voor individueel beschermd 

wonen in dezelfde buurt. Het Hof van Socrates heeft drie etages, twee voor zeven en 

een voor vier bewoners, elk met een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. Op 3 

juni is de feestelijke opening met de buurt in de gemeenschappelijke binnentuin.

FOKKe MeiMa (Utrecht, 1960) woont er vanaf het eerste uur. ‘Door gokschulden     

belandde ik in 1990 op straat,’ aldus Meima, ‘en maakte een poosje met een aantal 

jongens rondritjes: het Passantenverblijf, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en dan weer 

naar Amsterdam. Ik heb drie keer in De Veste gewoond - dat bleek voor mij vaak de spot 

te zijn - en ook bij de Wassenaar Obdamstraat. Via BWA heb ik in de Spaarndammer-

buurt gewoond, toen in een flat tegenover De Veste, later van Noordzijde naar hier. 

En het bevalt me hier uitstekend aan de Leibnizstraat. Leibniz was weliswaar ook een 

eerbiedwaardig filosoof, maar bij het zoeken naar een naam voor het pand dachten wij 

toch “dat kan chiquer” en toen is het Socrates geworden. De verhuizing ging soepel, 

ik had ongeveer dertig dozen. Wij als bewoners hebben daar lang van tevoren over 

meegepraat en over wat we wilden in het nieuwe pand. We drinken soms samen koffie, 

we eten altijd gezamenlijk. Er is een rooster voor keuken, afwas en boodschappen. We 

hebben nooit moeite om het voedingsgeld op te maken. Ik kook het liefst Hollandse 

kost. We zijn met vier vrouwen die al jaren bij elkaar wonen en drie heren, het samen 

wonen werkt gewoon goed. Ik heb een vaste begeleider, die ik zo’n vier keer per week 

spreek. Sinds juni 2010 zit ik in de Centrale Cliëntenraad van HVO-Querido. Dat kost 

wel wat tijd, maar ik vind het leuk om voor de belangen van cliënten te vechten. Ik houd 

mijn ogen open en draai al een tijdje in de organisatie mee, dan zie je vanzelf dingen 

die beter kunnen.’

Hof van Socrates
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Het meerjarenbeleidsplan omvat een periode die doorloopt 

tot 2010. In 2010 heeft zowel een evaluatie van deze beleids-

periode plaatsgevonden als de voorbereiding voor het nieuwe 

meerjarenbeleidplan 2011-2014. 

Begin 2010 is tevens de missie en visie van HVO-Querido 

herijkt en is het nieuwe visiedocument Actief en betrokken 

verschenen. Centraal uitgangspunt hierin is het streven naar 

herstel, sociale en maatschappelijke participatie van onze 

cliënten. Wij gaan uit van zoveel mogelijk eigen regie van 

cliënten over hun leven en hulpverlening. De ondersteuning 

die wij bieden staat ten dienste van dat streven en is hier 

methodisch op ingericht.

Wij streven naar toegankelijke zorg voor een brede doelgroep: 

iedereen die voor onze zorg- en dienstverlening in aanmerking

komt, moet die hulp ook snel kunnen krijgen. Een doorlopende

ontwikkeling in onze organisatie is de verdere professionali-

sering van ons aanbod met veel nadruk op deskundigheids- 

en methodiekontwikkeling. Wij willen bovendien zorgvuldig 

omgaan met de ons ter beschikking gestelde middelen; 

verbetering van de doelmatig heid en de effectiviteit van onze 

organisatie is dus eveneens een belangrijk thema.

Strategische agenda  

Om onze visie daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, is een 

strategische agenda geformuleerd en zijn diverse projecten 

en activiteiten gestart om onze doelstellingen te concretiseren 

en te behalen. Deze zijn in 2010 geclusterd in zes programma’s 

die betrekking hebben op: 

uitbreiding en intensivering van ons aanbod op het gebied 

van ambulante woonbegeleiding;

verbetering van onze bedrijfsvoering;

bevordering van de toegankelijkheid en kwaliteit van 

dagbesteding;

verbetering van ondersteuning bij het herstelproces van 

onze cliënten, door methodiekontwikkeling en inzet van 

ervaringsdeskundigheid;

capaciteitsontwikkeling en ketenvorming;

optimalisering van de aansluiting tussen doelgroepspecifieke 

hulpvragen en aanbod, onder andere voor jeugdigen. 

De strategische agenda geeft richting aan ontwikkelingen in 

de gehele organisatie en heeft betrekking op onze zorg- en 

dienstverlening, de bedrijfsvoering, het personeelsbeleid, de 

organisatiestructuur en, last but not least, de organisatie-

cultuur. Per kwartaal wordt een voortgangsrapportage en 

analyse geleverd en door bestuur en managementteam 

besproken. Waar nodig wordt bijgestuurd en extra inspanning 

geleverd.

In 2010 is zowel op de proceskant als op de inhoud voort-

gang op de strategische agenda geboekt. Door de procedure

projectmanagement zijn taken, verantwoordelijkheden en 

samenwerking tussen lijn en staf steeds beter georganiseerd. 

Hierdoor is sturen op innovatie, het behalen van doelen en het 

sturen op kosten steeds beter mogelijk geworden. 

Op inhoud zien we dat in 2010 de eerste projecten daad-

werkelijk zijn afgerond en geïmplementeerd (zie 2010 in vogel-

vlucht), andere belangrijke projecten zijn volop in uitvoering. 

Veel aandacht is in 2010 gegaan naar ambulantiserings-

projecten, een project gericht op het optimaliseren van cliënt-

logistiek vanuit Bureau Aanmelding en Plaatsing en de 

ontwikkeling van zorgprogramma’s waarmee we ons 

begeleidingsaanbod meer inzichtelijk en toetsbaar op resultaat

willen maken voor zowel cliënten, verwijzers als medewerkers.

Bij de bedrijfsvoering is in 2010 tevens geïnvesteerd in de 

verdere uitwerking van het integraal management en imple-

mentatie van de ZZP-systematiek (Zorgzwaartepakketten). 

De organisatie van onze dagbesteding is met programmatische 

ondersteuning in 2010 overgeheveld naar de drie regio’s van 

HVO-Querido. Tevens is gewerkt aan kwaliteitsverbetering op 

zowel inhoud als organisatie, bijvoorbeeld van de werk-

projecten. 

4.1 meerjarenbeleid
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Het langlopende methodiekproject heeft als belangrijkste 

resultaten opgeleverd dat het 8-fasen-model volledig is 

geïmplementeerd, de keuze is gemaakt voor een bijbehorende 

(rehabilitatie-)methodiek, Strength Based oftewel kracht-

gericht, en dat er voorbereidingen zijn getroffen voor een 

interne trainingsstructuur. Eind 2010 zijn tien interne trainers/

coaches geselecteerd die vanaf 2011 de implementatie van 

de methodiek verzorgen.

De ontwikkeling naar een meer herstelgerichte benadering 

vraagt een andere manier van denken en handelen van cliënten 

én medewerkers. Hiernaar is in 2010 vanuit het programma 

HEE (Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) een 

aanzet gedaan. Cliënten leren meer regie te nemen over hun 

eigen leven, medewerkers leren hen daartoe stimuleren en 

in dat proces ondersteunen. Deze ontwikkeling vraagt naast 

methodische aandacht ook een cultuuromslag. Hierin wordt 

nu en in de komende jaren veel geïnvesteerd.

Capaciteitsuitbreiding is voor HVO-Querido geen doel op 

zichzelf, maar soms blijkt dit noodzakelijk om in voldoende 

mate adequate huisvesting en zorg te kunnen blijven bieden 

aan onze cliënten. Naast uitbreiding van de mogelijkheden 

voor ambulante woonbegeleiding is ook een aantal nieuwe, 

grootschaliger woonvoorzieningen gerealiseerd. Hierbij geldt 

overigens dat wordt gestreefd naar zo gewoon mogelijke 

wooneenheden met maximale ruimte voor zelfstandigheid.

Op het gebied van doelgroepspecifieke ondersteuning zien 

we in 2010 vooral ontwikkelingen op het gebied van jeugd. 

Door de start van diverse jeugdzorgtrajecten in 2010 zien we 

een groei van het aantal jongeren bij HVO-Querido. 

Voorbereidingen zijn getroffen voor visieontwikkeling en vanaf 

2011 zal tevens verder worden gewerkt aan de beschrijving en

doorontwikkeling van jeugdzorgtrajecten en zorgprogramma’s 

voor jeugdigen.

Dagbesteding is ook een speerpunt van HVO-Querido. Vanaf 

2010 zijn dagactiviteiten niet langer een aparte werkeenheid, 

maar maken deel uit van de regionale organisatiestructuur. 

HVO-Querido heeft op dit gebied de ambitie om voor 90% 

van de cliënten een passende dagbesteding te vinden. 

Cliënten kunnen daarbij kiezen voor activiteiten binnen of 

buiten de organisatie.

ambities

Op basis van onze missie, visie, in- en externe ontwikkelingen 

en onze ambities heeft HVO-Querido voor de komende jaren 

vier algemene doelen geformuleerd, elk met een serie concrete 

en toetsbare doelstellingen:

Streven naar goede kwaliteit van zorg volgens ‘state of the art’ 

en doelmatige inrichting van zorgprocessen.

Zo moet tot 2014 het percentage cliënten dat ambulante

begeleiding ontvangt jaarlijks met 1% stijgen en moet hun 

tevredenheid hierover meetbaar blijken uit de tweejaarlijkse 

CQ-index. 

Daarnaast moet eind 2013, 90% van onze cliënten een vorm 

van dagbesteding hebben gedurende minimaal twee dagdelen 

per week, dient de waardering van cliënten voor ons aanbod 

op gebied van dagbesteding met 0,2 te zijn toegenomen 

ten opzichte van 2008 (7,8) en is het eigen aanbod van dag-

besteding in 2014 maximaal cliëntgestuurd. Van de jongeren 

die deelnemen aan een woon-leer-werktraject heeft 80% een 

startkwalificatie. De waardering van cliënten voor ons aanbod 

is toegenomen met 0,2 ten opzichte van 2008 (7,4). 

Cliënten worden betrokken bij de kwaliteitsverbetering van de 

zorg door deelname aan de interne audits. In 2014 zijn er vier 

cliëntauditoren en nemen cliënten deel aan de inkoopprocedure

AWBZ door jaarlijks een speerpunt aan te leveren. Er komt een 

Jongerenraad van minimaal vier cliënten om jongerenparticipa-

tie bij HVO-Querido te bevorderen.  
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Onze maatschappelijke rol uitdragen door te investeren 

in onze netwerken en samenwerkingsrelaties. Waar nodig 

dragen wij bij aan belangenbehartiging voor onze doelgroepen.

In 2014 is de waardering door externe stakeholders met 0.5 

gestegen ten opzichte van de 0-meting, te houden in 2011.

Onze cliënten krijgen zorg en begeleiding die de eigen kracht 

en regie versterken. Tenminste 80% van onze cliënten heeft 

eind 2014 een begeleidingsplan volgens de Strength Based 

methodiek. 

In 2014 zijn voor 98% van de cliënten de begeleidingsplannen 

op orde volgens de actuele Richtlijnen Dossiervorming. 

Ook wordt dan voor alle doelgroepen de doelrealisatie gemeten. 

Voor de doelgroep Jeugd zijn vanaf 2012 tenminste 75% van 

de in de begeleidingsplannen gestelde doelen gerealiseerd, 

voor alle overige doelgroepen geldt dit in 2014.  

Streven naar goed werkgeverschap en daardoor een 

aantrekkelijke partij zijn op de Amsterdamse arbeidsmarkt

In 2014 is de waardering van medewerkers met 0,8 toegeno-

men ten opzichte van 2010 en scoort een 7,7. 

Het verloop van medewerkers daalt jaarlijks met 2% tot 8%, 

6,6% lager dan in 2010. 

Het verzuim onder medewerkers bedraagt maximaal 4,7% 

tegen een meldingsfrequentie van 1,0. 

HVO-Querido wil in 2014 tot de top 50 behoren van aantrekke-

lijkste werkgevers met minder dan duizend medewerkers 

volgens de benchmark van bureau Effectory.

Inzetten op zorginnovaties waarin cliëntsturing en doelmatig-

heid hand in hand gaan zodat wij een aantrekkelijke partij zijn 

op de Amsterdamse zorgmarkt.

In 2014 heeft HVO-Querido de ambulante begeleiding en 

dienstverlening doorontwikkeld. Door gebruikmaking van de 

eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving daalt onze kostprijs. 

Een nadere precisiering hiervan wordt opgenomen in de jaar-

plannen. De ondersteuning van het primaire proces door staf- 

en ondersteunende diensten is adequaat, tijdig en proactief. 

De interne klanttevredenheid is met 0,5 gestegen ten opzichte 

van 2010. Het weerstandsvermogen is gegroeid naar 15% van 

de omzet. Het doorbelastingspercentage voor de dekking van 

centrale kosten is teruggebracht naar 15%.
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4.2 algemeen beleid en innovatie
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Uitbreiding van het aanbod van ambulante hulpverlening, 

waarbij de cliënt zoveel mogelijk in zijn eigen (woon-)omgeving 

wordt ondersteund, neemt in het verslagjaar een prominente

plaats in. In nauw overleg met het zorgkantoor en met steun 

van de woningcorporaties is het aantal plaatsen begeleid zelf-

standig wonen uitgebreid. Dat zal in de komende jaren nog 

verder worden ontwikkeld. Nieuwe financieringsconcepten 

zoals het Volledig Pakket Thuis bieden goede mogelijkheden 

voor zorginnovatie, efficiënt en kostenbesparend werken. 

Daarnaast is hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van 

wonen en zorgverlening in onze intramurale voorzieningen. 

Zo is de huisvesting en hulpverlening van cliënten van voormalige

opvangvoorzieningen als Straetenburgh, De Rijswijk en 

De Veste verder verbeterd en geprofessionaliseerd. Begin 2011

zijn de cliënten van De Rijswijk, De Veste en het Passanten-

verblijf verhuisd naar een nieuwe locatie die meer en beter 

tegemoet komt aan de eisen die daaraan worden gesteld.  

