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Gelukkig heeft HVO-Querido samen
met collega-organisaties dat gebaar
vaak kunnen maken. Aan mensen die
dakloos waren en nu weer zelfstandig
kunnen wonen in Amsterdam of in de
regio, aan mensen die slachtoffer zijn
geworden van uitbuiting en nu weer op
eigen benen staan, of aan mensen die
in september halsoverkop Afghanistan
moesten verlaten en in onze opvang in
Haarlem weer op adem konden komen.
Hierbij hebben we gezien wat het betekent om veerkracht en lef te moeten
opbrengen. In 2021 hebben we dat op
meerdere terreinen gedaan.

Jessica Wesselius

NEN7510

2021

Community building

Noem het een donkere periode, noem
het een crisis, noem het een pandemie.
Alle omschrijvingen kloppen. Zo vaak
gebruiken we de term ‘kwetsbaar’ in
onze beleidsplannen, in de afstemming
met onze samenwerkingspartners of in
onze sociale media. En opeens hebben
we zelf een glimp kunnen opvangen
van hoe het is om te maken krijgen
met omstandigheden waartegen je
maar zeer gedeeltelijk zelf iets kunt
uitrichten. Onze cliënten hebben hier
vaak gedurende lange tijd en iedere dag
mee te maken. We hebben gezien hoe
belangrijk het dan is dat er iemand aan
je vraagt hoe het gaat, of ze iets voor
je kunnen betekenen, waar je behoefte
aan hebt.

HVO-Querido heeft als speerpunt dat
we investeren in kwaliteit van zorg en in
kwaliteit van de ondersteuning van die
zorg. Mensen die bij ons in zorg zijn en
mensen die bij ons werken merken dat.
In de ontwikkeling van de organisatie, in
duurzaamheid, inclusiviteit, maar ook in
ondersteunende zaken als IT. Alle reden

om ook in 2022 te investeren in onze
werkwijze, waaronder de beproefde
Krachtmethodiek en Housing First, in
de verdere training van onze professionals en in onderzoek. Het werk van die
professionals is op meerdere manieren
ondersteund, maar de voorbereidingen
op wat wij de digitale transitie noemen,
springen daarbij echt in het oog.
We zijn op weg naar een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD), we werken
binnenkort met een state-of-the-art
woonregistratiesysteem – onmisbaar
als je 3500 woningen beheert – en
we bereiden ons in voor op nog betere
werkplekken: digitaal, flexibel en informatieveilig. In 2022 zullen we daar de
resultaten van gaan zien. In dit alles zijn
we in onze ontwikkelende organisatie
gericht op wat we voor de samenleving
kunnen betekenen, op hoge kwaliteit
van zorg en cliënttevredenheid, op de
veerkracht van onze mensen en op
een gezonde financiële basis waarmee
we dat allemaal kunnen bereiken.
En natuurlijk op de mogelijkheid dat
iedereen mee kan doen. Want met
gelijkheid maken we het verschil. In dit
jaarverslag leest u in welke mate we
daar in 2021 in zijn geslaagd en hoe we
dit continueren in 2022.
Douwe van Riet
Jessica Wesselius
Raad van Bestuur

En dan nog dit: een verslag is er om
gelezen te worden. Heeft u na het
doornemen van deze terugblik op 2021
vragen over ons werk? We gaan er
graag het gesprek met u over aan.

J aarverslag 2021

VO-Q urid
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2. Beleid, inspanning en
prestaties
HVO Querido heeft als missie om mensen in hun herstel te
ondersteunen om zelf opnieuw regie over hun leven te krijgen en
die te behouden na een periode van zware ontregeling. Wij geloven
in de eigen kracht van medewerkers, cliënten en hun naasten, en
hebben een brede kijk op gezondheid. Onze professionele zorg gaat
uit van het natuurlijk herstelvermogen en is aanvullend op wat de
cliënt zelf kan en wat zijn netwerk kan bieden. Door persoonsgericht
te ondersteunen in het terugvinden van regie, krijgen mensen weer
geloof in hun mogelijkheden en een positiever zelfbeeld. Dat is de
basis om mee te doen in de maatschappij. Onze zorg binnen deze
visie leveren we vanuit onze kernwaarden Samen, Gelijkwaardig,
en Met Lef. Vanuit onze missie en visie heeft onze organisatie vier
organisatiedoelen:
1.
2.
3.
4.

Onze cliënten ervaren herstel
Onze medewerkers ervaren een betekenisvolle werkomgeving
Wij hebben impact op de samenleving
Onze bedrijfsvoering is duurzaam

telefoon
fax
e-mail
website

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

id NZa
kvk nr

300256
34148173

2.2. Meerjarenbeleid
Vanuit ons meerjarenbeleid hebben
wij in 2021 gewerkt aan de volgende
ambities:
1. Zichtbaar bijdragen aan gezondheid,
participatie en preventie
2. Maatschappelijke vraagstukken
oplossen, met lef en innovatie
3. Goed werkgeverschap, tevreden
medewerkers
4. Zorg makkelijker maken met goede
en betaalbare support
5. Kennis en expertise ontwikkelen en
delen

Hieronder wordt toegelicht wat HVO
Querido beoogt met deze ambities, wat
we in 2021 hebben gedaan om naar
deze ambities toe te werken, en wat we
in 2022 gaan doen en continueren om
naar deze ambities toe te werken.

2.2.1. Zichtbaar bijdragen aan
gezondheid, participatie
en preventie
Doel
In de geestelijke gezondheidszorg
wordt steeds meer gewerkt vanuit een
herstelgerichte benadering, waarbij
niet genezing, maar persoonlijk en
maatschappelijk herstel voorop staan.
Ook zien we dat door veranderingen in
financieringsbronnen, cliënten andere
eisen stellen aan onze zorg en expertise.
Onze zorg is vaak nodig op meerdere
domeinen tegelijk. Daarom dragen we
als HVO-Querido zichtbaar bij aan

januari
Housing First
creatief in contact

De afgelopen jaren geven we vanuit ons meerjarenbeleid uitvoer aan deze organisatiedoelen binnen de context van de maatschappij waarin we werken. In dit
hoofdstuk lichten we toe hoe we dit in 2021 hebben gedaan.

2.1. Doelstelling
HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagbesteding aan een
brede groep burgers in een kwetsbare
situatie, waaronder mensen die dak- of
thuisloos zijn, mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen,
vrouwen en gezinnen in nood en ongedocumenteerden. Het verzorgingsgebied
bestrijkt de gemeentes Amsterdam,
Diemen, Amstelveen, Hoofddorp,
Haarlemmermeer, Kennemerland met
Haarlem als centrumgemeente en,
wat betreft onze hulp aan slachtoffers
van mensenhandel, een groot deel van
Noord-Holland, Flevoland en Blaricum
(zie onze kaart met vestigingen).
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HVO-Querido is in 2001 ontstaan uit
een fusie tussen twee Amsterdamse
organisaties: Hulp voor Onbehuisden,
dat sinds 1904 maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang biedt, en
de Queridostichting, een Regionale
Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW), sinds 1969 opererend
in de geestelijke gezondheidszorg.
In HVO-Querido is het beste van
twee werkvelden uit de welzijns- en
gezondheidszorg verenigd om zo goed
mogelijke zorg te leveren.
HVO-Querido
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam
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gezondheid, participatie en preventie bij
onze clienten. We lichten hieronder een
aantal specifieke thema’s uit waarop
we dat in 2021 hebben gedaan.
Wat hebben we in 2021 gedaan en wat
gaan we in 2022 opzetten en continueren
• Krachtmethodiek en positieve
gezondheid: De organisatie heeft dit
jaar onderzocht hoe we de visie van
positieve gezondheid via de krachtmethodiek zo goed mogelijk kunnen
laten landen in onze organisatie. Er
zijn hierover gesprekken gevoerd
met de zorgdirectie, verschillende
teams, aandachtsfunctionarissen,
de OR en CCR. Het resultaat is een
verdieping van de krachtmethodiek,
die mee wordt genomen in de strategische opdracht voor de komende
jaren gericht op het verbeteren van
onze kwaliteit van zorg. De eerste
stap is gezet met de ontwikkeling
van de bijscholing krachtmethodiek
‘planmatig werken – een integrale
benadering’, die vanaf begin 2022
aan de teams gegeven zal worden.
• Samen meer Mogelijk: hierin komen
de onderwerpen naasten, wijkgericht
werken en ervaringsdeskundigheid. Met Samen meer Mogelijk
is de krachtmethodiek afgelopen
jaar verrijkt. Ten aanzien van het
naastenbeleid zijn wij een trainingsprogramma gestart om al onze
medewerkers te scholen, in onze
processen en protocollen hebben we
het familiebeleid geborgd. Door de
integratie van deze onderwerpen in
onze organisatie brede methodiek
zorgen we voor een goede borging
in het werken aan herstel van onze
cliënten.
• Fit24 Rookvrije omgeving: Vanuit
het project Fit 24, waarbij wij ons
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inspannen om in 2024 volledig
rookvrij te zijn, hebben wij in 2021
flinke stappen gezet om vanuit een
projectmatige aanpak stappen te
zetten naar een rookvrije omgeving.
Omdat het ook dilemma’s met zich
mee brengt hebben wij vooral geïnvesteerd in kennis, bewustwording en
het geven van trainingen.
• Wlz: Grote aandacht is er geweest
voor de implementatie Wlz waarbij
wij ruim 500 cliënten met een Wlz
indicatie in zorg hebben. In 2022
richten we ons op het verder verbeteren, evalueren en inrichten van
een passend aanbod dat niet alleen
voldoet aan de Wlz kwaliteitseisen,
maar vooral ook aan de zorgbehoefte
van de cliënten.
• Forensische zorg: in 2021 hebben wij
onze cliënten met een forensische
titel deskundige en doelmatige zorg
geboden, gericht op herstel én het
voorkomen van recidive. Dit betekent onder andere werken vanuit het
landelijke kwaliteitskader forensische
zorg en de (interne) visie op forensische zorg en goede aansluiting op de
vakgroep Forensische Zorg. Hier is in
2021 op ingezet en zetten we in 2022
verder op in. Daarnaast zetten wij
in op het verbeteren van de cliëntlogistiek en het zoveel mogelijk en
optimaal vervlechten van forensische
zorg in de reguliere processen.