Clliëntgestuurde initiatieven als DAC De Tour en opvangvoor-

ziening JES (Je Eigen Stek) hebben hun bestaan afdoende

bewezen en zijn inmiddels niet weer weg te denken uit onze 

organisatie. Datzelfde geldt voor SCIP (Stichting Cliënt-

gestuurde Initiatieven en Projecten), bestaande uit verschillende

cliëntgestuurde projecten, dat sinds 2009 van HVO-Querido 

deel uitmaakt en in 2010 vele verschillende activiteiten onder-

neemt om naam en gedachtegoed te verbreiden.

2010 in vogelvlucht

Op 1 januari gaat voor de tweede keer in het seizoen de 

winter opvang van start. In dit kader wordt enkele weken bij 

diverse afdelingen een groot aantal extra mensen opgevangen.

Passantenverblijf en het mobiel team zijn regelmatig in de 

pers. (Zie pagina 7)

Op 5 januari vergadert het college van B&W bij prostitutie- en 

gezondheidscentrum P&G292 van HVO-Querido aan de 

Nieuwezijds Voorburgwal en krijgt een presentatie over de 

werkzaamheden.

Op 6 januari is de traditionele nieuwjaarsreceptie in Artis. 

Ondanks het slechte weer is de opkomst goed.

Op 12 januari promoveert GGD-arts Igor van Laere op Social 

medical care before and during homelessness in Amsterdam. 

Van Laere heeft hiervoor onder meer lange tijd veldwerk bij 

HVO-Querido verricht. 

In januari is er in het Henriëtte Roland Holsthuis een expositie

met tekeningen en schilderijen van bezoekers van ons DAC 

Het Vestzak.

Bij De Vaart komen in januari de keukens gereed waardoor 

38 bewoners beschikken over eigen kookgelegenheid.

Op 19 januari komen cliënten en medewerkers van de 

24-uursopvang Zuidoost aan het Anton de Komplein en de 

buren van het Bijlmerparktheater bijeen om kennis te maken. 

In januari worden Masira zes extra woningen aangeboden voor 

ambulante begeleiding. 

De Skaeve Huse, een tijdelijk kleinschalig project naar Deens 

model voor bewoners die elders extreme overlast veroorzaken, 

zijn een succes, maar sluiten na bijna drie jaar conform de 

afspraak per 1 februari, omdat op die plaats wordt gebouwd. 

Dit leidt tot veel belangstelling van de pers. Waarschijnlijk is er 

per hoofd van de cliëntenpopulatie niet eerder zoveel media-

aandacht geweest voor een project van HVO-Querido als voor 

de Skaeve Huse.

Op 1 februari gaat in de Daniël Stalpertstraat een project voor 

begeleid wonen voor jongeren van start, een samenwerkings-

verband van stadsdeel Oud-Zuid, de Gemeente Amsterdam, 

het ROC van Amsterdam, werkmaatschappij RAI, woningcor-

poratie de Alliantie en HVO-Querido. (Zie pagina 19)

Op 17 februari ontvangt Pieter Amir, woonbegeleider bij het 

Judith van Swethuis, de Europese Smoke Free Award, omdat 

hij zich als eerste heeft ingespannen om in een psychiatrische 

instelling bewoners en medewerkers te ondersteunen bij het 

stoppen met roken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25

Op 17 februari viert het Instroomhuis zijn eenjarig bestaan.

In februari begint bij BW Zuid en BW West een proef met het 

gebruik van mini laptops bij huisbezoeken. 

In februari verhuizen 18 van de 24 bewoners van BW Noord-

zijde naar een nieuwe locatie, de Hof van Socrates aan de 

Leibnizstraat. De overigen kiezen voor individueel beschermd 

wonen in hetzelfde stadsdeel. Op 3 juni is de officiële opening 

van de Hof van Socrates in de gemeenschappelijke binnen-

tuin. (Zie pagina 26)

Op 9 maart krijgt Je Eigen Stek ter ere van het eenjarige 

bestaan een drieluik van de schilder Menno Siegers cadeau 

van woningbouwvereniging Eigen Haard.

In maart verhuist de technische dienst van werkplaatsen in 

De Roggeveen en het Judith van Swethuis naar een nieuw 

onderkomen aan de Verrijn Stuartweg in Diemen. Ook het 

werkproject Diensten bij wonen wordt hier gehuisvest.

In maart wordt organisatiebreed een nieuwe teamstructuur 

ingevoerd. De nieuwe teammanagers worden zowel 

secretarieel/administratief als zorginhoudelijk ondersteund. 

Met ingang van maart zijn de vier dagactiviteitencentra, SCIP, 

de afdeling trajectbegeleiding en de diverse werkprojecten niet 

langer een aparte zelfstandige eenheid, maar maken deel uit 

van de drie regio’s.

De Batjan wint in maart de eerste prijs bij het hygiëneonder-

zoek in keukens van de GGD. De Wassenaar Obdamstraat 

behaalt de derde plaats. 

Op 20 maart bezoeken 200 mensen acht afdelingen van HVO-

Querido in het kader van de landelijke Open dag van de zorg.

In maart en april (sluiting 9 april) loopt het periodieke tevreden-

heidsonderzoek onder medewerkers. De respons bedraagt 

60,3%, het gemiddelde rapportcijfer is een 6,9. Het hoogst 

scoren de waardering van de werkzaamheden (7,0) en de 

omgang met collega’s (7,7), het laagst scoren beloning (4,8) en 

arbeidsomstandigheden (5,5).  

De gemeente Amsterdam verhoogt per 1 april de pensionprijzen.

Op 1 april start een vervoersproject: een busje rijdt cliënten 

van HVO-Querido vijf dagen per week tussen woning en dag-

besteding heen en weer.

Op 1 april is Jaap Fransman tien jaar bestuurder van HVO-

Querido.

Op 12 april zijn er verkiezingen voor de Ondernemingsraad. 

Het opkomstpercentage is 45%. 

Op 12 april tekenen Stadgenoot en HVO-Querido een samen-

werkingsovereenkomst voor negen HAT-eenheden behorend 

bij, en in de naaste omgeving van de Varikstraat, een voor-

ziening voor cliënten met een dual diagnosis van HVO-Querido 

in Zuidoost. (Zie pagina 34)

Op 14 april bezoekt Z.K.H. Prinses Maxima Mode met een 

missie, een werkproject van HVO-Querido in de oude brand-

weerkazerne aan het Haarlemmerplein. 

Op 18 april doen cliënten en medewerkers mee aan de 

Hilversum City Run. Het eerste team wint zelfs de bedrijven-

loop. HVO-Querido doet ook mee aan de Letterenloop in 

Haarlem op 6 juni, de Dam tot damloop op 19 september en 

de Zevenheuvelenloop op 21 november.

Op 20 april viert De Aak in Osdorp zijn vijfjarige bestaan.

Op 22 april verandert De Nassau van een kleinschalig project 

voor begeleid wonen in een dependance van het Passanten-

hotel met plaats voor veertien gasten, zowel mannen als 

vrouwen.

In april worden bij zestien afdelingen zogeheten digiflyers 

opgehangen, schermen van De Omslag met informatie over 

dagbesteding en werkprojecten, zowel van HVO-Querido als 

daarbuiten. 

Op 27 april is er voor cliënten, medewerkers en belangstellenden 

uit de regio Oost/Zuidoost bij DAC Linnaeushof een bijeen komst 

rond het thema hoe familieleden en vrienden worden betrokken 

bij de organisatie van de hulpverlening aan onze cliënten.

Eind april besluit HVO-Querido op iedere voorziening een aan-

dachtsfunctionaris materiële dienstverlening aan te stellen. 

Op centraal niveau komen bovendien twee specialisten Sociaal 

Juridische Dienstverlening ter ondersteuning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniël Stalpertstraat

Op 1 februari 2010 gaat in de Daniël Stalpertstraat in de Amsterdamse Pijp een project 

voor begeleid wonen voor jongeren van start, eenvoudigweg Daniël Stalpert geheten. 

Het is een samenwerkingsverband van stadsdeel Oud-Zuid, de gemeente Amsterdam, 

het ROC van Amsterdam, werkmaatschappij RAI, woningcorporatie de Alliantie en 

HVO-Querido. De begeleiding van de jongeren wordt verzorgd door medewerkers van 

ons Werkhotel. 

JOel vrieND (Leimuiden, 1989) is een van de eerste bewoners. Tijdens het interview 

is zijn broer aanwezig, die onverstoorbaar zit te gamen. ‘Ik heb hier een grote kans ge-

kregen,’ aldus Vriend, ‘zo ervaar ik dat. Ik kan wel een beetje grappig gaan doen, maar 

daar schiet ik niks mee op. Ik ben redelijk lui ingesteld, ook met niks doen vermaak ik 

me wel. TV-kijken, computerspelletjes spelen. Maar op een bepaald moment vond ik 

het wel leuk geweest en vond dat ik nu serieus bezig moest zijn. Ik was van het VWO 

naar de HAVO gegaan en daarna naar het VMBO. Later kwam ik op het MBO, richting 

ICT, geen bewuste keuze, het was meer de weg van de minste weerstand: computers, 

dat ging bij mij altijd vanzelf. Maar het was toch niks voor mij, ik doe nu MBO Sociaal 

Cultureel Werk, niveau vier bij het ROC van Amsterdam. 

De begeleiding komt hier langs of ik ga naar hun kantoor. We hebben ook telefonisch 

contact, met mijn mentor wat vaker. Ze komen als het nodig is, je kunt echt van ze op 

aan. Ik werk aan mijn doelen, zoals mijn inschrijving bij Woningnet, niet spijbelen, me 

honderd procent inzetten voor school, dat soort dingen. 

Ik heb drie broers en drie zussen en heb contact met allemaal. Ik denk dat ik hier nog 

ongeveer een jaar woon. Dan zou ik nog wel een tijdje in Amsterdam willen blijven 

wonen, maar niet mijn hele leven, eigenlijk houd ik meer van rust. Ik zet nu flink vaart 

met mijn studie en loop stage. En ik werk, als ervaringsdeskundige huiswerkbegeleider 

bij stichting Dynamo, ik weet uit eigen ervaring precies hoe kinderen het proberen te 

verbergen.’
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Het werkproject Kantine Zeeburg sluit in mei na vijf jaar als 

gevolg van de samenvoeging van stadsdeel Zeeburg met 

Oost/Watergraafsmeer. Korte tijd later vindt dit werkproject 

een nieuwe locatie in Amsterdam Noord en gaat verder als 

NDSM catering. (Zie pagina 40)

Op 10 mei tekent HVO-Querido een raamovereenkomst 

met Arkin om de psychiatrische zorg aan onze cliënten te 

verbeteren door duidelijke afspraken over wie wat doet en 

wat men van elkaar kan verwachten. Zo’n overeenkomst 

bestaat al met GGZ inGeest.

Op 12 mei organiseert DAC Linnaeushof de jaarlijkse sport-

dag voor cliënten en medewerkers in park Frankendael. 

BW Diemen wint de eerste prijs. 

In mei komt HVO-Querido met het projectplan Chassékerk 

voor 26 plaatsen voor begeleid wonen. Begin 2011 blijkt dat 

deze plannen geen doorgang kunnen vinden.

In mei komt het voorstel om cliënten die langdurig bij HVO-

Querido verblijven gratis internet en telefoon aan te bieden.

Later in het jaar wordt dit een besluit.

Op 18 mei neemt Kees Onderwater afscheid als manager 

dagbesteding.

Op 20 mei is er een bijeenkomst voor alle cliënten en mede-

werkers in het Planetarium aan de Gaasperplas. De rode draad 

tijdens de verschillende workshops is empowerment.

Op 22 mei schetst het tv-programma Vals plat van de NTR een

portret van een bewoner van het Martien Schaaperhuis op IJburg.

In juni kiest HVO-Querido voor de zogeheten Strength Based 

methodiek, met het doel de kwaliteit van de begeleiding, zorg 

en dienstverlening te optimaliseren. Deze methodiek gaat er 

van uit dat alle mensen een capaciteit tot leren, groeien en 

veranderen hebben. Het is de taak van de hulpverlener om 

deze krachten samen met de hulpvrager en zijn omgeving op 

te sporen en te mobiliseren. 

Op 10 juni worden BW Masira en DAC De Tour officieel 

geopend. Men viert dit met een feestelijk open huis voor 

cliënten, medewerkers, relaties en buurtbewoners. 

Op 19 en 20 juni speelt Toneelgroep Met eLKaar van DAC De 

Miranda in de Maarten Lutherkerk de voorstelling Plan Zuid 

op de planken, door, voor en over bewoners uit de Rivieren-

buurt met en zonder psychiatrische ervaring.

Op 23 juni is de officiële uitbreiding door demissionair minister

Hirsch Ballin van het Amsterdams Coördinatiepunt tegen 

Mensenhandel, waarbij het Ministerie van Justitie gedurende 

twee jaar twintig plaatsen financiert voor de opvang en bege-

leiding van slachtoffers van mensenhandel.

Op 24 juni is de traditionele jaarlijkse barbecue voor alle cliënten

bij De Veste, voor het laatst in de tuin aan de Poeldijkstraat 16.

Het herziene Privacyreglement persoonsgegevens cliënten 

wordt in juni vastgesteld. 

In juni wordt de samenwerking met het Drugspastoraat 

Amsterdam uitgebreid en voor drie jaar voortgezet.

In juni stelt de Stadsregio € 700.000 beschikbaar om de wacht-

lijst van circa zestig jongeren in de Jeugdzorg op te lossen. 

Begin juli verhuizen 22 bewoners van Vrijburg naar de Noord-

zijde, de overigen gaan naar andere vestigingen voor 24-uurs-

zorg of worden ambulant begeleid. Op 24 september is de 

officiële opening tegelijk met een barbecue voor buren en 

bewoners van Noordzijde een groot succes. (Zie pagina 46)

Op 6 juli tekenen zeventien bewoners van De Veste en 

De Rijswijk een samenwerkingsovereenkomst met Discus om 

zelfstandig te gaan wonen met intensieve ambulante onder-

steuning. (Zie pagina 53)

In juli wordt het project Samen koken, samen eten, opgezet 

om de zelfstandigheid van de cliënt bij het koken te bevorderen, 

geëvalueerd. Het was een succes!

In juli komt DAC Linnaeushof als second best naar voren uit 

een landelijk onderzoek van het Trimbos Instituut in het kader 

van verbetertrajecten.

Van 1 t/m 7 augustus doet HVO-Querido met ruim veertig 

cliënten mee aan de Social Inclusion Games op de campus 

van de universiteit van Twente, samen met zeshonderd 

sporters uit diverse landen. (Zie pagina 61)
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Op 25 augustus wordt in Amsterdam een daklozenvakbond 

opgericht. 

Op 27 augustus start bij De Roggeveen een proef met 

energiebesparing, het gaat om vervanging van de CV-ketel 

en maatregelen voor verantwoord gebruik van licht en water.

Bij controle in augustus door de GGD op naleving van 

hygiëne normen komt de keuken van het Judith van Swethuis 

met een score van 97,8% als tweede uit de bus. In december 

haalt men de eerste plaats. 

In september bestendigt HVO-Querido de HKZ kwaliteits-

certificatie voor drie jaar.

Op 11 september bezoeken 320 medewerkers het 

personeelsfeest.

In september neemt het NOS Journaal bij Discus een item op 

over de eigen bijdragen in de zorgverzekering en de gevolgen

daarvan voor cliënten. Op 14 september wordt een petitie 

aangeboden aan demissionair minister Klink.

Op 16 september is de officiële opening van een project voor 

begeleid wonen van Alexandria voor jonge vrouwen en 

moeders aan de Czaar Peterstraat. In eerste instantie voor 

zes jonge moeders met kinderen, later wordt dit uitgebreid 

met een pand voor nog zes cliënten. (Zie pagina 66)

In september wint ons team de jaarlijkse Kwartiermakerscup, 

een voetbaltoernooi in RIBW verband. Dit betekent dat HVO-

Querido dit evenement in 2011 zal organiseren.

Op 26 september doen drie bands van HVO-Querido en 

SCIP mee aan het Muziekfestival aan het Ei, voor zogeheten 

consumer rock en soul bands.

Op 12 oktober wordt het eerste HVO-Querido café gehouden, 

het begin van een jaarlijkse serie van vier thematische bijeen-

komsten voor cliënten, medewerkers en belangstellenden in 

een laagdrempelige en informele sfeer.

Half oktober besluit B&W de komende vier jaar 500.000 euro 

per jaar extra beschikbaar te stellen voor het versterken van 

de positie van kwetsbare prostituees in Amsterdam. 

Het extra geld is onder andere bestemd voor het Prostitutie 

en Gezondheidscentrum P&G 292, waar bijna een kwart van 

alle prostituees uit het Wallengebied komt.

Op 5 november bestaat SCIP tien jaar. (Zie pagina 72)

Op 18 november zijn SCIP en HVO-Querido met diverse 

projecten aanwezig op de jaarlijkse Amsterdamse Participatie-

markt in de Meervaart. De HVO-Querido band Zero Tolerance 

sluit de manifestatie af.

Discus is genomineerd, maar grijpt in november net naast de 

Zilveren Woonladder. 

De gemeente vraagt HVO-Querido het pand aan de Ruysdael-

kade dat vrijkomt door de verhuizing van de bewoners van 

Vrijburg naar Noordzijde nog tenminste tot 2014 in te zetten 

voor de opvang van dak- en thuislozen om de wachtlijstpro-

blemen in de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) 

aan te pakken. Zo ontstaat Opvanghotel Ruysdael dat op 13 

september zijn eerste gasten verwelkomt en op 23 november 

officieel wordt geopend door de wethouder Zorg en Welzijn 

van Amsterdam, Eric van der Burg. (Zie pagina 79)

Op 26 november start de winteropvang. Van 30 november 

tot 5 december kondigen B&W zelfs een noodmaatregel af 

voor de verplichte opvang van alle mensen die buiten slapen. 

HVO-Querido vangt per nacht gemiddeld 200 mensen extra 

op bij diverse afdelingen. Veel extra capaciteit wordt gereali-

seerd in het nieuwe pand aan de Poeldijkstraat 10, dat dan 

vrijwel gereed is. Traditioneel leidt dit tot veel aandacht in de 

media. Van 13 tot 20 december is de tweede periode van 

winteropvang. 

Op 26 november bezoekt wethouder Van der Burg De Veste 

en BW Masira, op 2 december brengt hij het Amsterdams 

Coördinatiepunt tegen Mensenhandel een bezoek. 

Op 10 en 11 december speelt toneelgroep Miskend Talent 

van SCIP twee zelfgeschreven eenakters in het Polanen-

theater te Amsterdam.
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4.3 kwaliteitsbeleid

Kwaliteitszorg zien wij als het streven naar dienstverlening 

die ten behoeve van cliënten 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 door-

lopen van de cyclus plan-do-check-act een voorwaarde voor 

het sturen, toetsen en verankeren van het beleid in de organi-

satie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is vastgelegd in het 

digitale kwaliteitshandboek van HVO-Querido. 

HKZ

Dit kwaliteitssysteem is ingericht volgens de Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). HVO-Querido 

is sinds 2007 HKZ-gecertificeerd in de schema’s geestelijke 

gezondheidszorg en welzijn en maatschappelijke dienstver-

lening, deelschema maatschappelijke opvang en vrouwen-

opvang. In 2010 heeft HVO-Querido aan de hand van 

vernieuwde HKZ-schema’s wederom voor drie jaar dit 

kwaliteitskeurmerk behaald. De certificerende instelling Kiwa 

heeft in 2009 een tekortkoming geconstateerd op gebied van 

documentbeheer. Naar aanleiding hiervan zijn met succes 

verbeteracties uitgevoerd, zoals het scheiden van document-

beheer in decentrale (locatiespecifieke afspraken) en centrale 

documenten en processen. Ook is een aanzet gemaakt voor 

het stroomlijnen van proces- en documenteigenaarschap en 

het bijkomende beheer daarvan. Dit zal ook het komende jaar 

centraal staan. 

Uit de externe audit van 2010 blijkt een tekortkoming op het 

gebied van strategische borging. De verbeteracties, die naar 

aanleiding hiervan zijn uitgezet, zijn tweeledig. Ten eerste de 

verbetering van het kwaliteitshandboek, zodat iedereen weet 

wie wat hoe doet. Ten tweede de verbetering van de planning-

en controlcyclus. Hierbij gaat het met name om de afstemming 

en samenhang tussen diverse (meerjaren)plannen en de 

controle daarop. 

interne audits

In 2010 is het beleid aangaande interne audits geëvalueerd. 

Naar aanleiding hiervan is er nieuw beleid geschreven, vast-

gesteld en geïmplementeerd. Dit betekent dat er vanaf 2011 

drie keer per jaar auditrondes plaatsvinden, zodat elke locatie

en ondersteunende dienst zowel procesmatig als thema-

gericht eens per jaar aan bod komt. HVO-Querido ziet interne 

audits als belangrijk instrument voor het verankeren van 

diverse verbetertrajecten waar medewerkers zelf direct bij 

zijn betrokken. De uitkomsten uit deze en andere kwaliteits-

instrumenten komen terug in de planning- en controlcyclus. 

incidenten

In 2010 is besloten om de diverse veiligheidssystemen in het 

meldsysteem Triasweb onder te brengen. Door het stimuleren 

van melden in dit systeem is het aantal meldingen met ruim 

66% gestegen. Het voordeel hiervan is dat nog beter zicht 

komt op knelpunten op het gebied van veiligheid, zodat daar 

gerichter actie op kan worden genomen.  

In 2010 zijn 432 incidenten gemeld, tegen 193 in 2009. 

In voorgaande jaren speelde bij ongeveer tweederde van de 

meldingen agressie een rol, in 2010 is dit bij circa de helft van 

de meldingen het geval. Eén op de twaalf cliënten komt in 

aanraking met agressie, tegen één op de vijf medewerkers. 

Er zijn zeventien agressie-incidenten geweest, bij tweederde 

hiervan is sprake van fysiek geweld. Zevenmaal is er melding 

gemaakt van brand: drie keer is de brandweer opgetreden, 

vier keer hebben medewerkers de brand zelf kunnen blussen. 

Daarnaast hebben medewerkers acht maal preventief opge-

treden om brand te voorkomen. 

Op 25 juli is er een calamiteit in de Viermasterstraat in 

Amsterdam Noord waarbij een bewoner ternauwernood een 

grote gasexplosie overleeft. Door de enorme ontploffing 

ontstaat aanzienlijke schade aan de aanpalende woningen. 

Omdat er bij deze explosie asbest vrijkomt, worden woningen 
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in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Naar aanleiding hier-

van heeft HVO-Querido met de betreffende ketenpartners een 

onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de begeleiding 

en behandeling van de bewoner voorafgaand aan dit incident.

De aanbevelingen hieruit zijn door de partijen onderschreven 

en de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft zich kunnen 

vinden in de genomen maatregelen.

Klachten

HVO-Querido stelt alles in het werk om optimale zorg te 

bieden. Desondanks kan een cliënt een klacht hebben over 

de geboden zorg. Men kan daarmee terecht bij de leiding-

gevende van de voorziening, bij de directie of het bestuur. 

Langs deze weg komen in 2010 twintig klachten binnen van 

omwonenden (7), naastbetrokkenen (4), cliënten (4), 

ex-cliënten (3) en kandidaat cliënten (2). De meeste klachten 

gaan over de kwaliteit van de geboden hulpverlening en over 

overlast. Alle klachten zijn in 2010 afgehandeld, in de meeste 

gevallen door mondeling of schriftelijk in contact te treden 

met de klagers.

Men kan ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie

van het Platform Opvangvoorzieningen Amsterdam (POA), 

waarbij HVO-Querido is aangesloten. 

Betreffende HVO-Querido zijn in 2010 bij het POA negentien

klachten binnengekomen, dat is vijf meer dan in 2009. 

De meeste klachten gaan over begeleiding, huisvesting of 

een sanctiemaatregel. Van deze klachten zijn er één gegrond, 

twee deels gegrond, zeven ongegrond en negen niet ont-

vankelijk verklaard, dan wel gestaakt of ingetrokken. 
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4.4 personeelsbeleid

De afdeling Human Resource Management (HRM) ondersteunt

de organisatie bij het vormgeven en uitvoeren van het perso-

neelsbeleid. Hieronder in het kort de behaalde resultaten.

in- en uitstroom

In 2010 is het personeelsbestand opnieuw toegenomen. 

De opening van Opvanghotel Ruysdael en het uitbreiden van 

de dienstverlening bij verschillende afdelingen heeft er toe 

geleid dat HVO-Querido zowel in aantal medewerkers (+61) 

als in full time equivalents (+57,5) is gegroeid. 

HVO-Querido kent in 2010 een verloop van 14,8%. 

Op 31 december is 62,4% van de werknemers vrouw en 

37,6% man.  

Medewerkersonderzoek

In maart 2010 voert bureau Effectory een medewerkers-

onderzoek uit als vervolg op eerder onderzoek uit 2007. 

De respons is 60,3%. Met een 6,9 als cijfer voor de algemene

tevredenheid scoort HVO-Querido 0,3 punten beter dan de 

vorige keer. 

De rapportages zijn op organisatie-, regio- en afdelingsniveau. 

Zo kunnen verbeteracties worden opgesteld die direct betrek-

king hebben op de dagelijkse praktijk van de werkvloer. 

De top vijf van verbeteringen betreft werkzaamheden/bedrijfs  -

voering, communicatie, arbeidsomstandigheden, ontwikkeling,

veiligheid en organisatie. Bij de voorgestelde verbeteracties

is gekeken in hoeverre deze reeds deel uitmaken van de 

bestaande plannen, waar nodig zijn de jaarplannen voor 2011 

aangepast. 

2008

217

177

40

163

128

35

136

119

17

2007

138

109

29

124,5

104,7

19,8

108

84

24

2007

119

100

19

114,9

99,1

15,8

102

86

16

2009

200

152

48

144,8

108,3

36,5

140

108

32

2010

187

160

27

140,4

120,0

20,4

126

107

19

2007

88

73,3

14,7

84

71,4

12,6

104

95

9

88

73,3

14,7

84

71,4

12,6

104,3

79,5

24,8

82,9

69,7

13,2

16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   66-70

leeftijd

20%

15%

10%

5%

0%

instroom aantal medewerkers

totaal HVO-Querido

waarvan cliëntgebonden functies

waarvan niet-cliëntgebonden functies

instroom in fte

totaal HVO-Querido

waarvan cliëntgebonden functies

waarvan niet-cliëntgebonden functies

uitstroom aantal medewerkers

totaal HVO-Querido

waarvan cliëntgebonden functies

waarvan niet-cliëntgebonden functies

uitstroom in fte

totaal HVO-Querido

waarvan cliëntgebonden functies

waarvan niet-cliëntgebonden functies

leeftijd medewerkers HvO-Querido op 31-12-2010
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Onderzoek primaire functies

In juni 2010 start een onderzoek naar de functies in het 

primaire proces. Hiervoor zijn drie redenen: 

Een verzoek van de OR om aandacht voor deze functies in 

verband met de toenemende complexiteit en administratieve

werkdruk; 

De noodzaak om de gevolgen van de invoering van de 

nieuwe teamstructuur (teammanagers, ondersteund door 

zorgcoördinatoren en administratieve/secretariële mede-

werkers) in kaart te brengen;

De vraag of het bestaande functieprofiel nog past bij de 

ontwikkeling naar een vraaggestuurde organisatie. 