2.2.2. Maatschappelijke
vraagstukken oplossen,
met lef en innovatie
Doel
Het zorglandschap is sterk aan het
veranderen. De maatschappij en onze
opdrachtgevers zijn in de loop der tijd
andere eisen gaan stellen aan ondersteuning, hulp en zorg. Dit geldt ook

voor de zorg aan gezinnen, waarbij
wij een toenemende complexiteit van
problematiek constateren. Hieronder
omschrijven we wat HVO Querido doet
om op innovatieve wijze deze complexiteit aan te pakken.
Wat hebben we in 2021 gedaan en wat
gaan we in 2022 opzetten en continueren
• Gezinszorg: Vanwege deze maatschappelijke ontwikkelingen stond
2021 in het teken van een onderzoek
waarin gezinnen, gezinsbegeleiders,
teammanagers en directie met elkaar
hebben stilgestaan bij de vraag hoe
we onze hulpverlening aan gezinnen
duurzaam kunnen optimaliseren
met goede kwaliteit van zorg. Met
de uitkomsten van het onderzoek
zetten we de komende jaren onder
andere in op meer continuïteit en
efficiëntie in de gezinszorg door
samen met de gemeente Amsterdam

en onze ketenpartners in gesprek
te gaan over ontschotting van de
Amsterdamse gezinsketen. Intern is
de focus gericht op meer eenduidigheid van werken, het vergroten van
onze deskundigheid rondom kindveiligheid en de mogelijkheid van één
begeleider en één plan ongeacht de
opvang/woonplek.

januari
Noodopvang
door lockdown

• Brugfunctie: HVO-Querido opereert
in het sociaal domein en heeft een
brugfunctie naar zowel de sociale
basis in de wijken als naar meer
gespecialiseerde ggz- verslavings- of
forensische zorg. Professionals van
HVO-Querido staan, door de wijze
waarop zij begeleiding bieden naast
hun cliënten, midden in de samenleving. Zij werken samen met een
breed netwerk rond de client, zowel
het eigen sociale netwerk van de
client als het zorgnetwerk van de
client. Deze netwerken verschillen op

Jaarverslag 2021 - HVO-Querido
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februari
Spaarnevleugels
eerste bewoners

basis van hulp of ondersteuningsvragen van cliënten. In 2021 hebben
we een trendanalyse gedaan om
onze dienstverlening en positionering
voor de komende jaren te bepalen.
Ook geeft deze analyse input voor
onze doorontwikkeling op gebied
van Kwaliteit van zorg die we in 2022
verder uit werken.
• Wijkgericht werken in Amsterdam:

Binnen de gemeente Amsterdam
werken we wijkgericht door zichtbaarder te zijn en meer samen te
werken met andere partijen. Hierdoor
creëren we een stevig vangnet voor
kwetsbare inwoners van Amsterdam.
Alleen sámen met de cliënt, zijn
netwerk en onze partners kunnen
we goede ondersteuning leveren.
Daarom organiseren we onze ambulante zorg met ingang van 1 januari
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2022 per stadsdeel. Hiermee investeren we in lokale samenwerking. De
nieuwe teams bouwen voort op de
expertise die er is rond verschillende
doelgroepen. Daarnaast versterken
zij de werkwijze van Housing First
in verbinding met onze krachtmethodiek. Het jaar 2021 stond in het
teken van de voorbereiding op deze
transitie, vanuit zowel de betreffende teams als de ondersteunende

diensten. Daarnaast is in 2021 flink
geïnvesteerd in de samenwerking
met lokale partners, waaronder
de partners uit het expertisenetwerk Amsterdam Extra, alsmede
de Buurtteams Amsterdam. Voor
de Buurtteams is per stadsdeel
een toegangspoort ingericht waar
zij terecht kunnen voor advies bij
complexe casuïstiek, verzoeken
om mee te gaan op huisbezoek,

deskundigheidsbevordering en
aanmeldingen.
• Regionaal: Buiten Amsterdam zet
HVO-Querido in op drie sporen: het
versterken van bestaand aanbod,
het ontwikkelen van nieuw aanbod
en het ontwikkelen van aanbod voor
specifieke doelgroepen. Vanuit deze
drie sporen is in 2021 een Beschermd
Wonen locatie geopend in Hoofddorp: de Spaarnevleugels. Daarnaast
openden we in Haarlem Hotel Joops
en boden we tijdelijke opvang aan
Afghaanse evacués. Ook is onze
Maatschappelijke Opvang in Haarlem
veranderd van een nachtopvang,
naar een locatie waar men 24 uur kan
verblijven. Verder is HVO-Querido
actief betrokken in de doordecentralisatie BW en de overgang van
een stadsbrede sociale basis naar
een meer wijkgerichte aanpak in
de Haarlemmermeer, IJmond en
Zuid-Kennemerland. We dragen
bij aan de voorbereidingen van de
aanbestedingen MOBW in deze regio
en Gewoon in de Wijk in Haarlem. In
het nieuw te creëren aanbod leren wij
van projecten die we in Amsterdam
eerder succesvol gestart zijn. Zo
wordt er hard gewerkt aan het
starten van de HAB methode (ambulante begeleiding aan gezinnen) en
het inzetten van resourcegroepen
(preventieve hulp aan om dakloosheid te voorkomen). In Amstelveen
Aalsmeer hebben we succesvol
ingeschreven op de aanbesteding
Individuele begeleiding en respijtzorg.

van HVO-Querido. Het Colleqtief
is daarmee hét expertisecentrum
voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel
18-/18+. Ook is de zorgcoördinatie
slachtoffers mensenhandel uitgebreid met drie zorgcoördinatoren in
Noord-Holland, een zorgcoördinator
mensenhandel gedetacheerd naar
Blijf groep in Flevoland en één naar
gemeente Gooi- en Vechtstreek. Ten
slotte hebben we een veiligheidscoördinator Noord-Holland Noord
die werkt aan vroeg bescherming
van slachtoffers, het vergroten van
aangifte bereidheid en voorkomen
van herhaald slachtofferschap. In
het kader van het uitstapprogramma
voor sekswerkers zijn in zowel Utrecht
als Amsterdam initiatieven gestart
onder de Duup-regeling.

februari
Winteropvang
vanwege koud weer

• Specifieke doelgroepen: HVO-Querido is samen met Levvel gestart
met het Colleqtief. Centraal hierbij
staat de samenwerking van de
hulpverlening van Levvel, waarbij
seksualiteit centraal staat, met
de opvang, zorgcoördinatie en het
expertisecentrum mensenhandel

Jaarverslag 2021 - HVO-Querido
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?!

maart
Straatapp
voor dakloze
jongeren

10

2.2.3. Goed werkgeverschap,
tevreden medewerkers

Wat hebben we in 2021 gedaan en wat
gaan we in 2022 opzetten en continueren

Doel
De arbeidsmarkt is krap, zeker voor
zorgpersoneel. Daarnaast leven we in
een wereld die continue aan verandering onderhevig is. Wetswijzigingen,
veranderingen in financieringsstromen
en nieuwe kwaliteitsstandaarden
vragen om veerkracht en aanpassingsvermogen. Ook hebben onze clienten
vaak hulpvragen op meerdere leefgebieden. Hierdoor moeten medewerkers
snel en makkelijk toegang hebben tot
specialistishce kennis op een groot
aantal domeinen. Deze trends vragen
om veerkrachtige medewerkers. Dat
vraagt van HVO-Querido goed werkgeverschap, om te zorgen dat we onze
medewerkers veerkrachtig en tevreden
laten zijn en houden. Hieronder vertellen
we wat we in 2021 hebben gedaan om
dit te beogen.

• Leiderschapsprogramma:
Voor teammanagers binnen
HVO-Querido is een breed aanbod
aan leer- en ontwikkelactiviteiten
beschikbaar. Dit aanbod is afgelopen jaar ondergebracht in de
leerlijn ‘leiderschap voor teammanagers’ en aangevuld met onderdelen
die volgens teammanagers nog
ontbraken (zoals kwaliteit en zorgbeleid en financiën). De leerlijn kent
een opbouw van onderdelen die een
goede basis meegeven voor startend
leidinggevenden, naar verdiepende
onderdelen voor meer ervaren
leidinggevenden. Daarnaast wordt
een leiderschapsprogramma vormgegeven, welke een impuls geeft aan
de ontwikkeling van leidinggevenden
en bijdraagt aan het vormen van een
gemeenschappelijke ‘taal’ rondom
leiderschap. Tijdens de management
2-daagse in oktober 2021 zijn goede
gesprekken gevoerd over wat wij
goed leiderschapsgedrag vinden. De

uitvoering van het programma vindt
in 2022 plaats.
• Teamontwikkeling: Het project
teamontwikkeling HVO-Querido is in
2020 gestart om teamontwikkeling
een vaste plek in het werkproces te
geven en krachtgericht organiseren
daarmee verder handen en voeten
te geven. In 2021 heeft de ondersteuning van teamontwikkeling door
middel van teamcoaching een vaste
plek gekregen in de organisatie. Het
inzetten van interne teamcoaching
is een goede manier gebleken om
eenduidigheid te borgen, organisatietaal te ontwikkelen en intern
overstappen en transities (zoals
bijvoorbeeld gebiedsgericht werken)
makkelijker maken. Teamcoaching
vanuit een centrale plek draagt bij
aan de wendbare lerende organisatie. Het bevordert de kwaliteit van
zorg doordat een stevig goed functionerend team de zorgprofessional
optimaal kan ondersteunen in zijn
contact (werkrelatie) met de cliënt

• Het Goede Gesprek: In 2021 zijn wij
doorgegaan op de ingeslagen weg
als het gaat om dialogisch werken.
Er is ervaring opgedaan met het
faciliteren van het goede gesprek
(waaronder in de vorm van Moreel
Beraad). We geven ermee handen
en voeten aan zaken als inclusieve
besluitvormig, de uiting van dienend
leiderschap, team dynamische
gespreksbegeleiding en het gezamenlijk onderzoeken van morele
kwesties. Het voeren van Het Goede
Gesprek ondersteunt het werken
vanuit de kernwaarden en het verder
groeien in de Lerende Inclusieve
organisatie. Het is extra belangrijk in
tijden waarin contact hebben en met
elkaar verbinden soms een uitdaging
zijn. Ook in 2022 zal dit continueren.

maart
Coronavaccinatie
zoals bij Jan
(De Aak)

• Inclusiviteit en diversiteit: Vormgeven aan diversiteitsbeleid, als
vertaling van onze visie is een zoektocht. Vanuit de organisatie en
de samenleving vraagt het thema
blijvend aandacht. In 2021 zijn twee

Jaarverslag 2021 - HVO-Querido
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speerpunten geformuleerd waar
HVO-Querido de komende jaren mee
aan de slag gaat. De eerste is meer
diversiteit op leidinggevende posities
en daarbij focussen op drie vormen
van diversiteit: LHBTI+, culturele
diversiteit en ervaringsdeskundigheid. De tweede is een inclusieve
organisatiecultuur versterken. De
diversiteits- en inclusiviteitsspecialist, die in 2022 wordt geworven,
en het inclusiemakersnetwerk,
dat bestaat uit medewerkers van
HVO-Querido zullen verder een
bijdrage leveren aan het vormgeven
van het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. In 2021 is verder extra
aandacht besteed aan de ramadan,
keti koti, ervaringsdeskundigheid en
is het feestdagenverlof inclusiever
gemaakt.

april
Tessely
komt te hulp
op straat

• Duurzame inzetbaarheid: In het
kader van duurzame inzetbaarheid
is in 2021 het arbo- en verzuimbeleid vernieuwd. Daarnaast is
er nadrukkelijk aandacht voor

loopbaanontwikkeling en zijn er
bijeenkomsten georganiseerd over
verschillende leefstijlonderwerpen.
Ook is er een pilot met TIZ (toekomst
in zicht) geweest. Dit is een
programma voor medewerkers in de
laatste fase van hun werkende leven
en helpt hen na te denken over hun
wensen voor de toekomst. Na een
positieve evaluatie is dit programma
opgenomen in het reguliere aanbod
van HVO-Querido.
• Corona: Ook in 2021 heeft corona
impact gehad op de ondersteuning van medewerkers. Zo zijn de
steeds wijzigende maatregelen
steeds vertaald naar HVO-Querido,
hebben alle betreffende medewerkers verklaringen gekregen voor de
avondklok, zijn de brieven voor vaccinatie en booster aan alle betreffende
medewerkers verstrekt en is de
zorgbonus 2021 uitgekeerd. Net als
in 2020 lijken de coronamaatregelen geen invloed te hebben gehad
op toename van huiselijk geweld of

kindermishandeling, er zijn niet meer
signalen of meldingen geweest. Dit
roept, gezien de berichtgeving in
landelijke media en de signalen van
onze samenwerkingspartners, de
vraag op of signalen van onveiligheid
voldoende worden opgepakt. In de
teams besteden we het komende jaar
weer extra aandacht aan het signaleren van mogelijke onveiligheid.

2.2.4. Zorg makkelijker maken
met goede en betaalbare
support
Doel
Kwalitatief goede zorg, dat is wat we
beogen bij HVO Querido. Kwaliteit van
zorg kan alleen worden gegarandeerd
met goede en betaalbare support.
Daarom hebben we op het terrein van
bedrijfsvoering en support een aantal
belangrijke stappen gezet in 2021.
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Wat hebben we in 2021 gedaan en wat
gaan we in 2022 opzetten en continueren

april
Buurtteam A’dam
hulp dichtbij

• Digitale transitie: Eén van de strategische opgaves voor de komende
jaren is de digitale transitie. Digitale
transitie is de volledige verandering
van (samen)werken door het gebruik
van slimme, digitale oplossingen
waarbij medewerkers en cliënten
centraal staan. Als strategische
opgave is in 2021 de ontwikkeling
van het digitale domein binnen de
organisatie echt op de strategische
agenda gekomen. Directe aanleiding
zijn de knelpunten en problemen die
door medewerkers worden ervaren.
Daarnaast ook de vaststelling dat
de huidige stand van de IT- en informatievoorziening niet meer passend
is bij de ambities en doelstellingen
van de organisatie. Vanuit deze
constateringen zijn thema’s (o.a. IT
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regieorganisatie, datamanagement,
nieuw ECD, een moderne werkplek,
WOCAS een informatiesysteem
rondom huren en wonen) vastgesteld.
De thema’s zijn in samenhang en
onderlinge afhankelijkheid verwerkt
tot projecten en initiatieven in de
i-roadmap. De i-roadmap brengt
HVO-Querido naar in eerste instantie
een situatie waar de basis van de
IT-infrastructuur en de informatievoorziening op orde is en van waaruit
de organisatie door kan ontwikkelen
• IT-governance: Om tactische en
inhoudelijke sturing te geven aan de
i-roadmap is juiste positionering van
IT een vereiste. In 2021 is de daarvoor
gewenste IT governance opgezet,
maar deze dient in 2022 wel naar een
hoger niveau van volwassenheid te
worden gebracht. Dat houdt nadere
invulling van de juiste mensen op de
juiste plek in en sterker in positie te
komen dat regie gevoerd kan tussen
de organisatie (zorg en bedrijfsvoering) en IT.
• Milieu en duurzaamheid: Trots
kunnen wij zijn op de Milieuthermometer, waarbij wij opnieuw en op
meer locaties een hercertificering
van het zilveren keurmerk voor alle
19 24-uurs locaties hebben behaald.
Het Milieuplan 2021-2023 en het
Meerjaren Beleidsplan Integrale
Brandveiligheid en BHV 2022-2029
zijn opgesteld en geven een stevig
kader voor de verdere ontwikkeling
en borging van veiligheid en duurzaamheid binnen HVO-Querido
• Het inkoopbeleid is gevolgd en de
inkoopkalender is volgens plan en
planning uitgevoerd. De aanbestedingstrajecten voor de facilitaire
dienstverlening en huisvesting zijn
succesvol verlopen en hebben geresulteerd in raamovereenkomsten
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waar prijs-kwaliteit, duurzaamheid en
social return goed zijn geborgd.

2.2.5. Kennis en expertise
ontwikkelen en delen
Doel
HVO-Querido wil een lerende organisatie zijn, zowel intern als extern.
Daarvoor hebben we in 2021 vanuit
de afdeling Opleiden en Ontwikkelen (O&O) een aantal activiteiten
ingezet die bijdragen aan duurzame
inzetbaarheid. Ook zijn er een aantal
ontwikkelingen ingezet op het gebied
van opleiding en het delen van expertise met partner-instellingen.
Wat hebben we in 2021 gedaan en wat
gaan we in 2022 opzetten en continueren
• Leeractiviteiten: Ondanks de coronamaatregelen konden medewerkers
(reguliere) trainingen volgen die van
belang zijn voor het verlenen van
goede basiszorg aan cliënten, te
denken aan trainingen veiligheid,
methodiek en medicatieverantwoordelijkheid. Tevens zijn de trainingen
die in 2020 vanwege corona waren
uitgesteld in het verslagjaar ingehaald. Onze (fysieke) trainingen
werden goed beoordeeld (gemiddeld
8.4). Daarnaast zijn we, mede dankzij
de beperkingen n.a.v. de coronamaatregelen, vaardig(er) geworden in
het ontwikkelen van online trainingen
en faciliteren van bijeenkomsten.
We zien hierdoor een stijging in
het gebruik van e-learning, in het
bijzonder degene die door
HVO-Querido zijn ontwikkeld.

opleidingsplaatsen en zorgen voor
gekwalificeerde medewerkers zoeken
we samenwerking met succesvolle
netwerken, initiatieven en opleiders,
zoals SPInOV (SIGRA), oriëntatieprogramma’s voor zorg en welzijn en
regionale opleiders (mbo/hbo).
• Projecten: Er is geïnvesteerd in de
samenwerking met andere afdelingen
voor het realiseren van een aantal
projecten, waar leren en ontwikkelen
een integrale onderdeel is van de
oplossing. De voornaamste zijn:
1. Het ontwikkelen van een onboardingsprogramma voor nieuwe
medewerkers.
2. Het ontwikkeltraject voor medewerkers in de omslag naar
gebiedsgericht werken.
3. De implementatie van verschillende (ICT)systemen en werkwijzen
(zoals WOCAS, en privacy en
informatieveiligheid).
4. Het trainen en begeleiden
van zogenoemde wachtlijstbegeleiders, als onderdeel van

het gemeentelijke project ‘inhaalslag wachtlijsten en vernieuwing
toegang MOBW’.
• Expertisecentrum HVO-Querido:
Het HVO-Querido Expertisecentrum
is een centrum waar bijzondere en
unieke kennis en kunde aanwezig is
en wordt gedeeld zowel in als buiten
de organisatie. Gericht op kennisontwikkeling en deling. Experts en
ervaringsdeskundigen uit de praktijk
zijn hierin georganiseerd. Waarbij de
richting van binnen naar buiten is;
we delen kennis en ervaring waar wij
goed in zijn daar waar het nodig is.
Alleen gebieden waar wij zelf ‘bewijs’
als expert hebben, dat wil zeggen
‘best practices’ hebben die ook
door externen als zodanig (h)erkend
worden, zetten wij in de etalage en
faciliteren we vanuit het Expertisecentrum. Op elk expertisegebied is
verbinding met een Kenniscentrum
of een landelijk opererend netwerk
rondom de specifieke doelgroep
of het specifiek thema, gericht op

mei
Suikerfeest
Ilham en Douwe

• Opleidingen: Als erkend leerbedrijf heeft HVO-Querido ook dit
jaar opleidingsplaatsen aan stagiaires (± 55) en leerlingen (± 45) van
mbo- en hbo-opleidingen geboden.
Voor het borgen van voldoende
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mei
Varikstraat
herstart na
verbouwing

kennisontwikkeling, (coördinatie
van) onderzoek. Kennisoverdracht in
relatie tot zorgverlening versterkt de
schakelfunctie tussen wetenschap
en praktijk. Het primaire doel van het
Expertisecentrum is het delen van
expertise en het (door) ontwikkelen
me andere organisaties, netwerken, zo
bijdragen aan de sectorontwikkeling
en de situatie van onze doelgroepen.
In 2020 lag de focus van ons Expertisecentrum op het delen van kennis,
kunde en de verdere doorontwikkeling van Housing first. Op basis van
deze goede ervaring is dit model in
2021 ook uitgewerkt voor de expertise gebieden Opvang slachtoffers
mensenhandel en Prostitutie &
Gezondheid. Ook hierin worden we
door de externe omgeving gezien als
‘ best-practice’ en met regelmaat
gevraagd om voorlichting, advies of
trainingen te bieden. Dit geldt ook

voor het ons Herstelbureau, waarmee
we in Amsterdam en het landelijk
netwerk van ervaringsdeskundigen
onze kennis & kunde op gebied van
herstel & ervaringsdeskundigheid
delen. In 2022 gaan we verder met de
doorontwikkeling en meer aandacht
aan de externe communicatie en
bereikbaarheid geven. Inhoudelijk
hebben we ambitie om ook het thema
Respijtzorg als best-practice meer
bekendheid te geven. Naar voorbeeld
van Respijthuis Amerbos.
• Vakgroepen: In 2020 is ten bate van
delen en ontwikkelen van interne
kennis & kunde gestart met de
vakgroep Verslaving. In 2021 zijn in
navolging hiervan de vakgroepen
Forensische zorg, LVB en Psychiatrie gestart. De vakgroepen werken
vanuit een ‘voor-en door’ professionals principe. Voor medewerkers en

cliënten is het van belang om naast
het generalistisch werken ook het
specialisme ‘state-of-the art’ te
hebben. Om zo beter aan te sluiten bij
hulpvragen en herstelprocessen van
cliënten. De vakgroepen zijn multidisciplinair. Naast zorgprofessionals
zijn ook een gedragsdeskundige, een
beleidsadviseur, een ervaringsdeskundige en een onderzoeker vaste
deelnemer. Als er een leerbehoefte op
organisatieniveau wordt gesignaleerd
wordt dat met de opleidingsadviseur
opgepakt. Resultaten van het
afgelopen jaar zijn o.a. dat er een
visie op (begeleiding bij) verslaving is
uitgewerkt. Er is een brede behoeftepeiling onder medewerkers gedaan
over waar zij de vakgroep voor willen
inzetten. Ook is de organisatiestructuur van de vakgroepen stevig
neergezet bij de afdeling Zorgontwikkeling en onderzoek. De vakgroepen
hebben op deze thema’s belangrijke
invloed. De vakgroepen maken bij
alles wat zij ontwikkelen gebruik van
drie kennisbronnen; praktijkkennis,
ervaringskennis en wetenschappelijke kennis.