Het onderzoek beslaat drie bijeenkomsten met regiowerk-

groepen, interviews met de centrale cliëntenraad, bestuur en 

staf en een schriftelijke vragenlijst voor medewerkers in het 

primaire proces, die door 244 mensen is ingevuld, ongeveer de

helft van de betrokkenen. Hieruit komt een aantal knelpunten 

naar voren: onduidelijkheid in werkprocessen en protocollen, 

administratieve werkdruk, afhankelijkheid van externe instan-

ties, de kwaliteit van de instroom, afstemming in teams, 

functieafbakening, grootte van de caseload, scholing en 

kennis van ziektebeelden.

Naar aanleiding hiervan is besloten om in 2011 prioriteit te 

geven aan het opnieuw beschrijven van de functies in het 

primair proces. Dit sluit aan bij verbeteringen naar aanleiding

van het medewerkersonderzoek op het gebied van de 

bedrijfsvoering. Het doel is te komen tot een toekomstbesten-

dig functiegebouw met een beperkt aantal beschrijvingen en 

een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden.

Ontwikkelingsplan

In de regio Zuid/Nieuw-West is de proef van anderhalf jaar om 

te werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) medio 

2010 geëvalueerd in de vorm van interviews en discussies 

met teammanagers en medewerkers. In 2011 wordt besloten 

of en met welke aanpassingen dit POP zal worden ingevoerd 

bij heel HVO-Querido.

Sociaal plan

In 2010 is er door twee groepen medewerkers een beroep 

gedaan op het doorlopend sociaal plan: medewerkers van 

Vrijburg en de Inhoudelijk Zorgondersteuners (IZO).

Bij Vrijburg is de verhuizing de aanleiding. Voor deze mede-

werkers zijn nieuwe werkplekken gezocht. De meesten zijn 

naar Noordzijde en Discus gegaan. Op een enkeling na is 

iedereen eind 2010 herplaatst.

Najaar 2010 besluit HVO-Querido de IZO-functie te laten 

vervallen. Deze taken zitten deels in het pakket van de zorg-

coördinator. Andere onderdelen, zoals projectmatige trajecten, 

training en coaching worden ondergebracht in nieuwe, tijdelijke

functies bij het stafbureau. Het merendeel van de IZO’s aan-

vaardt een functie als trainer/coach om teams te begeleiden 

bij de implementatie van methodiek. Anderen gaan aan de 

slag als projectmedewerker zorginhoud en kwaliteit. Ook een 

combi natie hiervan komt voor. De rest vindt bij HVO-Querido 

een baan als maatschappelijk werker, woonbegeleider of zorg-

coördinator.

arbo en verzuim

Verzuim/gezondheid

In 2010 is het verzuimpercentage 6,2% (target 5,3%). Hierbij

is het langdurig verzuim het knelpunt. De meldingsfrequentie

blijft met 1,2 (target 1,3) onder controle. Met de nieuwe 

bedrijfsarts, die per 1 januari 2010 voor 11 uur per week bij 

HVO-Querido is gedetacheerd, zijn afspraken gemaakt over 

het terugdringen van het verzuim. De teammanagers hebben 

de jaarlijkse basis- en vervolgtrainingen verzuimmanagement 

gevolgd en alle leidinggevenden zijn geschoold voor het 

programma Raet verzuimmanager, waarin zij en de bedrijfsarts 

inhoudelijk verslag doen van de individuele verzuimbegeleiding. 
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Op 12 april 2010 tekenen Stadgenoot en HVO-Querido een samenwerkingsovereen-

komst voor negen HAT-eenheden behorend bij, en gelegen in de naaste omgeving van, 

de Varikstraat, onze dual diagnosis woonvoorziening in Amsterdam Zuidoost. 

aStriD teN HOeve (Zaandam, 1960) woont sinds september 2010 in een van deze 

woningen. Getogen in Amsterdam Oost, haar vader was olieman en handelaar op het 

Rembrandtplein, raakt zij op haar zestiende verslaafd. ‘Na 32 jaar had ik een beetje ge-

noeg van de drugs,’ aldus Ten Hoeve, ‘het was gewoon een sleur. Mensen zeiden “As, 

wat zie je d’r uit,” mijn gezondheid was niet best, ik ben snel zonder adem, het ging 

slechter en slechter met me. Vorig jaar heb ik zeven keer in het ziekenhuis gelegen, het 

ging gewoon niet meer. Toen ben ik gestopt. Nu heb ik een terugval en ga ik weer naar 

de detox. Stoppen was toch niet zo makkelijk als ik dacht.

In het begin was ik wel eenzaam hier. Mijn begeleider doet zijn werk goed hoor, maar 

bijna al mijn kennissen zitten bij HVO-Querido, maar je mag hier geen mensen binnen 

halen. Dat begrijp ik ook wel weer, als ik begeleider was en mensen zeggen “we willen 

samen een pofje roken,” zou ik ook nee zeggen. Ik heb dagbesteding, twee keer per 

week ga ik naar een werkproject van Sagènn, ik zit op computercursus en ga twee da-

gen naar de Jellinek, daar praat je met elkaar hoe je het beleeft, het op jezelf wonen en 

je dag indelen. Met mijn broer en schoonzus heb ik wel contact. Mijn moeder zit in een 

verpleeghuis, met haar is het contact verwaterd. Ik zie er gewoon een beetje tegenop 

om daar naar toe te gaan.

Mijn volgende stap is een eigen woning. Ik wil wel in Amsterdam blijven wonen, anders 

raak ik in een isolement. Ik kook vaak voor mijn buurman. Ja, koken kan ik wel, al zeg ik 

het zelf, ik rommel wel wat weg. Het liefst Hollandse pot: aardappels, vlees en groente. 

Daar houdt mijn buurman, een man uit Iran, ook het meest van.’

Varikstraat
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Arbeidsomstandigheden

Arbo stond in 2010 in het teken van veiligheid. Zo is het meld-

systeem Triasweb ingevoerd, waarvoor leidinggevenden en 

medewerkers zijn opgeleid. Per locatie is hiervoor een primus 

inter pares aangesteld. Onderzoeken en rondgangen zijn 

uitgevoerd bij individuele werkplekken, werkruimtes en nieuwe

gebouwen. Er zijn veel trainingen in bedrijfshulpverlening (BHV)

gevolgd en ontruimingsoefeningen gehouden. Wederom is het 

aantal BHV-ers en ploegleiders toegenomen. 

WGA

Op 1 januari 2010 is HVO-Querido eigenrisicodrager geworden 

voor de WGA-regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids-

ongeschikten). Hiermee is de gedifferentieerde WGA premie 

komen te vervallen. Het financiële risico van een WGA uitkering 

komt voor rekening van de eigenrisicodrager, welke is onder-

gebracht bij een verzekeringsmaatschappij. 

Opleidingen

Medewerkers van HVO-Querido kunnen hun deskundigheid 

vergroten door deel te nemen aan verschillende opleidingen 

en trainingen.

Centrale opleidingen

De zestig interne trainingen zijn ook in 2010 goed bezocht 

(727 medewerkers). Het gaat hier om trainingen ter onder-

steuning en vergroting van de basisprofessionaliteit van mede- 

werkers, zoals introductietrainingen, omgaan met agressie, 

psychopathologie en communicatie of planmatig werken.

Samen met MEE leidt HVO-Querido een aantal medewerkers 

op om meer kennis uit te dragen en een interne training te 

ontwikkelen over omgaan met cliënten met lichte verstandelijke

beperkingen. Voor de ondersteunende diensten is in 2010 

een training adviesvaardigheden gestart, om de rol van advi-

seur verder te professionaliseren en de onderlinge samenwer-

king optimaliseren.

Decentrale opleidingen

Veel medewerkers hebben meegedaan aan diverse individuele

en teamtrainingen. Verschillende teams besteden aandacht 

aan super- en intervisie. Er is een stijgende inzet van coaching,

zowel persoonlijk als met teams.

Verpleegkundige in de psychiatrie

Tien medewerkers volgen in 2010 de tweejarige opleiding 

tot verpleegkundige in de psychiatrie. Deze uitbreiding van 

psychiatrische kennis van onze medewerkers levert een 

bijdrage aan de verdere professionalisering van de zorg.

Stagebeleid

Stagiairs van diverse opleidingen in en om Amsterdam weten 

HVO-Querido steeds beter te vinden. In 2010 komen er 400 

aanvragen voor een stageplaats binnen. Hierdoor kan een 

strenger selectiebeleid worden gehanteerd, waardoor het 

niveau van de stagiairs stijgt. Uiteindelijk lopen in 2010 ruim 

vijftig studenten van zowel MBO- als HBO-opleidingen stage 

bij HVO-Querido.

Om onze kwalificatie als leerbedrijf te houden, moeten stage- 

en werkbegeleiders goed zijn opgeleid. In 2010 volgen twintig 

medewerkers twee tweedaagse basistrainingen methodisch 

opleiden in de beroepspraktijkvorming. Daarnaast zijn er voor 

stagiairs vier introductiedagen, waarop zij ervaringen delen, 

informatie krijgen over het werk van HVO-Querido en diverse 

locaties en doelgroepen bezoeken.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

HVO-Querido huurt al enige jaren bedrijfsmaatschappelijk

werk in bij stichting Humanitas voor hulp, begeleiding en 

advies aan medewerkers met psychosociale problemen die 

zijn ontstaan op het werk of van invloed zijn op het werk. 

Door het reduceren van stress en het vergroten van de 

persoonlijke vaardigheden, wordt de inzetbaarheid van de 
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medewerker vergroot. Het draagt ook bij aan het verlagen van 

het ziekteverzuim. In 2010 maken 63 medewerkers gebruik 

van bedrijfsmaatschappelijk werk. Meestal gaat het om kort-

durende hulp van een tot zes gesprekken. De helft van de 

medewerkers komt op eigen initiatief, de anderen op verwij-

zing van leidinggevende, bedrijfsarts of personeels adviseur. 

De gesprekken zijn vertrouwelijk.

4.5 financieel beleid

Operationeel beleid

Ook in 2010 staat in operationele zin een adequate dienst-

verlening aan onze cliënten centraal. De invoering van het 

zorgzwaartepakket (ZZP) vergoedingssysteem heeft ons 

daarbij geholpen. We ambiëren de juiste zorg te bieden aan 

onze cliënten en hiervoor door de verantwoordelijke opdracht-

gever betaald te krijgen. Met het oog op een goede en

zakelijke verhouding, met ruimte voor innovatie en vernieuwing,

streven wij ernaar een betrouwbare, degelijke maar ook lenige 

en flexibele uitvoeringspartner te zijn. Het verslagjaar staat in 

het teken van groei, innovatie en professionalisering.

Groei is bereikt door meer opdrachten vanuit de gemeente

(Daniël Stalpertstraat, Opvanghotel Ruysdael, Alexandria, 

Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel), de 

Stads regio (verkorting wachtlijsten) en vanuit de AWBZ 

(invoering ZZP, dagbesteding en Volledig Pakket Thuis). 

Doorgaans blijken onze AWBZ-wooncliënten zwaarder te

worden geïndiceerd dan eerder gedacht, waarmee het 

budget voor zorgvolume is verhoogd. De ambitie om 90% 

van onze cliënten actief aan dagbesteding te laten meedoen, 

krijgt een impuls in de vergoedingsregeling voor ZZP-cliënten.

Daar waar mogelijk proberen we de cliënten met een lage 

zorgbehoefte te laten uitstromen naar zelfstandige woningen. 

Nieuw is dat ook cliënten met een indicatie tot verblijf gebruik 

kunnen maken van het Volledig Pakket Thuis, een nieuw en 

innovatief zorgproduct dat goed past bij ons beleid van 

versterking van de ambulante begeleiding. Ook het project 

van de Poeldijkstraat waarbij bewoners van een 24-uursvoor-

ziening verhuizen naar kleinschalig beschermd wonen is 

vernieuwend. 

Vrijburg is als AWBZ-voorziening gesloten, ook deze plaatsen 

zijn grotendeels vervangen door woningen. Het moeizaam 

beschikbaar krijgen van woningen is hierbij wel een remmende

factor.
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Bij de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, 

waarbij de teammanagers nu integraal verantwoordelijk zijn, 

kan worden gewezen op de managementinformatie die is 

uitgebreid met kwalitatieve gegevens als wachtlijstbeheer, 

klachten en incidenten. Ook is gestart met de ontwikkeling 

van zorgprogramma’s. Er is besloten om ons huidige systeem 

voor cliënt- en productieregistratie Clever te vervangen. 

De gemiddelde kwaliteit van de huisvesting is sterk verhoogd 

door nieuwbouw (Hof van Socrates, Poeldijkstraat) en er is 

meer aandacht voor veiligheid en hygiëne. In 2010 heeft een 

doorlichting plaatsgevonden van de staat van onderhoud van 

de panden die HVO-Querido huurt om duidelijkheid te krijgen 

over het onderhoud dat wij uit moeten voeren. Dit heeft geleid 

tot een gedetailleerd meerjarenonderhoudsplan.

resultaat

Het jaarresultaat 2010 is wederom positief en behoeft een 

algemene toelichting, waarvoor we ons richten op het eind-

resultaat, ofwel het nettoresultaat na toevoeging van de 

bestemmingsreserves. 

De overschotten uit reguliere exploitatie zijn ruim € 3 mln., 

hetgeen fors is te noemen. Dit is voor een groot deel het 

effect van de verhoogde opbrengsten uit de per 2010 van 

kracht zijnde vergoedingsregeling ZZP en heeft enkele als 

incidenteel te beschouwen componenten. De door het 

Centraal Indicatieorgaan Zorg gemeten zorgzwaarte van 

onze cliënten is hoger uitgepakt, de oorspronkelijk beoogde 

fasering in de budgetophoging is niet doorgegaan en de dag-

besteding voor ZZP-cliënten blijkt later in 2010 een forse 

impuls te krijgen. HVO-Querido is bezig met een inhaalslag 

om de verhoogde opbrengsten te vertalen naar de daarbij 

passende zorg. Een en ander heeft in de begroting 2011 zijn 

beslag gekregen. Bovenop de hierin gereserveerde budgetten 

worden de regio’s in de gelegenheid gesteld de helft van het 

overschot 2010 alsnog uit te geven.