Het in medio 2019 geïntroduceerde
HVO-Querido Kwaliteitskompas is
het uitgangspunt van ons kwaliteitsmanagementsysteem: we gebruiken
het als ‘wegwijzer’ om ervoor te zorgen
dat de cliënt op weg naar herstel en het
met gedeelde kernwaarden realiseren
van onze zorgvisie steeds centraal staat.
Het in 2020 gelanceerde kwaliteitshandboek ligt in het directe verlengde
van ons kwaliteitskompas. Hierin is
alle gedocumenteerde informatie
opgenomen die de organisatiebrede
uitvoering van beleid en processen
ondersteunt.
In het verslagjaar is de integrale kwaliteits- en veiligheidsmonitor opgesteld.
Hiermee monitoren wij het gevoerde
beleid en worden verbeteracties
uitgezet.

2.4. Kwaliteitsbeleid

In 2021 hebben we in drie auditrondes 41
teams geaudit. We hebben een nieuwe
interne auditsystematiek geïntroduceerd waarbij we de omslag hebben
gemaakt van toetsend auditen naar
waarderend en reflecterend auditen.
We beginnen altijd met het delen van
een kwaliteitssucces en een kwaliteitsdilemma. We nemen de samenvattende
rapportage van de interne audits van
2021 op in de Integrale kwaliteits- en
veiligheidsmonitor 2022. Uit de audits
blijkt dat teams grip hebben op de
PDCA cyclus op client-, medewerkersen teamniveau en dat ze veerkrachtig en
creatief zijn omgegaan met de impact
van de COVID maatregelen.

HVO-Querido voert een meerjaren
kwaliteitsbeleid dat zich richt op de
voortdurende verbetering van onze

De jaarlijkse externe audit heeft
volgens planning in juni plaatsgevonden. In verband met COVID is

2.3. Samenwerking en
belanghebbenden
Samen is niet voor niets een van onze
kernwaarden. HVO-Querido werkt met
veel partners samen omdat dit winst
voor onze cliënten oplevert, zowel
zorginhoudelijk als logistiek. Daarom
ontwikkelen wij ons als een netwerkorganisatie en gaan verbindingen aan
met tal van organisaties.
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denk- en werkwijze op het gebied van
kwaliteit. Ons huidige kwaliteitsbeleid
loopt van 2019-2021. In het laatste
kwartaal van 2021 zijn we gestart met
de oriëntatie op het HVO-Querido
Kwaliteitsbeleid 2022-2024.
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hierbij gekozen voor een digitale werkvorm. Onze teams zijn bevraagd op de
normen HKZ MOVO 2015, HKZ GGZ
2015 en HKZ Algemeen organisatiedeel 2015:A1 2019. KIWA heeft de
certificering voortgezet. Er zijn geen
tekortkomingen geconstateerd. De
opvolgaudit ‘Tolerantiescan Roze Loper’
heeft gelijktijdig plaatsgevonden. Het
certificaat ‘Tolerantiescan Roze Loper’
is wederom uitgegeven. Er zijn geen
tekortkomingen geconstateerd.

verkrijgen passende afspraken en een
goede relatie met onze opdrachtgevers. Met de gemeente hebben wij
ingezet op afspraken om subsidies
kostendekkend te krijgen. Intern
hebben wij daarbij de PDCA cyclus en
managementinformatie geoptimaliseerd om tijdig bij te kunnen sturen
op kosten, opbrengsten en contractafspraken. Daarnaast is er gewerkt
aan de herinrichting van de zorgadministratieve processen en systemen
om een juist en volledig beeld van de
productie te krijgen.

2.5. Risicomanagement
Het inschatten van risico’s, het definiëren van preventieve maatregelen,
het uitvoeren van deze preventieve
maatregelen en het evalueren en indien
nodig bijstellen doen we op:
1. Clientniveau, aantoonbaar in
Elektronisch Cliënten Dossier.
2. Teamniveau, aantoonbaar in
A3 jaarplansystematiek.
3. Organisatieniveau, in samenhang
met meerjarenbeleid en aantoonbaar
in A3 jaarplansystematiek.
Risico’s op organisatieniveau:
Voor 2021 zijn de organisatierisico’s
geformuleerd op basis van de INK-gebieden, strategische doelen en doelen
uit de jaarplannen. Passende interventies zijn uitgezet en gemonitord in ons
organisatiejaarplan. Bij de monitoring
van het risicomanagement focussen we
op de geïnventariseerde risico-top 5,
waarvan de acties bij diverse MT-leden
zijn belegd. De volgende risico’s
stonden centraal in 2021:
1. Door niet passende contractafspraken (volumes en tarieven) met
opdrachtgevers (o.a. gemeentes
en zorgkantoor) kan er budgettaire
krapte en druk op onze financiële
positie ontstaan.
Er is maximaal ingezet op het
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2. Doordat het aantal daklozen blijft
stijgen en er een groot tekort is aan
sociale woningen verblijven cliënten
te lang in de opvang- of verblijfslocaties. Hierdoor neemt het risico
toe op ontregeling en geeft het een
slechtere startpositie van cliënten
bij het begin van een ambulant
begeleidingstraject. Daarnaast
concurreren ‘onze’ doelgroepen op
de woningmarkt met andere kwetsbare doelgroepen (medisch urgente,
statushouders, zorgmedewerkers).
Het stigma dat er is ten aanzien van
(ex) dak- en thuislozen kan maken
dat de draagvlak voor het wonen van
cliënten in wijken afneemt.
Wij hebben ingezet op lobby om
factoren te verkleinen die leiden tot
dakloosheid zoals schulden, woningmarkt en flexibele arbeidsmarkt.
Daarnaast is de lobby gericht op
aandacht voor doelgroep dak- en
thuislozen bij de gemeente waarin
wij actief zijn. Bijvoorbeeld via het
programma huisvesting kwetsbare
groepen in Amsterdam. Wij trekken
hierin samen op met koepelorganisatie Valente en andere partners.
In verschillende overleggen, stedelijk en landelijk via Valente, draagt
HVO-Querido bij aan de agendering van het onderwerp en met
meedenken aan oplossingen.

Hierbij zoeken we medestanders bij
andere zorgorganisaties, woningcorporaties, onderzoekers, politieke
partijen en trekken we nauw op
met de gemeente Amsterdam.
Met de buurtteams worden er nu
vanuit Amsterdam Extra afspraken
gemaakt over goede ondersteuning
aan dak- en thuislozen en hoe de
samenwerking tussen buurtteams en
specialistische zorg te optimaliseren.

beschikbaarheid van specifieke
groepen van gekwalificeerd personeel tijdig te identificeren en hier
acties op te ondernemen. Daarbij is
beleid uitgewerkt op interventies van
duurzame inzetbaarheid. Het preventief inzetten op het voorkomen van
verzuim en actieve advisering m.b.t.
verzuimmanagement waar nodig
heeft veel aandacht gevraagd in dit
verslagjaar.

3. De krapte op arbeidsmarkt in
specifieke groepen kan leiden tot
onvoldoende gekwalificeerde medewerkers. Onvoldoende aandacht voor
duurzame inzetbaarheid kan leiden
tot kwaliteitsverlies van de zorg,
oplopen verzuim, toename onveiligheid, imagoschade.
Het inzetten van Strategische
PersoneelsPlanning (SPP) heeft
bijgedragen om knelpunten in de

4. Door aanpassingen in de zorg en het
zoveel mogelijk thuiswerken i.v.m.
corona stijgt het risico op onveiligheid voor medewerkers en cliënten.
We zien een afname in het melden
van incidenten en een risico op normvervaging. Gevolgen kunnen divers
zijn, persoonlijk, meer incidenten,
meer verzuim, maar ook kwaliteitsverlies en imagoschade.
Concreet is er aandacht besteed

juni
Geschiedenis
film in première
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negatieve effect voor betrokkenen. De
AP heeft een klacht (uit 2020) verder
onderzocht en geoordeeld dat er in
dit geval onterecht gegevens gedeeld
waren. Aangezien HVO-Querido die
conclusie zelf ook al getrokken had, en
het beleid hierop aangescherpt had,
was er voor de AP geen aanleiding voor
vervolgacties.

2.7. Meldcode huiselijk
geweld en
kindermishandeling
HVO-Querido werkt sinds 2011 met een
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode voldoet
aan de wettelijke eisen en is eind 2019
gecertificeerd door de Projectgroep
Implementatie-impuls Kindcheck GGZ.

juni
Stadstuin
opening nieuwe
locatie

aan dit risico door de Implementatie
en borgen van het programma zorg
gerelateerde veiligheid, met een
accent op preventieve maatregelen
gericht op werkcultuur-personeelketensamenwerking en fysiek randvoorwaarden.
Daarnaast is er aandacht voor een
goede opvolging (PDCA) van incidenten en calamiteiten inclusief
nazorg.
De impact analyses coronacrisis
gebruiken wij om zorg gerelateerde
veiligheid aan te scherpen.
5. Door een achterstand in de ontwikkeling van het digitale domein (geen
visie op digitale transitie, technologische schuld, onvoldoende grip op
IT, onvoldoende borging van informatieveiligheid in systemen en gedrag)
komt de bedrijfscontinuïteit onder
druk te staan.
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2.7.1.

Ondersteuningsstructuur

Alle teams van HVO-Querido hebben
een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij
worden ondersteund door een beleidsadviseur met het aandachtsgebied
meldcode. De aandachtsfunctionarissen zijn geschoold in het werken met
de meldcode en in de uitvoering van
de kindcheck. De aandachtsfunctionarissen hebben jaarlijks één of meer
bijeenkomsten om de kennis op peil
te houden en ervaringen in het werken
met de meldcode uit te wisselen.De
aandachtsfunctionarissen hebben
als taak om hun directe collega’s te
ondersteunen bij het werken met de
meldcode. Omdat, vanwege de coronamaatregelen, de meeste bijeenkomsten
voor aandachtsfunctionarissen in
2021 niet doorgegaan zijn en ook in de
teams veel aandacht gegaan is naar

juli
Haarlem
al jaren de beste
maatjes

Er is geïnvesteerd op de IT techniek
en digitale middelen op basis van
een advies en plan. De grip op IT
zijn wij aan het realiseren door het
opstellen van een passend dienstverleningsconcept (klantgericht
weken, van reactief naar proactief,
regiefunctie IT en IT als adviseur en
sparingspartner).
Vanuit informatiemanagement is er
een informatiebeleidsplan opgesteld
en een IV project portfolio positionering informatiemanagement.

2.6. Bescherming
persoonsgegevens
In 2021 zijn 10 datalekken bij de
functionaris gegevensbescherming
gemeld. Geen daarvan is bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld,
vanwege het te verwaarlozen mogelijke
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het omgaan met de coronamaatregelen, zullen we in het komende jaar
weer extra aandacht besteden aan
het werken met de meldcode. Waar
nodig maken we gebruik van digitale
mogelijkheden voor bijeenkomsten en
bijscholing.

2.7.2.

Samenwerking

HVO-Querido is aangesloten bij de
verwijsindex risicojongeren, MULTIsignaal, en maakt daar actief gebruik van.
In de teams die werken met gezinnen
werken we structureel samen met
andere organisaties zoals de Blijf Groep
en Altra om de veiligheidssituatie van
gezinnen in beeld te krijgen en, zo nodig,
te verbeteren. HVO-Querido neemt
daarnaast deel aan diverse overleggen
waarin de veiligheid in huishoudens op
beleidsmatig niveau aan de orde komt.

2.8. Incident meldingen
Medewerkers melden incidenten in
ons incidentmanagement systeem
Triasweb. Dit doen we om van te leren
als melder, door het team en door de
organisatie. We moedigen medewerkers
voortdurend aan om alle voorkomende incidenten te melden. Omdat
uit onderzoek blijkt dat slechts een
klein gedeelte van alle incidenten wordt
gemeld, stellen we ons nooit als doel
een afname van het aantal meldingen.
Uiteraard streven we wel naar een
praktijk waarin zich minder incidenten
voordoen.
In 2021 zijn er 1493 incidenten gemeld,
een stijging van 10% ten opzichte van
2020 (1354 incidentmeldingen). Dat
komt door een sterke toename van het
aantal gemelde medicatie-incidenten.
Net als voorgaande jaren is het aandeel
gemelde incidenten agressie en grensoverschrijdend gedrag het hoogste
(41%) gevolgd door het aantal gemelde
medicatie-incidenten (37%). Hieronder
volgt een thematische toelichting:

juli
Keti Koti
Edmund Rijssel
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• Medicatieveiligheid: Bijna de helft
van onze teams deelt medicatie uit
aan cliënten. In 2021 is stevig ingezet
op deskundigheidsbevordering rond
medicatie en op het werken volgens
de afspraken rond medicatiebeleid.
Zo gaat het er om dat zeker is dat
cliënten de voorgeschreven medicatie krijgen en dat ze deze op het
juiste moment en daadwerkelijk
innemen. Door de focus hierop te
leggen, werd beter zichtbaar wat er
soms niet (helemaal) goed gaat. Dit
werd ook gemeld als medicatieincident. Mede op basis van deze
meldingen zijn in 2021 verdere
verbeteringen doorgevoerd. Zo is de
samenwerking met de apothekers en
behandelaren van GGZ-instellingen
aangescherpt. En de interne werkaf-

spraken zijn tegen het licht gehouden
en daar is strakker op gestuurd. Dit
gebeurde door de aandachtsfunctionarissen gezondheid en zorg in de
teams, samen met de teammanager.
Tot slot vindt er een uitrol plaats
van een elektronisch toedieningsregistratiesysteem (Meddy).
Hiermee verwachten wij dat het
aantal medicatie-incidenten kan
worden gereduceerd. In 2022 ronden
we deze uitrol af. HVO-Querido houdt
het terugdringen van medicatieincidenten blijvend onder aandacht.

augustus
Bestuur
Jessica Wesselius

• Agressie en grensoverschrijdend
gedrag: Rond agressie en grensoverschrijdend gedrag zet HVO-Querido
stevig in op preventie. Dat doen
we onder andere door veiligheidstrainingen en de inzet van een
aandachtsfunctionaris veiligheid per
team. Door de coronamaatregelen
stonden de teamtrainingen rond
veiligheid op een laag pitje. Livetraining geven was immers slechts
beperkt mogelijk. De trainingen
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opvang en nazorg konden dit jaar wel
weer doorgaan. Hierdoor kunnen we
op het juiste moment en de juiste
manier medewerkers opvangen die
een heftige gebeurtenis hebben
meegemaakt. En soms krijgen medewerkers ondersteuning van het
Instituut voor Psychotrauma om een
schokkende gebeurtenis op het werk
goed te verwerken. Medewerkers
ervaren dat als zeer helpend.

2.9. Veiligheid in het team

augustus
Cliëntenraad
Zainab wint
Omarmprijs

Veiligheid begint bij een veilig team:
kun je delen hoe het met je gaat en
wat je lastig vindt? Luisteren we naar
elkaar en zoeken we samen naar oplossingen? Ook als je van visie of mening
verschilt. Het online werken, met minder
(fysieke) contactmomenten, draagt bij
aan verwijdering. Het rapport ‘Kwets-

baar in Amsterdam’ bracht naar voren
dat door de coronacrisis zorgverleners vaker morele dilemma’s ervaren.
Daarbij wil HVO-Querido een inclusieve
organisatie zijn, waarin ruimte is voor
verschillen en waar aandacht is voor
alle standpunten. Eind 2021 zijn we
gestart met de veiligheidscultuurmeting. Elke drie jaar vullen medewerkers
een gestandaardiseerde vragenlijst
in. De resultaten bieden zicht op hoe
teamleden denken over veiligheid. En
over nut en noodzaak van het melden
van incidenten. Begin 2022 bespreken
de teams de uitkomsten en besluiten
wat ze willen vasthouden en waar ze
stappen willen zetten.Dit jaar is het
kwaliteitshandboek bij alle medewerkers onder de aandacht gebracht.
We vinden het belangrijk dat onze
veiligheidsdocumenten actueel, goed
leesbaar en eenvoudig vindbaar zijn.

2.10. Calamiteiten
Calamiteiten en ernstige geweldsincidenten dienen te worden gemeld
bij de toezichthouder. In 2021 is door
onze organisatie vier keer melding
gemaakt van een calamiteit (een
suïcidepoging, een medisch incident
en een ernstige zelfbeschadiging en
een suïcide). Dit aantal is iets lager
dan voorgaande jaren: gemiddeld ligt
het aantal jaarlijks gemelde calamiteiten op vijf. De eerste drie genoemde
calamiteiten zijn op verzoek van de
toezichthouder intern onderzocht. De
vierde calamiteit (suïcide) heeft eind
december plaatsgevonden en is nog
niet onderzocht. Naar aanleiding van
de drie onderzochte calamiteiten is
een aantal concrete verbeterpunten
geïmplementeerd in de betreffende
teams. Organisatiebreed werken we
aan het verbeteren van de risicotaxatie
op cliëntniveau, het versterken van het
planmatig werken in de hulpverlening
en aan het versterken van de in- en
externe samenwerking op cliëntniveau,
met daarbij steeds de focus op structurele reflectie in alle teams op de eigen
werkpraktijk.

2.11. Kwaliteitsonderzoek
toezichthouders
In de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is
opgenomen dat gemeenten per
1 januari 2015 verantwoordelijk zijn
voor de maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit en de continuïteit
van de voorzieningen voor de kwetsbare burger. Het toezicht op deze
onderwerpen is door de gemeenten
Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
belegd bij de GGD Amsterdam. In 2021
heeft de GGD Amsterdam bij onze
organisatie twee kwaliteitsonderzoeken
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uitgevoerd, namelijk bij team Discus 1
(in opdracht van de gemeenten Diemen,
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en
Ouder-Amstel) en bij de Poeldijkstraat
(verkennend onderzoek in opdracht
van de gemeente Amsterdam). In beide
gevallen is de kwaliteit van onze ondersteuning beoordeeld als voldoende. Wel
merkt de toezichthouder op dat er voor
de Poeldijkstraat lange wachttijden
zijn voor in- en doorstroom vanwege
wachtlijsten voor zowel de algemene
intake als voor doorstroomplaatsen.
In de gemeente Haarlem is begin 2021
het definitieve onderzoeksrapport
van een door een extern onderzoeksbureau uitgevoerd kwaliteitsonderzoek
opgeleverd. Het onderzoek laat zien
dat HVO-Querido op alle in een
eerder onderzoek door GGD Kennemerland benoemde verbeterpunten
voldoende vooruitgang geboekt heeft.
Aandachtspunt blijft het uitvoeren van
alle stappen van de PDCA-cyclus.