Tegenover deze positieve uitkomsten uit de gewone bedrijfs-

voering staan enkele forse nadelen, veelal incidenteel van aard.

Het betreft tekorten in de sfeer van huisvesting, aangezien de 

vergoedingsregeling vanuit de AWBZ geen rekening houdt met

de Amsterdamse situatie (€ 2 mln.). Het gaat hier om de 

panden aan de Pedro Medinalaan, de Poeldijkstraat en het 

Robert Kochplantsoen. Voor de besteding van de helft van 

het overschot in de regio’s is een reserve van € 0,6 mln. 

gevormd. 

Hiermee sluit de jaarrekening met een gecorrigeerd overschot 

van € 0,8 mln., bij een omzetstijging van € 60 mln. in 2009 

naar € 67 mln. in 2010. Het weerstandsvermogen groeit 

daarmee door naar circa € 9 mln. (=13% van de omzet).

vermogensbeleid

In 2010 zijn we ondanks de gestegen omzet in de buurt 

gebleven van het nagestreefde eigen vermogen van 15% van 

de totale omzet. Met het resultaat 2010 zitten we op 13% van 

de omzet. 

investeringen en liquiditeit

De solvabiliteit van HVO-Querido is goed. De totale investerin-

gen van HVO-Querido bedragen in 2010 ruim € 3 mln., terwijl 

de afschrijvingen bijna € 3 mln. aan cashflow genereren. 

Het hieruit blijkende toegenomen beslag op middelen kan 

worden opgevangen door de ruime liquiditeitspositie. 

De beleidslijn blijft om bij investeringen in apparatuur en 

verbouwingen in huurpanden intern te financieren.

vergelijking begroting en jaarrekening

Hierna volgt een vergelijking op hoofdlijnen van de begroting 

2010 en de jaarrekening 2010. Als toelichting op de belang-

rijkste afwijkingen van de inkomsten (€ 5,5 mln.) en uitgaven 

(€ 2,1 mln.) geldt:
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a. Productieopbrengsten 

In 2010 zijn aanzienlijk meer opbrengsten gegenereerd dan 

begroot. Dit komt enerzijds door meer en later aan de oor-

spronkelijke begroting 2010 toegevoegde opdrachten 

(Opvanghotel Ruysdael, wachtlijsten Stadsregio, opvang 

slachtoffers mensenhandel). Anderzijds is in de met het Zorg-

kantoor geldende productieafspraken meer zorg verleend met 

het Volledig Pakket Thuis en ZZP (zie onder resultaat). 

b. Eigen bijdragen cliënten

De eigen bijdragen van cliënten zijn iets lager uitgekomen, 

onder meer door de aanlooptermijn van Opvanghotel Ruysdael 

en de niet doorgevoerde verhoging van de tarieven nachtopvang, 

waartegenover de gemeente extra subsidie heeft verleend.

c. Personeelskosten

De formatie is in 2010 gestegen en heeft zich gemiddeld 

ongeveer op het begrote niveau bewogen. De post ‘personeel

niet in loondienst’ laat een daling zien ten opzichte van 2009, 

maar is nog wel hoger dan begroot. De sociale lasten zijn 

lager uitgepakt dan begroot. 

d. Afschrijvingen

Er is een bedrag van € 0,7 mln. vervroegd afgeschreven in het

Martien Schaaperhuis aan de Pedro de Medinalaan op IJburg.

e. Overige bedrijfskosten

Deze kosten vertonen in 2010 een overschrijding, voor een 

belangrijk deel veroorzaakt door hogere kosten van beveiliging 

en automatisering. Daarnaast zijn veel kosten gemaakt voor 

energiebesparing en brandveiligheid.

f. Rentekosten

Het gestegen overschot aan liquiditeiten is voornamelijk op 

deposito’s gezet. Het hierop verkregen rentepercentage is in 

2010 fors gezakt, maar heeft toch nog een bedrag van ruim 

€ 0,1 mln. opgeleverd.

g. Bestemmingsreserve

Via een vervroegde afschrijving en een bestemmingsreserve

is een tegenvaller van € 3,2 mln. te noteren. De huisvestings-

kosten (huur en afschrijving) van de nieuwbouwpanden 

Poeldijkstraat en Martien Schaaperhuis kunnen niet uit de 

reguliere vergoedingen worden betaald. Om deze tekorten de 

komende jaren niet af te wentelen op de zorg (door minder 

formatie in te zetten) is deze verliespost in 2010 genomen. 

Ook is dit het geval bij het pand aan het Robert Kochplantsoen, 

waartoe HVO-Querido zich begin 2011 heeft verplicht. 

Van deze € 3,2 mln. zijn € 1,2 mln. als kosten verwerkt - zie

onder meer d. afschrijvingen -  en € 2,0 mln. als bestemmings-

reserve.

h. Retour in de zorg

Conform interne afspraken zal een bedrag van ca. € 0,6 mln. 

alsnog in 2011 worden ingezet. De betreffende regiodirecteuren 

is in het vooruitzicht gesteld dat zij 50% van de overschotten 

over 2010 in 2011 ten gunste van de zorg mogen inzetten.

toekomst

HVO-Querido wil ook in de toekomst zo goed mogelijk blijven 

presteren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit gebeurt door 

het bieden van goede en innovatieve zorg die aansluit bij de 

vraag van de cliënt en die doelmatiger kan worden uitgevoerd 

zoals zelfstandig wonen met begeleiding in plaats van intra-

muraal wonen. Ook zijn dagactiviteiten door en voor cliënten 

een speerpunt.

realisatie 

2010

65,4

1,8

67,2

38,0

2,7

23,2

-0,1

63,8

2,0

0,6

0,8

begroting 

2010

59,6

2,1

61,7

38,0

1,9

21,8

-

61,7

-

a. Productieopbrengsten

b. Eigen bijdragen cliënten

                   totaal baten

c. Personeelskosten

d. Afschrijvingen

e. Overige bedrijfskosten

f. Rentekosten

                  totaal lasten

g. Bestemmingsreserve gebouwen

i. Retour in de zorg

                     overschot
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NDSM Catering

HVO-Querido hecht veel waarde aan dagbesteding. Werk, scholing, sport of creati-

viteit bieden immers structuur, ontwikkeling, contact met andere mensen, uitdaging, 

eigenwaarde en plezier. We hebben de lat daarom hoog gelegd op dit gebied, Het 

is de ambitie van HVO-Querido om een deelname aan dagbesteding te bereiken van 

90% van onze cliënten. Dagbesteding is heel breed. Het staat cliënten uiteraard vrij zelf 

te kiezen uit de vele aanbieders in de stad. HVO-Querido verzorgt trajectbegeleiding, 

heeft vier dagactiviteitencentra en, verspreid over Amsterdam, tien werkprojecten.

NDSM Catering is een horeca werkproject van HVO-Querido in Amsterdam Noord. 

Het is de opvolger van onze kantine in het stadsdeelkantoor van Zeeburg, dat door 

een herschikking van de stadsdelen moest sluiten. Gelukkig wordt in mei 2010 een 

nieuwe locatie gevonden voor dit werkproject in de gedeelde bedrijfskantine van stich-

ting Evean Zorg en Tinteltuin kinderopvang bij de oude NDSM scheepswerf. Men heeft 

gemiddeld drie deelnemers per dag aan de slag om dagelijks de lunch te verzorgen en 

zo nu en dan andere cateringklussen te doen. Begeleider Ellen Looten somt op wat er 

allemaal wordt gevraagd van de vrijwilligers. ‘Je moet bijvoorbeeld een goede hygiëne 

hebben, het is een keuken hè, je werkt met eten. Je moet een beetje collegiaal zijn, 

want je zit tenslotte in een klein team. Je moet het niet erg vinden om schoon te maken, 

dat hoort erbij. En je moet natuurlijk een beetje van de horeca houden, er aardigheid in 

hebben. Twee dagen per week werken de deelnemers helemaal zelfstandig en ik moet 

zeggen, het gaat keigoed, we hebben zeer tevreden klanten,’ aldus Looten.

Jelle WeNNeKeS (Amsterdam, 1957) is twee dagen per week vrijwilliger bij NDSM 

Catering. Hij komt op de fiets uit de Indische buurt. ‘Ik deed eigenlijk niet veel,’ vertelt 

Wennekes, ‘thuis zitten, een sigaretje roken. Het is fijn om een beetje nuttig bezig te 

zijn, niet dat je het gevoel hebt dat je wordt beziggehouden. Klanten hier aan de balie 

communiceren gewoon met ons, ze behandelen je niet als een patiënt, alles is hier oké, 

ik kan het mensen zeker aanraden. Het is leuk dat je gewaardeerd wordt, dat maakt 

veel goed, want van tien euro per dag word je natuurlijk niet veel wijzer.’  

40



41



 
jaarrekening

42



31-12-2010

e

6.499.000 

 33.000 

 3.855.000 

 17.717.000 

21.605.000 

 28.104.000 

 18.000

7.409.000 

     1.267.000 

   2.566.000

 11.260.000 

874.000

0

 

2.619.000 

 11.546.000 

 1.805.000 

 28.104.000 

31-12-2009

e

 6.283.000 

 24.000 

 2.935.000 

 12.897.000 

15.856.000 

 22.139.000 

 18.000

6.643.000 

     1.232.000

                 0 

 7.893.000 

413.000

0

 

2.947.000 

 9.605.000 

 1.281.000 

 22.139.000 

(naar resultaatbestemming )

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Passiva

Eigen Vermogen

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Bestemmingsreserve

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Egalisatie afschrijving verbouwingskosten

Totaal passiva

5.1 Balans per 31 december 2010
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5.2 Resultatenrekening over 2010
44

Bedrijfsopbrengsten

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Buitengewone baten en lasten

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging Bestemmingsreserve

Resterend saldo resultaat naar vermogen

Toevoeging/(onttrekking)

Reserve aanvaardbare kosten

Egalisatiereserve gemeente Amsterdam

Egalisatiereserve overige activiteiten

Bestemd vermogen

31-12-2010

e

 39.467.000

1.845.000

24.689.000

   1.157.000

 67.158.000

37.992.000

1.952.000

755.000

 23.219.000

63.918.000

3.240.000

      127.000

3.367.000

-

   3.367.000

2.566.000

      801.000

-

135.000

769.000

  
-/-138.000

35.000

      801.000

31-12-2009

e

 32.758.000

2.087.000

22.688.000

   2.145.000

 59.678.000

35.716.000

1.874.000

-

 20.447.000

58.037.000

1.641.000

      165.000

1.806.000

-

   1.806.000

-

  1.806.000

-

807.000

911.000

  17.000

71.000

   1.806.000



5.3 Kasstroomoverzicht

5.2.2 Vergelijking begroting en rekening 2006
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2010

e

 3.240.000 

 

2.413.000

     684.000 

 6.337.000 

     127.000 

 

6.464.000 

 

-/- 2.168.000

 

        

524.000

 

  4.820.000 

e

1.812.000
-/-      31.000

14.000

65.000

2.210.000

  2.793.000

165.000

-

                 -

-/-  2.767.000

62.000

-/-   514.000

2009

e

 1.641.000 

 

1.781.000

  5.082.000 

 8.504.000 

     165.000 

 

8.669.000 

 

-/- 2.705.000

 

        

-/-  514.000

  5.450.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

Mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:

Voorraden

Vorderingen

Vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 

respectievelijk - overschot

Kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Betaalde interest

Buitengewoon resultaat

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa

Desinvesteringen materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode

e

1.952.000
        461.000

-/-  9.000
-/-  920.000

-/-  328.000

  1.941.000

127.000

-

                 -

-/-  3.106.000

938.000

       524.000
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In juli 2010 verhuizen vierentwintig bewoners van Vrijburg in de Pijp naar Noordzijde, 

vlakbij de Sloterplas. Noordzijde is geen nieuwe voorziening, het is in 1986 de eerste 

beschermende woonvorm in Amsterdam en al sinds 1990 deel van de organisatie. 

Noordzijde komt beschikbaar als de meeste bewoners in februari naar het Hof van 

Socrates verhuizen. Na aanvankelijke weerstanden in de buurt kunnen bewoners en 

medewerkers in de loop van het jaar rekenen op steeds meer begrip, niet in de laatste 

plaats door het werk van de begeleidingscommissie en een open en gastvrij optreden 

van de voorziening naar de buurt. 

WilMa KONiNG (Zeist, 1955) woont sinds de zomer van 2010 bij Noordzijde. ‘Zeist 

was ooit een nette plaats,’ mijmert mevrouw Koning, ‘maar ik ben opgegroeid in de 

Zaanstreek. Mijn vader had een eigen slagerij, mijn moeder was directeur van een filiaal 

van de Amrobank. Ik deed de huishoudschool, later INAS en heb in de verpleging 

gewerkt bij verschillende ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Ik ben 31 jaar getrouwd 

geweest, maar we zijn al een hele tijd uit elkaar. Eind jaren negentig ben ik op straat 

terechtgekomen en later in Straetenburgh. Twee jaar geleden ben ik naar Vrijburg ver-

huisd en van daar naar hier. Het wonen op zich vind ik wel oké. Je zit bijvoorbeeld op 

steenworp afstand van de winkels. Maar de buurt geeft je weinig kans om er tussen 

te komen. Mensen stoppen je heel snel in een hokje, dat vind ik soms zwaar. Mensen 

zien ons alleen maar als een verslaafden. We hebben al twee keer een feestje gehad, 

buiten dingen grillen, ook voor mensen uit de buurt. In het begin zijn ze een beetje 

schuchter, maar ze komen uiteindelijk wel. We hebben een werkproject, papierprikken 

in de omgeving. Zo houden we de boel een beetje schoon en doe je wat voor de buurt. 

Dat levert vijf euro op, daar koop ik kattenvoer van. Ik heb zelf een kat en zorg ook voor 

deze Tommie. Zo’n beestje moet je goed verzorgen, zodat ie wat vlees op z’n lijf heeft. 

Moet je die rooie van mij zien, die is zo groot als een blindganger, een tienponder. 

Ik leef zo zelfstandig mogelijk, ik heb geen psychiater, geen bewindvoering. Koken kan 

ik wel, dat mag ik wel zeggen van mezelf. Vaak maak ik Surinaams en ik houd ook van 

pasta. Ze organiseren hier van alles. Zo gaan we regelmatig zwemmen. Weet je dat 

sommige bewoners niet eens kunnen zwemmen? Dat kunnen ze dan mooi leren, want 

Nederland is toch het land van het water? We gaan ook wel eens een dagje uit. Maar 

met vakantie ga ik niet, want ik laat mijn katten niet alleen.’

47

Noordzijde



De voornaamste activiteiten van de stichting bestaan uit het 

bieden van opvang, woonbegeleiding en dagbesteding aan 

mensen die om wat voor reden dan ook onvoldoende 

zelfredzaam zijn. 

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.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 

oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 

die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggen -

de veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de 

periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 

perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Activa en passiva 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en 

kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings-

prijs minus lineaire afschrijvingen berekend over de verwachte 

economische levensduur rekening houdend met een geschatte

restwaarde. Met ingang van 2010 is bij de bepaling van activa 

in gebouwen bezien in welke mate deze investeringen terug -

verdiend kunnen worden. Er is “impairment” toegepast voor 

met name twee afdelingen, waar de toekomstige opbrengsten

niet voldoende zullen zijn om de investeringskosten te kunnen 

dekken: Martien Schaaperhuis en de Poeldijkstraat, 

afdelingen De Rijswijk en De Veste. Ook de begin 2011 

aangegane verplichting voor de huur van het Robert 

Kochplantsoen leidt tot impairment. Voor deze drie afdelingen 

is de jaarrekening 2010 nadelig belast met ca 3,2 mln 

namelijk:

vervroegde afschrijvingen Martien Schaaperhuis  0,7 mln 

vervroegde afschrijvingen nieuwbouw Poeldijkstraat  0,5 mln 

bestemmingsreserve nieuwbouw Poeldijkstraat 

nog te betalen investeringen    1,6 mln 

bestemmingsreserve Robert Kochplantsoen  0,4 mln 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over 

de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 

economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onder -

handen projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven. 

 5.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

5.4.1 Algemeen

 

 

 

 

5.4.2 Grondslagen van waardering 
         van activa en passiva
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Vermogen

Intern is er afgesproken dat overschotten 2010 voor 50% 

mogen worden meegenomen naar 2011, en alsnog tot uitgaven

mogen komen: op deze wijze komt dit overschot 2010, welis-

waar met een vertraging, alsnog de zorg voor onze clienten

ten goede in 2011. In totaliteit is sprake van een alsnog in 

2011 tot uitgave komende post van € 562.000 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 

in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze 

vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 

verplichting. 

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 voormalige sector Vluchtelingen en Jeugd zijn 

inschattingen gemaakt en voorzieningen getroffen. 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor 

toekomstige jubileumuitkeringen. 

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 afschrijvings-

kosten verbouwingen

Financiële instrumenten    

Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en

overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige finan -

cieringsverplichtingen, handelsschulden, afgeleide instrumenten 

(met name rentederivaten) en overige te betalen posten. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt

tegen reële waarde. Indien de vervolgwaardering van deze 

instrumenten tegen reële waarde plaatsvindt, maken eventuele

direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste 

waardering. 

Voorraden

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Er is geen voor-

ziening 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.
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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 voormalige 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 mede-

werkers een nieuwe dienstbetrekking zullen vinden.

De grondslagen van resultaatbepaling zijn gebaseerd op 

historische kosten. Alle bedragen zijn afgerond op duizenden 

euro’s.

Algemeen

Voor zover bij de afdelingen en werkeenheden limieten zijn 

gesteld ten aanzien van kostenelementen alsmede ten aanzien 

van de maximaal te vergoeden verzorgprijs per dag, is hier mee 

rekening gehouden bij de nacalculatie van de te ontvangen 

subsidies vanuit AWBZ, WZS, DMO, Justitie en de Stadsregio.

De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare 

kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de 

hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, 

dan wel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd 

op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor 

geleverde goederen en diensten.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige 

financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele 

leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en 

gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder 

de bedrijfslasten verantwoord.

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.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en 

lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconsta-

teerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

5.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
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5.4.4 Grondslagen van segmentering

 

 

 

Pensioenen

Stichting HVO-Querido heeft voor haar werknemers een 

toegezegd-pensioenregeling. 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. 

Stichting 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 activiteiten 

De direct toe te rekenen lasten worden direct toegerekend 

naar het desbetreffende segment. De overige lasten worden 

verdeeld op basis van de subsidieopbrengsten. Alle saldi zijn 

afgerond op duizenden euro’s
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Discus

Ambulant betekent letterlijk ‘op de been, niet bedlegerig.’ In de dagelijkse praktijk van 

HVO-Querido betekent het dat de cliënt zorg en begeleiding ontvangt in zijn/haar eigen 

woning. Veel van onze cliënten willen dit en kunnen het ook. In 2010 zijn ruim veertig 

cliënten zelfstandig met begeleiding gaan wonen die eerder in een 24-uursvoorziening 

zaten. Dit had nog meer kunnen zijn als er meer woningen zouden zijn toegewezen. 

HVO-Querido huldigt het standpunt ‘ambulant waar het kan, residentieel waar het 

moet.’ Deze manier van begeleiden doet niet alleen meer recht aan een zo zelfstandig 

mogelijke positie van de cliënt in de samenleving, het is ook nog eens goedkoper, zo-

dat HVO-Querido voor hetzelfde geld meer mensen zorg kan bieden. 

Op 6 juli 2010 tekenen zeventien bewoners een intentieverklaring om ambulante bege-

leiding te gaan ontvangen. BOuDeWiJN leeNDerS (Waalre, 1958) is een van hen. 

Hij woont inmiddels aan de Olympiaweg in Amsterdam Zuid en wordt begeleid door 

onze afdeling Discus. ‘Mijn vader was marinier, betonvlechter, dorpsgek en, net als ik, 

alcoholist,’ vertelt Leenders, ‘maar ik neem geen bevelen aan, dus ik ging niet naar de 

marine. Na een jeugd vol tehuizen en pleeggezinnen werd ik pijpfitter, lasser, uitvoerder. 

Vooral leidingen in chemische fabrieken. Ik heb altijd gewerkt. Op een gegeven moment 

werd ik afgekeurd, burnout en artrose. Ik kan maar vijf minuten zitten, ik moet veel 

staan en lopen. Ik kan niks meer, ja, een beetje schilderen in mijn nieuwe huis, meer niet.     

Ik heb op straat geleefd, bij het Passantenverblijf geslapen, in Walenburg gewoond, in 

de gevangenis, bij de Sixhaven en De Rijswijk. Ik zit in de Centrale Cliëntenraad van 

HVO-Querido en in nog in een heleboel andere groeperingen die voor de belangen van 

dak- en thuislozen opkomen. Soms maak ik meer dan veertig uur per week. Bij Discus 

ben ik gevraagd een bewonerscommissie op te zetten. 

Je moet er wel aan wennen dat je alleen woont. Maar ik ben niet eenzaam, ik vind 

het vaak prettig alleen. Ik heb een mooie ruimte, je kan hier lekker douchen, dat is het 

eerste dat ik in dit huis heb gedaan. Ik kook elke dag vers, Hollandse pot, je hebt hier 

alles in de buurt. Ik heb het prachtig voor elkaar, de financiën zijn geregeld, ik hoef me 

nergens zorgen over te maken. Bij mij thuis kan iedereen doen waar ie zin in heeft. Ik 

ga hier niet meer weg.’
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5.5 Toelichting op de balans

Activa

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

Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar 

is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari

Bij: investeringen

Bij: herwaarderingen

Af: afschrijvingen

Af: bijzondere waardeverminderingen

Af: terugname geheel afgeschreven activa

Af: desinvesteringen

  

Boekwaarde per 31december

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa 

per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder § 5.5.  

  

31-12-2010

e

4.177.000

561.000

713.000

1.048.000

-

   6.499.000

6.283.000

3.106.000

-

   1.952.000

-

-

            938.000

   6.499.000

31-12-2009

e

4.241.000

837.000

1.022.000

183.000

-

   6.283.000

5.390.000

2.767.000

-

   1.812.000

-

-

            62.000

   6.283.000



2010

e

 

33.000 

               -

        33.000 

             946.000 

 

         174.000 

 2.501.000

167.000

67.000

-

   3.855.000 

2009

e

 

24.000 

               -

        24.000 

             830.000 

 

         163.000 

 1.720.000

120.000

102.000

-

  2.935.000 

Activa

VOORRADEN

Overige voorraden:

Emballage

Af: voorziening

Totaal voorraden

De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt e 0,-

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Vorderingen op debiteuren

Overige vorderingen

Te vorderen pensiongelden

Te ontvangen subsidies

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen

Overige overlopende activa

Totaal vorderingen en overlopende activa

De voorziening die in aftrek op de vorderingen pensiongelden is gebracht, bedraagt e 437.500
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SCHULDEN UIT HOOFDE VAN 

FINANCIERINGSOVERSCHOT

Saldo per 1 januari

Financieringsverschil boekjaar

Correcties voorgaande jaren

Betalingen/ontvangsten

Subtotaal mutatie boekjaar

Saldo per 31 december

Specificatie financierings verschil 

in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare 

kosten

Af: ontvangen voorschotten

Subtotaal financieringsverschil

LIQUIDE MIDDELEN

Bankrekeningen

Kassen

Postbank

Deposito’s

Totaal liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, bank-

tegoeden en deposito’s met een looptijd 

korter dan 1 jaar.

De Postbank is in 2010 overgegaan naar 

ING en wordt m.i.v. 2010 onder het bank-

saldo verantwoord.

t/m 2007

e

-

-

-
                           -   

-

                           -

2008

e

-/- 1.999.000

-

-
    1.999.000

   

1.999.000

                           -

2009

-/- 948.000
-/- 70.000

-
   -/-  335.000

   

-/- 405.000

-/- 1.353.000

2010

e

-

-/- 1.266.000

-
                             -   

-/- 1.266.000

  -/- 1.266.000

39.537.000

-/- 40.803.000

  -/- 1.266.000

2.788.000

99.000

-

14.830.000

 17.717.000

totaal

e

-/- 2.947.000
-/- 1.336.000

-
    1.664.000,   

328.000

 -/- 2.619.000

32.758.000

-/- 34.045.000

  -/- 1.287.000

1.507.000

76.000

30.000

11.284.000

 12.897.000
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Resultaat-

bestemming

e

-

                - 

135.000 

769.000 
-/- 138.000

-

-

2.004.000

562.000

-

-

 3.332.000 

 

35.000

 

 

       35.000 

31-12-2010

e

 18.000

9.975.000

1.267.000   

  11.260.000    

   

Overige 

mutaties

e

-

                 -   

-

-

-
-

-

-

-

-

-

                 - 

-

 

                 -

31-12-2009

e

 18.000

6.643.000

1.232.000   

  7.893.000    

   

Saldo per

31-12-2010

e

 18.000

       18.000   

4.509.000 

2.935.000 
-/- 201.000

166.000

-

2.004.000

562.000

-

-

 9.975.000 

 

1.267.000 

 

       1.267.000 

Saldo per 

1-1-2010

e

 18.000 

 

      18.000 

4.374.000 

2.166.000 
-/- 63.000

166.000

-

-

-

-

- 

 6.643.000 

1.232.000

 

 1.232.000 

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Totaal eigen vermogen

Kapitaal

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Reserve aanvaardbare kosten:

Aanvaardbare kosten

Gemeentesubsidie

Stadsregio

Overig

Bestemmingsreserves:

Egalisatie afschrijvingen

Nieuwbouw

Retour Zorg

Bestemmingsfondsen:

Herwaarderingsreserve:

-

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

  

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Algemene reserves:

Bestemd vermogen

(Het bestemd vermogen betreft giften en nalatenschap-

pen die bestemd zijn voor hulp aan dak- en thuislozen)

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen



Passiva

VOORZIENINGEN

Voorziening jubileumuitkeringen 

(Hoogte is berekend met vastgestelde factor)

Voorziening frictiekosten 

(vloeit voort uit Sociaal Plan)

Voorziening langdurig zieken

Voorziening inzake PBL

Totaal voorzieningen

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)

Saldo per

1-1-2010

e

 

 205.000

 208.000

-

-

      413.000 

Dotatie

e

 

 

39.000

18.000

406.000

47.000

      510.000 

Onttrekking

e

 

-

49.000 

-

- 

       49.000 

Saldo per

31-12-2010

e

 

 244.000 

 

177.000

406.000

47.000 

      874.000 

31-12-2010

231.000 

643.000 

224.000
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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

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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

31-12-2010

-

3.443.000

-

273.000 

     1.820.000

    374.000

7.000

1.257.000

931.000

-

54.000 

-

1.176.000

153.000

-

-

2.024.000

34.000

  11.546.000 

2010

30.004.000

360.000

385.000

  30.749.000 

Bankgaranties

385.000

-

-

       385.000 

31-12-2009

-

2.567.000

-

287.000 

     1.372.000

    376.000

8.000

1.155.000

766.000

77.000 

42.000

376.000

239.000

136.000

-

-

1.663.000

541.000

  9.605.000 

2009

4.000.000

-

322.000

  4.322.000 

Nieuwbouw

360.000

-

-

     360.000 

Huur

932.000

3.989.000

24.841.000

 29.762.000 

Leasing -

-

242.000

-

      242.000 

Totaal

1.677.000

4.231.000

24.841.000

 30.749.000 
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In augustus worden op de campus van de TU in Twente de Social Inclusion Games 

gehouden. Een groot internationaal sportevenement, waar HVO-Querido met een flink 

aantal cliënten aan meedoet. Hiervan wordt in het kader van het programma Meedoen! 

Sport en bewegen de film Moving Forward Together gemaakt, met portretten van cliënten

van HVO-Querido. 