2.12. Cliëntvertrouwenspersonen
Cliënten kunnen met vragen, twijfels
of onvrede in eerste instantie terecht
bij hun begeleider of de leidinggevende van de voorziening. Als ze
dat moeilijk vinden, of als rechtstreeks
aanspreken niet het gewenste effect
heeft, dan kunnen zij een beroep doen
op de cliëntvertrouwenspersoon die
met de cliënt bespreekt wat er in
zijn of haar beleving is gebeurd en
wat het doel is van het aan de orde
stellen van de vraag of de klacht. In
alle stappen die daarna volgen, kan
de cliëntvertrouwenspersoon desgewenst de cliënt bijstaan. De functie
cliëntvertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door onafhankelijk opererende
functionarissen en is vijf dagen per
week beschikbaar. In 2021 hebben
154 unieke cliënten over 206 kwes-
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ties contact gezocht met één van
de cliëntvertrouwenspersonen. Dit
is minder dan in voorgaande jaren: in
2020 respectievelijk 198 cliënten over
267 kwesties en in 2019: 234 cliënten
over 288 kwesties. De vragen hadden
vooral betrekking op bejegening,
sanctionering, regels bij woningtoewijzing en zaken rondom Corona. Het
is onduidelijk wat de achtergrond is
van de afname in het aantal cliënten
dat contact heeft gezocht en in het
aantal aangekaarte kwesties. Mogelijke
verklaringen (cliënten hebben misschien
vaker contact gezocht met een
klachtenfunctionaris of invloed van de
coronamaatregelen) blijken bij nadere
beschouwing geen stand te houden. We
houden op dit punt een vinger aan de
pols en dragen er de komende tijd extra
zorg voor dat cliënten de cliëntvertrouwenspersonen goed weten te vinden.

en een klacht indienen bij de Klachtencommissie POA. Een cliënt kan ook
rechtstreeks een klacht indienen bij de
Klachtencommissie POA.
In vergelijking met vorig jaar is er
een lichte toename van de klachten
van 65 naar 71 in 2021. Dit is nog
steeds minder dan in 2019 waarin 85
klachten werden afgehandeld. Klachten
betreffen vooral de bejegening, de
accommodatie, door- en uitstroom en
cliëntrechten. Opvallend is het weliswaar geringe aantal klachten over
overlast, aangezien daarvoor een
aparte procedure is en het feit dat
(daartoe gemachtigde) familieleden
van cliënten een klacht indienen over de
zorg aan hun naasten. Verder hebben
de klachtenfunctionarissen voorlichting
gegeven aan cliënten en medewerkers
die vragen hadden over de klachtenprocedure.

gezet op gebied van eHealth toepassingen. Niet alleen zijn er diverse pilots
op locaties en in teams uitgevoerd,
maar ook het project Cliëntportal is
succesvol afgerond. Alle cliënten van
HVO-Querido hebben digitaal toegang
tot hun cliëntdossier en hebben zo
betere toegang tot belangrijke informatie over hun zorg- en herstelproces.
In 2022 zal naast het beschikbaar
stellen van ehealth modules een project
starten onder de titel Mobiele helpdesk. Dit zal een voor- en door cliënten
project zijn met als doel de digitale
vaardigheden van cliënten te vergroten
en devices voor hen te organiseren.
Bij dit project zoeken we ook de samenwerking met andere organisaties die
ook deze doelstelling hebben.
Onderzoeksbureau
Het onderzoeksbureau is in 2021
flink op stoom gekomen. Er zijn op dit

moment dertien lopende onderzoeken,
waarvan verschillende extern gefinancierd, waaronder:
• de impact van corona op cliënten,
professionals en organisaties, onder
leiding van de VU, samen met Leger
des Heils, de Regenboog en de GGD;
• uitkomsten en modelgetrouwheid van
Housing First, samen met Housing
First Nederland, Trimbos en diverse
zorgorganisaties;
• het cliënt ervaringsonderzoek in
samenwerking met de CCR, team
kwaliteit en het project e-health;
• beschermd thuis, naar de ervaringen
van cliënten met ambulantisering, samen met Tranzo, Leviaan en
Kwintes.
Twee nieuwe subsidies zijn dit jaar
toegezegd, voor het in kaart brengen
van best practices rondom de bege-

september
Haarlem
evacués
Afghanistan

2.13. Klachten
HVO-Querido streeft naar een goede
kwaliteit van zorg- en dienstverlening.
Desondanks kan het gebeuren dat een
cliënt niet helemaal tevreden is of het
ergens niet mee eens is. De cliënt kan
dan in eerste instantie terecht bij de
eigen begeleider of de teammanager
van de afdeling. Mocht dit niet tot het
gewenste resultaat hebben geleid dan
kan een klacht worden ingediend bij
één van de twee klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris voert
de interne klachtenregeling uit en is
onafhankelijk en onpartijdig.
De afhandeling van de klachten wordt
vastgelegd in het klachtenregistratiesysteem KRS. De klachtbehandeling
is gericht op het wegnemen van de
onvrede van de cliënt. Wanneer de cliënt
niet tevreden is over de interne afhandeling van de klacht kan hij/zij gebruik
maken van de externe klachtenregeling
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2.14. Zorgontwikkeling en
Onderzoek
In 2021 zijn belangrijke stappen gezet
om aanvullende dienstverlening te
ontwikkelen. De pilot werken met
Gedragsdeskundigen is positief geëvalueerd en heeft ertoe geleid dat we
inmiddels een klein, maar professioneel
team van gedragsdeskundigen hebben
met ieder eigen expertisegebieden.
De gedragsdeskundigen bieden ondersteuning en advies aan professionals
bij complexe casussen en ook in verbinding leggen tussen behandeling (vanuit
specialistische ggz) en de begeleiding
vanuit HVO-Querido. Ook dragen zij bij
aan professionalisering, visie en methodiekontwikkeling middels deelname aan
vakgroepen en teamoverleggen.
In 2022 zullen wij de inzet van gedragsdeskundigen uitbreiden, met name bij
de doelgroep jongvolwassenen. In het
coronajaar 2021 is ook een flinke stap
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leiding van forensische cliënten vanuit
de opvang (samen met de Hogeschool
Utrecht) en het ontwikkelen van een
tool voor het inventariseren van
risico’s en behoeftes van deze zelfde
groep. Daarnaast is vanuit de onderzoeksgroep van Valente, waar het
onderzoeksbureau actief lid van is, een
onderzoeksplan opgesteld en goedgekeurd om in 2022 een inventarisatie uit
te voeren hoe organisaties voor opvang
en begeleid wonen cliënt onderzoek
doen en hoe ze dat verder zouden willen
vormgeven.

september
Veldwerk
Mobiel team

Twee lopende aanvragen zijn in het
najaar ingediend. De eerste richt
zich op het door ontwikkelen van de
netwerkondersteuning methode voor
dak- en thuislozen (met Inholland,
de Hogeschool van Amsterdam en
opvangpartners in Amsterdam en
Haarlem). De tweede aanvraag richt

zich op het voorkomen van crisissen
van mensen met langdurige psychiatrische problemen, samen met Trimbos,
Tranzo, Arkin, inGeest en de GGD.
Zeven onderzoeken zijn dit verslagjaar
afgerond, waaronder:
• de ervaringen van gasten van het
respijthuis Amerbos;
• de inzet van gedragsdeskundigen;
• het promotieonderzoek naar zelfbeheer van residentiele voorzieningen.
HVO-Querido werkt actief samen met
andere partijen in verschillende onderzoeken en is betrokken bij verschillende
netwerken, waaronder het mede door
HVO-Querido gestarte onderzoeksnetwerk maatschappelijke opvang. Ook
zijn er diverse kennisbijeenkomsten
georganiseerd, o.a. naar aanleiding van
het proefschrift over zelfbeheer, het
onderzoek naar het respijthuis, de start

van het onderzoek naar modelgetrouwheid Housing First en hoe er onderzoek
wordt gedaan naar cliënten binnen de
sector. Daarnaast zijn er verschillende
publicaties verschenen op basis van
het onderzoek.
Vanuit het onderzoeksbureau wordt
deelgenomen aan diverse ontwikkeltrajecten binnen de organisatie,
zowel zorginhoudelijk als in het kader
van het beter gebruik van kennis en
datastromen in de ontwikkeling van
kwaliteit van zorg. Ook adviseerde het
onderzoeksbureau beleidsadviseurs,
projectleiders en medewerkers uit het
primaire proces over kleinschalige
onderzoeken die zij zelf uitvoerden.

• Strategische personeelsplanning
Ook in 2021 is er weer een strategische personeelsplanning uitgevoerd.
Dit jaar is de vlootschouw nadrukkelijker als onderdeel van dit proces
opgenomen.
Een wens die naar voren was
gekomen vanuit dit proces in 2020
betrof het meer centraal organiseren
van het roosteren en het inrichten
van een (interne en externe) flexpool. Dit is voorbereid en de afdeling
centrale planning en flexpool is
gestart op 1 januari 2022.

Het onderzoek werd beïnvloed door de
coronamaatregelen, doordat we naar
locaties konden in sommige perioden
en medewerkers en cliënten overbelast
waren en minder ruimte hadden om mee
te werken aan onderzoek. Het uitvoeren
van interviews en focusgroepen via
beeldbellen blijkt wisselend te werken,
voor sommige onderzoeken gaat het
redelijk, in andere gevallen blijkt het
niet echt te werken. In 2022 is er hopelijk weer mogelijk voor onderzoek en
kennisuitwisseling op locatie.

• Arbeidsmarktcommunicatie
Ook bij HVO-Querido zien we dat
de arbeidsmarkt krapper wordt.
Daarom zijn er in 2021 specifieke
campagnes opgezet voor verpleegkundigen & VIG’ers en voor de
forensische zorg. Daarnaast is de
samenvoorthuis-website geüpdatet
en aangepast aan de nieuwe huisstijl.

2.15. Personeelsbeleid

• Medewerkerstevredenheid
In het voorjaar van 2021 is een kort
medewerkersonderzoek uitgevoerd.
De medewerkerstevredenheid was
een 7,7. Dit is vergelijkbaar met vorig
jaar (7,6) en het branchegemiddelde
(NEA, 2020: 7,8).

HVO-Querido kent al jaren een gestage
groei van het personeelsbestand.
Vermeldenswaardig voor 2021 was de
uitstroom van een groep medewerkers
als gevolg van het ontstaan van de
buurtteams waarbij cliënten, en daarbij
medewerkers, overgingen naar de
buurtteams.
Naast het leveren van een bijdrage
aan de verschillende projecten in de
organisatie, zoals de overgang naar
de buurtteams, de overdracht van
de centrale toegang, gebiedsgericht
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werken en NEN7510 is HRM bezig
geweest met een aantal specifieke
onderwerpen:

Prestatie indicatoren
Voor personeel hanteert HVO-Querido
een aantal prestatie indicatoren. Deze
zijn verbonden aan een thema:

• Verzuim en herstel
Voor verzuim hanteren wij drie
prestatie indicatoren. Allereerst het
verzuimpercentage en de meldingsfrequentie.
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Van onze 1432 personeelsleden werkt
op 31-12-2021 14% (203 medewerkers)
in de cao Geestelijke Gezondheidszorg
en 86% (1229 medewerkers) in de cao
Sociaal Werk.

oktober
Inclusiviteit
Ervaringsdeskundigheid

Verzuimpercentage
Meldingsfrequentie

2021
8,3%
0,88

2020
6,6%
0,81

Daarnaast kijken wij naar het
nulverzuim. Dit is het percentage
medewerkers wat niet verzuimt. Dit is
gedurende het hele jaar stabiel rond
80%.
We zien in 2021 duidelijk een stijging in het verzuim. Dit heeft deels
direct en deels indirect te maken met
corona. Aan de ene kant zien we in
de laatste maanden van het jaar een
duidelijke toename coronabesmettingen. Aan de andere kant merken
dat de beperkende maatregelen, de
toegenomen werkdruk door afwezigheid van collega’s wegens ziekte
en quarantaine en andere gevolgen
van de maatregelen tegen corona
nadrukkelijk effect hebben op onze
medewerkers.
• Zij-instromers
In 2021 waren er 88 medewerkers
in dienst die ooit als zij-instromer
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2019
7,4%
0,93
bij HVO-Querido zijn begonnen. In
2021 zijn er 18 medewerkers in dienst
gekomen als zij-instromer.