SJaaK vaN tOreN (Rosendaal, 1957) was een van de deelnemers aan deze spelen en 

treedt ook op in de film. Hij woont in De Vaart, een drugsvrije woonvoorziening van HVO-

Querido en heeft naar eigen zeggen een beetje een hectisch leven gehad. ‘Ik heb MTS

gedaan en altijd in de grond-, weg- en waterbouw gewerkt,’ vertelt Van Toren, ‘Damwanden,

persriolen, ik heb me over de kop gewerkt. Dag en nacht, het werd steeds gekker. Het 

ging gewoon niet meer. Toen zei een collega, neem een lijntje, ik wist niet eens dat het 

bestond. En hier zit ik. Het hek was van de dam. Cocaïne, heroïne, drank, steeds meer. 

In 1986 raakte ik alles kwijt en kwam op straat, bij GGD en HVO. Je bent jezelf niet, je 

ziet niks meer, je hebt totaal geen gevoel meer. Ik verkocht ansichtkaarten op het terras, 

dat was mijn hossel. Het is een diep dal, de ene dag is hetzelfde als de andere dag. 

Op een gegeven moment woog ik nog maar zestig kilo. In 2009 ben ik gevallen en heb 

anderhalve dag bewusteloos gelegen. Toen heb ik gezegd nooit meer. Drugs heeft me 

er vaak doorheen geholpen, maar het heeft me ook bijna mijn leven gekost. Pas als je 

nuchter bent, zie je wat er allemaal gebeurt. Nu zit ik hier en als ik hier weg ga, krijgen 

ze van mij een dikke zoen. Ik heb mijn rijbewijs weer terug en rijd vijf dagen per week 

‘s ochtends en ‘s middags mensen naar werkprojecten met een busje van Roads. Het 

vertrouwen dat je krijgt is belangrijk, je krijgt toch een bus mee, telefoon erbij. 

De spelen? Het was gigantisch, die week daar. Maar ik ben niet zo’n sportman. Ik heb 

mijn vishengel weer opgepakt en ga met mijn scooter de polder in. Ik maak me weer 

druk om van alles, ik moet ook veel inhalen, internet was aan mij voorbij gegaan. Ik zie 

mijn drie kinderen weer. Berouw komt na de zonde, maar daar heb ik echt spijt van. Ik 

heb ze nooit bewust de rug toegekeerd, dat gaat vanzelf met drugs. Ik schaam me ge-

woon hartstikke dood. Mijn kinderen zijn daar veel positiever over, die zeggen: denk aan 

de toekomst. Uiteindelijk wil ik op mezelf wonen in Amsterdam. Nu wil ik het nog even 

vasthouden, de bescherming.’

Social Inclusion Games
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Totaal

e

12.224.000

     -

5.961.000

 6.283.000

3.106.000

    -

1.952.000

183.000

-

-

3.313.000

-

 2.558.000

 

    755.000 

             
      216.000

11.854.000

-

5.355.000

 6.499.000

(OP GROND VAN ART. 5A 

REGELING VERSLAGGEVING WTZI)

Stand per 1 januari 2010

Aanschafwaarde

Cumulatieve herwaarderingen

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2010

Mutaties in het boekjaar

Investeringen

Herwaarderingen

Afschrijvingen

Terugname geheel afgeschreven activa

Aanschafwaarde

Cumulatieve herwaarderingen

Cumulatieve afschrijvingen

Desinvesteringen:

Aanschafwaarde

Cumulatieve herwaarderingen

Cumulatieve afschrijvingen

Per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31-12-2010

Aanschafwaarde

Cumulatieve herwaarderingen

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2010

Afschrijvingspercentage

Onderhanden

Projecten

e

183.000

     -

-

     183.000

1.048.000

    -

-

183.000

-

-

-

-

                - 

 

-

             
-/-

  865.000

1.048.000

-

-

 1.048.000

0,0%

Auto-

matisering

e

27.000

     -

22.000

        5.000

-

    -

5.000

-

-

-

-

-

                - 

 

-

             
-/-

      5.000

27.000

-

27.000

                -

33,0%

Vervoer-

middelen

e

111.000

     -

78.000

      33.000

5.000

    -

23.000

-

-

-

-

-

                - 

 

-

             
-/-

    18.000

116.000

-

101.000

      15.000

20,0%

Inventaris

e

1.709.000

     -

726.000

    983.000

249.000

    -

323.000

-

-

-

442.000

-

    231.000

 

    211.000 

             
-/-

  285.000

1.516.000

-

818.000

    698.000

20,0%

Installaties

e

2.052.000

     -

1.214.000

     838.000

118.000

    -

335.000

-

-

-

466.000

-

    406.000

 

      60.000 

            
-/-

  277.000

1.704.000

-

1.143.000

    561.000

20,0%

Verbouwingen

e

8.162.000

     -

3.921.000

 4.241.000

1.686.000

    -

1.266.000

-

-

-

2.405.000

-

1.921.000

 

    484.000 

             
-/-

    64.000

7.443.000

-

3.266.000

 4.177.000

10,0%

5.5.1 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa



2010

e

 

37.891.000 

362.000

 2.250.000

750.000

520.000 

41.773.000 

 22.527.000

 1.084.000 

726.000

15.095.000

  

39.432.000 

 

2.341.000

 79.000 

  2.420.000 

 -

  2.420.000 

2010

135.000

2.004.000

281.000

  2.420.000 

2009

e

 

 32.758.000 

-

-

16.000

 1.168.000 

33.942.000 

 19.921.000

 927.000 

-

12.385.000

  

33.233.000 

 

709.000

 98.000 

     807.000 

 -

     807.000 

2009

807.000

-

 -

     807.000 

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

Segment AWBZ

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

Gemeentelijke subsidie WZS

Overige subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

Buitengewone baten en lasten

Resultaat boekjaar

RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging (onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten

Bestemmingsreserve Nieuwbouw

Bestemmingsreserve Retour Zorg
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GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

Segment Gemeente Amsterdam

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Gemeentelijke subsidie WZS

Overige subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

Buitengewone baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging (onttrekking):

Reserve Gemeente Amsterdam

Bestemmingsreserve Retour Zorg

2010

e

 

1.576.000

1.483.000 

 20.637.000 

 315.000 

637.000 

24.648.000 

 14.898.000 

883.000 

 - 

  7.864.000 

23.645.000 

1.003.000

 47.000 

  1.050.000 

 -

  1.050.000 

769.000

281.000

  1.050.000 

2009

e

 

-

 2.087.000 

 21.868.000

231.000 

906.000 

25.092.000 

 15.345.000 

938.000 

 - 

  7.963.000 

24.246.000 

846.000

 65.000 

     911.000 

 -

     911.000 

911.000

-

     911.000 
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2010

e

 

736.000 

-

-

 -

   736.000 

 567.000

 14.000 

-

294.000

  

   875.000 

 
-/- 139.000

 1.000 

-/- 138.000 

 -

-/- 138.000 

-/- 138.000

-

-/- 138.000 

2009

e

 

 573.000 

-

-

 -

     573.000 

 450.000

 9.000 

-

99.000

  

     558.000 

 

15.000

 2.000 

       17.000 

 -

       17.000 

17.000

-

       17.000 

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

Segment Stadsregio

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Reguliere subsidie

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

Overige subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

Buitengewone baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging (onttrekking):

Reserve Stadsregio

Bestemmingsreserve   
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Alexandria

In september wordt aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam een uitbreiding geopend 

van Alexandria, de afdeling van HVO-Querido die zich speciaal richt op jonge dakloze 

vrouwen, moeders en hun kinderen. Deze uitbreiding is een samenwerkingsproject van 

woningbouwvereniging Eigen Haard, Altra en HVO-Querido. 

ilaYSHa CHiFFriN (Amstelveen, 1988) betrekt samen met haar zoontje Deshaun 

(Amsterdam, 2008) als eerste het nieuwe pand aan de Czaar Peterstraat. ‘Amstelveen 

is een beetje netjes,’ stelt Chiffrin, ‘en dat ben ik ook. Mijn vader was architect in de 

weg- en waterbouw, dat leek me ook wel wat architect of ontwerper. Ik zat op de OSB 

in de Bijlmer, HAVO. Ik was goed in wiskunde, modellen bouwen. Mijn cijfers waren 

goed, maar ik was niet zo makkelijk, mijn gedrag was minder goed. Ik ben begonnen 

aan een HBO-opleiding design, maar ik vond het helemaal niks, de hele dag achter een 

computer zitten. 

Op een gegeven moment is er heel veel gebeurd waardoor ik hier terecht ben gekomen. 

Eerst twee maanden in Alexandria en nu hier. Mijn zoontje is nu tweeënhalf, dat is best 

wel klein, en het gaat supergoed. Hij kan al heel veel dingen zelf. Ik ben druk in de weer 

met werken aan wat ik wil. Ik krijg nu de tijd en de rust om de puntjes op de i te zetten. 

Ik lees spannende boeken, zit op facebook of kijk een film. Inception vond ik goed, een 

beetje thrillerachtig. De begeleiding zie ik als een extra steuntje in de rug. Ze helpen 

mij vooral met de administratie, de rest kan ik zelf wel. Ik zie mijn begeleider een keer 

per week. 

Ik kook zelf, dat kan ik wel, ik woon vanaf mijn zestiende alleen. Deshaun eet het 

liefst rijst met alle Surinaamse groenten, maar geen aardappel. Hoewel mijn ouders uit         

Suriname komen, ben ik er al dertien jaar niet geweest. Ik pas er gewoon niet tussen, 

ik ben veel meer van hier. Ik wil straks lekker met Deshaun in mijn eigen huis wonen in 

Amsterdam Oost. Nu wil ik iets heel anders gaan doen dan design, ik wil maatschap-

pelijk werker worden. Ik weet wat er voor nodig is: levenservaring, inlevingsvermogen, 

geduld en aanpassingsvermogen, want iedere persoon is anders. Ik denk dat ik een 

goeie hulpverlener word. Ik denk dat het zeker helpt dat ik zelf in deze situatie heb ge-

zeten. En ik ben natuurlijk aan de opleiding begonnen.”
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AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen::

Segment AWBZ

Segment Gemeente Amsterdam

Segement Stadsregio

Bestemd vermogen

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

 

2010

e

 

2.420.000 

 1.050.000 
-/-  138.000 

     35.000 

3.367.000 

3.367.000 

2009

e

 

807.000 

 911.000 

 17.000 

     71.000 

1.806.000 

1.806.000 
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69

WETTELIJK BUDGET AANVAARDBARE KOSTEN

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 

voorgaand jaar

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

Prijsindexatie materiële kosten

Groei normatieve kapitaalslasten

Uitbreiding erkenning en toelating:

loonkosten

materiële kosten

normatieve kapitaalslasten

Beleidsmaatregelen overheid:

generieke budgetkortingen 

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

rente

afschrijvingen

overige

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

e

 

-/- 19.485.000
-/-   5.174.000 

                -

                 

30.211.000

1.227.000

                 -

-

-

-

-

                 -

-

2010

e

 

 

32.758.000 

-

-/-  24.659.000

 

31.438.000

-

-

                 -

39.537.000

-/-       70.000

39.467.000

e

 

619.000

115.000 

                -

                 

4.189.000

1.748.000

                 -

-

-

-

                 -

-

2009

e

 

 

26.087.000 

-

734.000

 

5.937.000

-

                 -

32.758.000

-

32.758.000
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Baten

TOELICHTING NIET GEBUDGETTEERDE ZORGPRESTATIES

Persoonsgebonden- en volgende budgetten

Eigen bijdragen cliënten

Totaal 

TOELICHTING OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 

Stadsregio

Ministerie van Justitie 

Dienst Werk & Inkomen

Overige subsidies

Subtotaal subsidies

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Overige opbrengsten

Overige baten en lasten

subtotaal overige bedrijfsopbrengsten

Totaal

De opbrengsten DWI en Justitie werden in 2009 vermeld onder Overige Opbrengsten

2010

e

 5.000

 1.840.000

   1.845.000 

 

 22.888.000 

735.000 

104.000

720.000      

      242.000 

  

24.689.000                                                            

1.037.000

      120.000

1.157.000

 25.846.000 

2009

e

 -

 2.087.000

   2.087.000 

 

 21.868.000 

573.000 

-

-

      247.000 

  

22.688.000                                                            

1.420,000

      725.000

2.145.000

 24.833.000 
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Lasten

PERSONEELSKOSTEN

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenpremie

Dekking frictiekosten

Andere personeelskosten:

Werving

Deskundigheidsbevordering

Overige personeelskosten

Subtotaal personeelskosten

Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

AFSCHRIJVINGEN IMMATERIëLE EN MATERIëLE VASTE ACTIVA

Overige afschrijvingen:

immateriële vaste activa

materiële vaste activa

 

Totaal afschrijvingen

De toename wordt m.n. verklaard uit de versnelde afschrijving van 

investeringen Martien Schaaperhuis voor e 729.000,-

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening 

verloopoverzichten materiële vaste activa

Afschrijving materiële vaste activa

Desinvestering materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten

Totaal afschrijvingen

2010

e

27.874.000 

 3.807.000 

 2.303.000 
-/-  26.000

100.000

703.000

     779.000 

35.540.000 

 2.452.000 

37.992.000 

            688

- 

 2.706.000 

 

  2.706.000

1.952.000

938.000

  2.890.000

 2.890.000

2009

e

25.574.000 

 3.500.000 

 2.043.000 
-/-  55.000

163.000

637.000

  1.102.000 

32.964.000 

 2.752.000 

35.716.000 

            654

- 

 1.874.000 

 

  1.874.000



SCIP - The Rebels

Op 5 november 2010 bestaat SCIP, tien jaar. Een van de cliëntgestuurde initiatieven en 

projecten is al negen jaar The Rebels, een swingende ban onder de bezielende leiding

van riCK PiePerS (Veghel, 1961). The Rebels is een wisselende groep van tien       

enthousiaste zangers en muzikanten. Ze treden het hele jaar op, binnen en vooral ook 

buiten de geestelijke gezondheidszorg. Elke woensdag van 15:00 tot 18:00 uur bent u 

van harte welkom om te komen luisteren of mee te doen in de Badcuyp aan de Eerste 

Sweelinckstraat 10 in Amsterdam. 