Ons personeelsbestand ziet er als volgt uit:
Personeelsbestand 31-12
2021
Aantal medewerkers in loondienst
1432
Aantal fte
1237

2020
1459
1251

2019
1424
1215

2018
1307
1116

Instroom
Instroom aantal medewerkers
Instroom in FTE

2021
197
157

2020
216
163

2019
304
233

2018
262
203

Uitstroom
Uitstroom aantal medewerkers
Uitstroom in FTE

2021
224
171

2020
163
127

2019
187
134

2018
134
100

%
2021
4,8
29,3
27,4
19,3
18,6
0,6
100%

%
2020
4,8
31,1
26,1
20,4
17,3
0,3
100%

%
2019
5,8
31,0
25,4
20,7
16,8
0,3
100%

%
2018
6,1
30,9
24,2
20,9
17,6
0,3
100%

Leeftijdsopbouw
Leeftijd
18-25
26-35
36-45
46-55
56-66
Pensioengerechtigd

2.16. Gedragscode
• Social Return
Vanuit Social Return kijken we ook
naar de instroom van medewerkers die een afstand hebben tot de
arbeidsmarkt. In 2021 waren er 44
medewerkers in dienst die een zogenaamde no-risk polis hadden. Een
no-riskpolis geldt voor medewerkers
met een ziekte of arbeidsbeperking,
zoals mensen met een WIA achtergrond of een Wajong. In 2021 zijn er 7
medewerkers aangenomen met een
dergelijke polis.
Kerncijfers en kengetallen personeel
Om goede zorg en begeleiding te
bieden aan onze cliënten zijn onze
medewerkers van essentieel belang.

HVO-Querido kent twee gedragscodes. Allereerst is er de gedragscode
die toeziet op het voorkomen en
bestrijden van agressie, drank en
drugsgebruik, (seksuele) intimidatie
en discriminatie. Naast deze gedragscode hebben we ook de gedragscode
internet, e-mail, social media en
informatiebeveiliging. In 2021 is het
element informatiebeveiliging toegevoegd aan deze gedragscode. Deze
toevoeging is gedaan in het licht van
de NEN7510. Deze beide gedragscodes worden meegezonden met het
contract van een nieuwe medewerker.
Bij de ondertekening van het contract
gaat de medewerker ook akkoord met
deze beide gedragscodes. ZZP’ers die

HVO-Querido inhuurt moeten ook
een verklaring van geheimhouding
en akkoord met de beide gedragscodes tekenen. HVO-Querido heeft de
gedragscode die medewerkers van het
uitzendbureau moeten tekenen goedgekeurd.

2.17. Financieel beleid
De planning- en controlcyclus
is leidend bij het opstellen van
jaarplannen, begrotingen en rapportages. Directeuren, leidinggevenden
van de ondersteunende diensten
en teammanagers zijn integraal
verantwoordelijk voor hun organisatieonderdeel. Managementinformatie
over de financiële exploitatie, personeel
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en productie is beschikbaar via power
BI (in 2021 organisatiebreed in gebruik
genomen). Elk kwartaal bespreekt het
managementteam de bedrijfsbrede
managementrapportage. Naast kwantitatieve informatie en een duiding
daarvan, bevat de managementrapportage kwalitatieve informatie over de
organisatierisico’s en beheersmaatregelen en KPI’s.
Sturing op managementniveau vindt
plaats op basis van dialooggesprekken
tussen de raad van bestuur en directieleden. Bij het middenkader gebeurt dit
op basis van overleg tussen de teammanager en directeur.
Gelet op de (financiële) risico’s wordt
elk jaar opnieuw bekeken welk weerstandsvermogen voor onze organisatie
passend is. Bij het huidige risicoprofiel hanteren wij een interne norm
van 25% (eigen vermogen/omzet). Met
het jaarresultaat 2021 is ons weerstandsvermogen gestegen tot 29,1%.
Onderdeel van het eigen vermogen is
een bestemmingsreserve bovencontractuele cliëntenzorg. Deze reserve
is gevormd om vanuit eigen middelen
meer cliënten in zorg te nemen dan
contractueel is afgesproken.
In 2021 was, net als in 2020, een tekort
begroot. In 2021 bedroeg het begrote
tekort 1,9 mln. In de realisatie is er
echter sprake van een overschot van
4,4 mln. De belangrijkste oorzaken
hiervoor zijn gelegen in een aantal
incidentele meevallers:
• In 2021 heeft de Gemeente
Amsterdam een lumpsum vergoeding
van € 2,7 mln. toegekend om cliëntenaantallen volgens contract in zorg
te houden. De lumpsum vergoeding
is toegevoegd aan de bestemmingsreserve en wordt in 2022 ingezet om
meer cliënten te helpen dan contractueel is afgesproken.
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• De CAO sociaal werk is per 1
december 2021 verhoogd terwijl wij
rekening hadden gehouden met een
verhoging per 1 juli 2021.
• Ten slotte hadden wij in 2021 de
mogelijkheid om de afgesloten
contracten met de gemeente
Amsterdam onderling te substitueren. Dit heeft in 2021 extra ruimte
gegeven. Ondanks deze extra ruimte
hebben wij nog steeds voor 1,1 mln.
aan bovencontractuele zorg geleverd.
De liquiditeit van HVO-Querido is
op dit moment goed, enerzijds door
het in eerdere jaren gevormde eigen
vermogen, anderzijds door het niet in
eigendom hebben van panden. In 2021
bedragen onze totale investeringen
€ 1,9 mln. Deze kunnen volledig worden
gefinancierd via de cashflow van de
afschrijvingen waartegenover de
vergoedingen van onze opdrachtgevers
staan en onze reserves.
Voor wat betreft het beheer van de
liquide middelen is het treasurystatuut
leidend, waarin handhaving van waarde
en zeer risicoarme waardegroei worden
nagestreefd. HVO-Querido bezit noch
belegt in financiële derivaten.

2.18. Productie
Het aantal cliënten in zorg per einde
2021 is gedaald naar 4.192 (2020:
4.725). De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de overgang
van cliënten Ambulante Ondersteuning naar de Buurtteams (buiten
HVO-Querido). Dit is in lijn met de
gemaakte afspraken met de gemeente
Amsterdam.
Beschermd wonen en ambulante
begeleiding, waaronder dagbesteding,
worden volgens de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) door de

gemeenten geregisseerd en gecontracteerd. In 2021 is voor een deel van de
cliënten, die langdurig gebruik maken
van onze zorg, de financiering vanuit
de gemeentelijke WMO-gelden overgegaan naar financiering vanuit de Wlz
(Wet landurige zorg). HVO-Querido

biedt voorts maatschappelijke opvang
en sluit contracten af in het kader
van de Zvw (Zorgverzekeringswet) en
Forensische Zorg (FZ). Deze zorgvormen
worden zowel intramuraal als ambulant,
in de vorm van begeleid wonen, aangeboden.

oktober
Respijthuis
Lustrum

In 2021 is de indeling van zorg aan de
hand van zorgprogramma’s losgelaten.
De verdeling per doelgroep ultimo 2021
wordt in de onderstaande grafiek weergegeven.

De categorie Overig bevat merendeels
aantallen vanuit subsidiabele
activiteiten (zoals passantenhotels en
opvang ongedocumenteerden) voor
de gemeente Amsterdam, activiteiten
voor de gemeente Haarlem en overige
gemeenten zoals Diemen, Uithoorn en
Ouderamstel.
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3. Toezicht en
organisatie
3.1. Organisatiestructuur

november
Team Noord
gebiedsgericht
werken

HVO-Querido is een stichting met een
raad van bestuur die belast is met de
algemene leiding van de organisatie.
Het bestuur legt over zijn doen en
laten verantwoording af aan de raad
van toezicht en geeft leiding aan het
managementteam.
Zie ons organigram voor de organisatiestructuur van HVO-Querido.
De medezeggenschap van medewerkers is geformaliseerd in een centraal
opererende ondernemingsraad met een
aantal vaste commissies.
De medezeggenschap van cliënten

functioneert op drie niveaus: cliëntencommissies voor de afdelingen, de
zorgraden die adviseren aan de directie
en een centrale cliëntenraad als
gesprekspartner van het bestuur.

3.2. Cliëntenraad
De centrale cliëntenraad zal 2021 niet
snel vergeten worden, alles wat goed
te doen was werd in 2021 veel moeilijker. Het letterlijk afstand houden
van elkaar, woonlocaties tijdelijk niet
kunnen bezoeken en afgelaste activiteiten. Medezeggenschap gaat echter

door, zolang er cliënten zijn is er cliëntenbelang. Als bijzondere bijwerking van
de veranderingen werd de stem van de
client ook luider.
Steeds vaker is het in 2021 nodig
geweest om de spreekwoordelijke
koppen bij elkaar te steken, er moesten
oplossingen komen, “als de situatie
verandert, veranderen wij mee”, dit
deden de leden van de centrale cliëntenraad door zich aan te passen. Een
nieuwe kijk op zaken krijgen of waar
nodig helemaal terug te gaan naar
de basis. Op bezoek bij woonlocaties,
vergaderen in een bewonerscommissie,
een teambuilding, allemaal in aangepaste vorm.
HVO-Querido is een organisatie in
beweging, veranderen hoort er gewoon
bij, toch heeft de centrale cliëntenraad
in 2021 het gevoel gehad overspoeld te
worden door zoveel veranderingen. Een
ander team, een nieuwe medezeggenschapsstructuur, de invoering van de
nieuwe wet medezeggenschap, veranderingen in raad van bestuur en raad
van toezicht, de start van een rookvrij
HVO-Querido programma ingegeven
door maatschappelijke en wetsveranderingen. Anders werken, nu in de wijk,
participatie en dagactiviteiten geherstructureerd.
Meewerken & samenwerken, op deze
manier hebben de leden van de centrale
cliëntenraad de veranderingen opgevangen. Met een positieve instelling
en vertrouwen in elkaar aan het werk
blijven werpt vruchten af. In 2021 heeft
de centrale cliëntenraad door samenwerking een aantal belangrijke dingen
ondervonden, HVO-Querido heeft
kennis ervaring en expertise in huis,
deze is terug te vinden bij cliënten,
medewerkers, bestuurders en het
management en voor het behartigen
van clientbelang zal de centrale cliëntenraad daarvan gebruik blijven maken.
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Clientmedezeggenschap heeft in 2021
verandering ondergaan, cliënten hebben
een moeilijk jaar achter de rug, er is
meer dan ooit een beroep gedaan op de
centrale cliëntenraad, en zij kijken terug
op 2021 met gepaste trots, “we staan er
als onze achterban ons nodig heeft”.