Rick Piepers: ‘Het is een goede oefenruimte, het is open, niet in een instelling en alles 

staat er. Mensen weten dat ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Er is bij The Rebels geen 

hokjesdenken, iedereen heeft een verhaal. Ik was bijvoorbeeld het liefst drummer gewor-

den, maar speel vooral piano, gitaar, een beetje bas en ik heb net de ukelele ontdekt, 

die prikt overal lekker ritmisch doorheen. Het initiatief komt van de deelnemers, ik 

creëer meer de randvoorwaarden. We spelen van alles, bestaande dingen of eigen 

liedjes, als het maar niet te ingewikkeld is. Ik heb altijd muzikant willen worden. Toch 

heb ik filosofie gestudeerd aan de VU. Dat gaat over theorie en vragen terwijl men in 

het dagelijks leven meer is geïnteresseerd in antwoorden. 

Het mooie van muziek is muziek, je kunt het met niets anders vergelijken. Het is een 

relatief directie weg naar emoties. Het is mooi, kan ontroeren, troosten, pijn verlichten 

en leed verzachten op een manier die je gerust magisch kunt noemen. Na het spelen 

ga je altijd met meer energie weg dan je bent gekomen. Met een band op het podium 

ben je een miniwereld, een goeie plek om aan je sociale vaardigheden te werken. Want 

egotrippen, dat wordt nooit mooi, hoeveel talent je ook hebt. Een stel eilandjes is voor 

het publiek niet leuk, je doet het samen.’
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OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Voedingsmiddelen

Algemene kosten

Patient- en bewonersgebonden kosten

Onderhoud en energiekosten

Huur en leasing

Huurbijdragen

Totaal bedrijfskosten

FINANCIëLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten

Subtotaal financiële baten

Totaal financiële baten en lasten

2010

e

2.526.000

8.049.000

2.111.000

4.914.000

7.515.000
-/- 1.896.000

 23.219.000 

      127.000 

 

127.000 

      127.000 

2009

e

2.403.000

6.173.000

1.411.000

5.289.000

6.760.000
-/- 1.589.000

 20.447.000 

      165.000 

 

165.000 

     165.000 
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J.M.L. Fransman

1 april 2000

Ja

31 dec. 2010

ja

12

onbepaalde tijd

NVZD

100%

146.000

-

-

-

13.000

16.000

-

-

175.000

-

-

Functie
Voorzitter

lid

lid

lid

lid

lid

lid

lid

lid

75.000 

28.000

- 

-

    103.000 

C.M.L. Blaas

1 sept. 2007

Ja

31 dec 2010

nee

0

onbepaalde tijd

NVZD

100%

123.000

-

-

-

8.000

12.000

-

-

143.000

-

-

Bezoldiging
2.500

1.500

1.500

1.500

1.500

750

1.500

1.500

375

Bezoldiging bestuurders over het jaar 2010

Datum in dienst

Actueel bestuurslid

Tot welke datum in dienst 2010

In het verslagjaar voorzitter van het bestuur

Hoeveel maanden voorzitter in het verslagjaar

Aard arbeidsovereenkomst

Salarisregeling

Deelfactor

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars

waarvan verkoop verlofuren

Waarvan nabetalingen vorgaande jaren

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 2010
Dales

Van der Lans

Heerma van Voss

Koopdonk

Knuttel

Kwekkeboom

Lindauer

Venderbosch

Kok

Honoraria accountant over het jaar 2010
Controle van de jaarrekening

Overige controlewerkzaamheden (w.o Regeling AO/IC en Nacalculatie)

Fiscale advisering

Niet controle-diensten

Totaal honoraria accountant

Transacties met verbonden partijen
Hiervan is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling,

haar deelneming bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich 

geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

5.6 Bezoldiging betuurders en toezichthouders



5.8 overige gegevens

naam

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

drs. R. F. Venderbosch (1963)

G. Koopdonk (1944)

drs. J.J.M. van der Lans (1954)

mr. A.J. Heerma van Voss (1942)

A.M. Knuttel (1951)

dr. ir. M.H. Kwekkeboom (1958)

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

R. Kok, RA CIA (1956)

beroep/functie(s)

Voormalig wethouder financiën van Amsterdam, 

voormalig burgemeester van Leeuwarden

Directeur Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 

gemeente Amsterdam

Voormalig adjunct regiodirecteur ING

Publicist, voormalig senator GroenLinks

Voormalig hoofdredacteur Maandblad Geestelijke

volksgezondheid, voormalig hoofdredacteur VPRO radio

Interim manager en adviseur

Lector Vermaatschappelijking in de zorg

Psychiater, 

afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC 

Partner PricewaterhouseCoopers Advisory

relevante nevenfuncties

Vicevoorzitter Raad voor het Openbaar 

Bestuur

Voorzitter stichting Belangenbehartiging 

Amsterdamse Dak- en Thuislozen, 

voorzitter stichting Eropaf

Voorzitter stichting Z Amsterdamse Daklozen-

krant, lid redactieadviesraad tijdschrift Psy

lid sinds

2008

2008

2004

2005

2006

2007

2008

2008

2010

jaar van 

aftreden

2012*

2012*

2012

2013

2014

2011

2010

2012*

2014*

* VERLENGING MET VIER JAAR IS MOGELIJK
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5.8.1 vaststelling en 
 goedkeuring jaarrekening

5.8.2 resultaatbestemming

De raad van bestuur van Stichting HVO-Querido heeft de jaar-

rekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2011.

De raad van toezicht van Stichting HVO-Querido heeft de jaar-

rekening van 2010 goedgekeurd in de vergadering van 25 mei 

2011.

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de 

resultatenrekening.

Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voor-

gedaan die een materieel effect hebben op het resultaat 2010.

5.8.3 gebeurtenissen na balansdatum

HVO-QUERIDO - RAAD VAN TOEZICHT
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J.M.L. Fransman C.M.L. Blaas

G.D. Dales R.F. Venderbosch

5.8.4 ondertekening door bestuurders 
   en toezichthouders
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In 2010 neemt HVO-Querido afscheid van Vrijburg, in 1992 het allereerste sociale pen-

sion van Nederland, waar daklozenopvang en psychiatrie bij elkaar komen, en ook de 

eerste concrete samenwerking tussen dan nog HVO en Querido. Het gebouw maakt 

in 2010 een doorstart als Opvanghotel Ruysdael, bedoeld als overbruggingsplek voor 

vijftig mensen die wachten op een plaats die aansluit bij hun individuele zorgbehoefte.

Opvanghotel Ruysdael is tegelijk een experiment door de samenwerking met het     

Amstel Botel, een extern commercieel hotelbedrijf, dat de gastvrijheid verzorgt. HVO-

Querido doet uiteraard de begeleiding. Half september verwelkomt het hotel zijn eerste 

gasten, op 23 november is de officiële opening door wethouder Eric van der Burg. 

lilY KariNi (Teheran, 1980) is sinds oktober 2010 gast bij Opvanghotel Ruysdael. 

Hoewel een stadsmens in hart en nieren, studeerde zij - dan nog als man - in Iran land-

bouwkunde aan de universiteit. ‘Ik had hele goede ouders,’ aldus Karini, ‘nooit kwam 

ik iets te kort. Wij hadden altijd geld. Mijn vader kocht wapens in voor het leger en was 

geen politiek persoon. Tijdens de sjah had hij geen problemen met de sjah, toen de 

revolutie kam, had hij geen problemen met de revolutie. Maar toen mijn moeder dood-

ging, ging hij een beetje raar doen. 

Toen ik vier jaar oud was, wist ik al wie ik was. Ik wilde altijd een pop als cadeau, ik ging 

met nagellak op naar school. Het was niet zomaar een fase. Volgens mij weet iedere 

homo of lesbienne vanaf zijn kindertijd hoe het zit. Toen ik negentien was, besloot ik 

dat het tijd was om te leven zoals ik wil. Toen was het ook tijd voor mijn eerste operatie.

Een goede vriend van mij woonde in Nederland, zo ben ik in het jaar 2000 in het meest 

vrije land ter wereld terechtgekomen. In Amsterdam, ik wilde in de hoofdstad zijn.    

Binnen twintig dagen had ik een verblijfsvergunning. Ik heb hier om de hoek, aan het 

Cornelis Troostplein, jarenlang een eigen woning gehad. 

Ik vind het hier goed, met sommige gasten ga ik om, ik leef mijn eigen leven. Over het 

eten heb ik op zich geen klachten. De begeleiding is aardig, ze hebben hun geest echt 

bij hun baan. Zelf krijg ik nu een nieuw gebit en ga als kamermeisje in een hotel werken, 

bij mijn oude baas. Ik heb altijd onafhankelijk willen zijn, daarom heb ik ook van jongs 

af aan altijd gewerkt. Daarna wil ik gaan samenwonen met mijn man.’

Opvanghotel Ruysdael
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Aan: de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van 

Stichting HVO-Querido     

    

verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit Maatschappelijk Jaardocument op pagina 

42 tot en met 77 opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting 

HVO-Querido te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening 

bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de resultaten-

rekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen van waardering 

en resultaatbepaling en andere toelichtingen.

     

verantwoordelijkheid van het bestuur   

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het op -

maken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van

het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling 

Verslaggeving WTZi. Het bestuur is tevens verantwoordelijk

voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

      

verantwoordelijkheid van de accountant  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over 

de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren

dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter ver-

krijging van controle-informatie over de bedragen en de toelich-

tingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 

zijn  afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeels-

vorming, met inbegrip van het inschatten van risico’s dat de 

jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg

van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen

neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 

getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controle-

werkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oor-

deel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne

beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het 

evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen

voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door

het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een 

evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van 

mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende

en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

     

Oordeel betreffende de jaarrekening   

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting

HVO-Querido per 31 december 2010 en van het resultaat over

2010 in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi.

      

verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 

gestelde eisen    

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij

dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van

het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, 

en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste

gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaar -

verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

 

Amstelveen, 30 mei 2011   

KPMG ACCOUNTANTS N.V.   

P.W.D. Venhoeven RA

5.8.5 controleverklaring van de 
 onafhankelijke accountant



HVO-Querido organigram

• De Vaart

• De Veste

• De Rijswijk

• De Aak

• WOB

• Amerbos

• Ambulant Team Noord

• BWA

• Passantenverblijf

• Passantenhotel

• Passantenhotel De Nassau

• Mobiel team

• De Roggeveen

• Alexandria

• ACM

• P&G292

• SCIP

• Trajectbegeleiding

• Werkprojecten

• 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

• Anton de Komplein

• Fleerde

• Elsrijkdreef

• BW Oosterpark

• BW Indische buurt

• BW Diemen

• VIP

• De Batjan

• Varikstraat

• Ambulant team OZO

• Martien Schaaperhuis

• DAC Linnaeushof

• DAC Het Vestzak

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Zuid/Nieuw-West

Regiodirectie

Cliëntenraad

Centrum/Oud-West/Noord    

Regiodirectie

Ondernemingsraad
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  1 De Aak, Akerwateringstraat 243

  2 Dienstenwinkel Osdorp, Osdorper Ban 698

  3 BW Nieuw-West, Osdorpplein 256

  4 Ambulant team ZNW, Osdorpplein 256

  5 Hof van Socrates, Leibnizstraat 121

  6 Noordzijde, Noordzijde 155

  7 DAC De Tour, Delflandlaan 220

  8 BW Masira, Delflandlaan 220

  9 Passantenverblijf, Poeldijkstraat 16

10 De Veste, Poeldijkstraat 16

11 De Rijswijk, Poeldijkstraat 16

12 Mobiel team, Poeldijkstraat 16

13 Wasserette, Poeldijkstraat 7a

14 Werkhotel, Krelis Louwenstraat 1

15 WOB, Wassenaar Obdamstraat 15

16 Discus, Discusstraat 15

17 Uitgeverij Tobi Vroegh, Wenslauerstraat 22

18 LOGIN PC, Kwakersstraat 14

19 Passantenhotel Nassau, 1e Nassaustraat 30a

20 Magical Mystery Tour, Haarlemmerplein 48

21 SCIP, Keizersgracht 252

22 De Roggeveen, Roggeveenstraat 8

23 ACM, Roggeveenstraat 8

24 Aanmelding & Plaatsing, NZ Voorburgwal 298

25 BWA COWN, NZ Voorburgwal 298

26 Trajectbegeleiding, NZ Voorburgwal 298

27 P&G292, NZ Voorburgwal 292

28 SCIP ACC, Singel 54

29 Opvanghotel Ruysdael, Ruysdaelkade 225

30 BW Zuid, Van Hilligaertstraat 15

31 Judith van Swethuis, Peelstraat 85

32 DAC De Miranda, Peelstraat 85

33 SCIP LOGIN ACC, Distelweg 85

34 Kantine Noord, Tt Vasumweg 44

35 Je Eigen Stek, Tolstraat 86

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 Indische buurt, Linnaeushof 4

45 BW Oosterpark, Linnaeushof 4

46 De Batjan, Batjanstraat 94

47 Ambulant team Noord, Mariëndaal 2

48 Amerbos, Amerbos 187-189

49 Instroomhuis, Zeeburgerdijk 215 

50 Fleerde, Florijn 24

51 24-uursopvang Zuidoost, Anton de Komplein 238

52 BW Diemen, Oudekerkerlaan 32

53 VIP, Oudekerkerlaan 32 

54 TD, Verrijn Stuartweg 26

55 Diensten Bij Wonen, Verrijn Stuartweg 26k

56 Elsrijkdreef, Elsrijkdreef 1000

57 DAC Het Vestzak, Kortvoort 100

58 Martien Schaaperhuis, Pedro de Medinalaan 12

59 Varikstraat, Varikstraat 1

HVO-Querido vestigingen
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Jildiz Kaptein

 Peter Kempers

UvA Kaartenmakers

www.edwinwinkelaar.nl

Heijnis & Schipper drukkerij