3.3. Ondernemingsraad
De rode draad in 2021 is het volgen van
een aantal belangrijke veranderingen
in de organisatie. Er is een aantal grote
trajecten geweest waarbij de ondernemingsraad naast zijn adviesrol vooral
bezig was met het monitoren van deze
veranderingen. Een voorbeeld is de
implementatie van de buurtteams;
hierbij heeft de ondernemingsraad
vooral de rol van het volgen van een
goede overgang van de medewerkers
naar de nieuwe omgeving opgepakt.
De ondernemingsraad was in zijn advies
best kritisch over de wijze van overgang en de gevolgen voor medewerkers
en cliënten. Er is regelmatig contact
geweest met deze medewerkers en
inmiddels is het traject afgerond.
Ook de veranderingen door de wijzigingen bij de Centrale Toegang heeft
de ondernemingsraad beziggehouden. De medewerkers die erdoor
werden geraakt vroegen de ondernemingsraad om advies en steun. De
ondernemingsraad heeft een aantal
overleggen gehad met medewerkers
en de bestuurder, wat uiteindelijk heeft
geresulteerd in een gesprek met de
bestuurder met deze medewerkers en
daaropvolgend aanvullende maatregelen in het sociaal plan.
Een ander dossier waar de ondernemingsraad zich intensief mee heeft
beziggehouden is de verandering naar
gebiedsgericht organiseren. Daarbij
heeft de ondernemingsraad ook een
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nieuwe wijze toegevoegd van raadplegen van de achterban door digitale
spreekuren te houden. Dit heeft veel
input opgeleverd uit alle lagen van de
organisatie.
Ook de coronamaatregelen zorgden
voor verandering. De ondernemingsraad
heeft dit aan de zijlijn gevolgd en zich
sterk gemaakt dat in de tweede ronde
de zorgbonus ook werd uitgereikt voor
het ondersteunend personeel dat met
cliënten werkt. Omdat dit niet door
de overheid beschikbaar werd gesteld
heeft HVO-Querido besloten dit uit
eigen middelen te betalen.
Naast deze grotere verandertrajecten
zijn er ook veranderingen op allerlei
terreinen geweest, zoals de wijziging
invulling van de nachtdiensten, de
bereikbaarheidsdiensten, een andere
manier van invulling voor het feestdagenverlof.
Ook met de regeling Toekomst in Zicht
is in 2021 ingestemd, de ondernemingsraad ziet dit als een onderdeel van
duurzame inzetbaarheid, een onderwerp
wat al langere tijd de aandacht heeft
van de ondernemingsraad.
Ook binnen de ondernemingsraad was
er sprake van een verandering, namelijk een andere manier van werken. Niet
alleen door het gebruik van Teams, in
plaats van fysieke bijeenkomsten, maar
ook een concentratie van het werken
met een OR-dag, een op een agile wijze
gehanteerde aanpak waardoor de doorloop van het OR-werk efficiënter werd.

3.5. Raad van toezicht
De Zorgbrede Governancecode van
de brancheorganisaties in de zorg is
de leidraad voor het handelen van de
Raad van Toezicht van HVO-Querido.
De Raad van Toezicht ziet scherp toe
op de vertaling van de maatschappelijke doelstelling van HVO-Querido in
bijpassend beleid en houdt toezicht
op de wijze waarop de organisatie hier
uitvoering aan geeft. De Raad van
Toezicht speelt als ‘raad van verbinding’ een actieve rol om te horen wat
er leeft: bij cliënten, in de samenleving en in de organisatie. De Raad
van Toezicht is nauw betrokken bij
de ontwikkelingen van de organisatie
(zie de toezichtsvisie van de Raad van
Toezicht). Voor de uitoefening van zijn
taken beschikt de Raad van Toezicht,
naast de informatievoorziening door
de Raad van Bestuur, over de verslagen
van de vergaderingen van het overleg
van de Raad van Bestuur met het
directieteam, de ondernemingsraad
en de cliëntenraad en het intranet van
HVO-Querido.

Scholing, ontwikkeling en werkbezoek
De leden van de Raad van Toezicht
zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en
Welzijn (NVTZ). Zij nemen regelmatig
deel aan cursussen en bijeenkomsten
van deze vereniging, maar ook van
andere erkende opleidingsinstituten.
Cursussen, bijeenkomsten en vakliteratuur hebben tot doel de deskundigheid
van de leden te borgen en te bevorderen. De Raad van Toezicht hecht aan
contact met cliënten en medewerkers
van HVO-Querido. In dat kader worden
er werkbezoeken afgelegd en verschillende interne bijeenkomsten
bijgewoond. De werkbezoeken hebben
door corona niet altijd fysiek kunnen
plaatsvinden. Er zijn daarom ook enkele
online ‘bezoeken’ geweest. Met de
ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad hebben wederom halfjaarlijkse

(online) gesprekken plaatsgevonden.

november
Gezinsopvang
wint Sigraprijs

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat eind 2021 uit:
• Herke Elbers
(voorzitter vanaf 1 september 2021)
• Christien Bronda (voorzitter tot 1 juli 2021)
• Bert van Raalte
(vicevoorzitter)
• Jan Jacobs
• Albert Blom
• Jan Willem Grandia
• Julien Linger
(voor functies en nevenfuncties, zie het rooster van aftreden).

3.4. Naastenraad
In het verslagjaar hebben er diverse
activiteiten plaatsgevonden om een
naastenraad in te richten.
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Honorering
De honorering van de Raad van
Toezicht is in 2021 3,5% geïndexeerd.
Besproken onderwerpen
Na voorbereiding door en op basis van
adviezen van de auditcommissie Financiën kon de Raad van Toezicht aan de
Raad van Bestuur goedkeuring verlenen
voor de vaststelling van de jaarrekening
en het jaarverslag 2020. Ook is goedkeuring verleend aan de door de Raad
van Bestuur vastgestelde begroting
voor 2022.

december
Mpanzu
prijs
mensenrechten
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• In de auditcommissie Financiën zijn het treasurybeheer en de
managementrapportage vaste
agendapunten. De managementletter en het eindverslag van de
accountant zijn uitvoerig besproken.
Verder zijn het Tax Control Framework, fraudepreventiebeleid,
risicomanagement en NEN 7510
onderwerp van gesprek geweest.

• De commissie Kwaliteit en Veiligheid
heeft zich in 2021 gericht op: het
onderzoeksrapport 24-uurs opvang,
de buurtteams, het medicatiebeleid
en medicatieveiligheid, de integrale
kwaliteits- en veiligheidsmonitor, het
kwaliteitsmanagementsysteem, de
calamiteitenmeldingen en de externe
audit. Uiteraard is ook corona telkens
onderwerp van gesprek geweest.
• De remuneratiecommissie heeft
onder meer het functioneren van de
voorzitter beoordeeld. De honorering
van de voorzitter Raad van Bestuur is
met 3,5% geïndexeerd.

• Uiteraard heeft de raad van toezicht
het hele jaar de vinger aan de pols
gehouden met betrekking tot corona;
in het bijzonder wat betreft de
gevolgen voor de cliënten, medewerkers en de financiële consequenties.
• Tot slot heeft de procedure van de
werving van het lid raad van bestuur
veel aandacht gekregen. Dit heeft
geresulteerd in de aanstelling van
Jessica Wesselius als lid Raad van
Bestuur.

Raad van Bestuur
Voor het functioneren van de raad van
bestuur geldt een reglement waarin de
bevoegd- en verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd. Voorzitter Douwe van
Riet geeft samen met het lid Jessica
Wesselius (in dienst per 1 augustus
2021) leiding aan het directieteam.
Zie hier voor nevenfuncties.

• Een vast onderdeel tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht
vormen de periodieke rapportages
van de Raad van Bestuur met
beleidsmatige en operationele informatie over de cliënten, de organisatie
en haar omgeving. Daarnaast is het
nog lopende strategietraject uitgebreid aan de orde gekomen.
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4. Toekomst
In hoofstuk 2 hebben we stilgestaan bij de activiteiten uit 2021 om
aan onze organisatiedoelen te kunnen voldoen. Dit jaar stellen we ons
meerjarenbeleidsplan 2023 – 2026 vast. Ook het komende meerjarenbeleid draagt bij aan onze organisatiedoelen:

1. Onze cliënten ervaren herstel: Onze
cliënten krijgen optimale zorg en
begeleiding, waarmee zij in staat
zijn mee te doen in de samenleving.
Die samenleving zijn wij, die helpen
wij verder vorm te geven. Daarom
zetten we in op het verhogen van de
kwaliteit van onze zorg en deze organiseren we op geïntegreerde wijze.
2. Onze medewerkers ervaren een
betekenisvolle werkomgeving:
HVO-Querido blijft aansluiten bij
wat de omgeving van ons vraagt, we
zijn ‘state-of-the-art’ op zorggebied.
Daarom zetten we in op leren in de
organisatie en leiderschapsontwikkeling: onze medewerkers moeten in
staat zijn hun dienstverlening aan te
passen aan voortdurende veranderingen. Een constante leercyclus die
medewerkers de tools aanreikt om
hun werk goed en op een prettige
manier te kunnen doen, helpt daarbij.
3. We hebben impact op de maatschappij: HVO-Querido is een
flexibele organisatie die op verzoek
van gemeenten snel kan inspelen
op ontwikkelingen zoals noodopvang voor vluchtelingen. Daarnaast
willen we toegankelijke en betaalbare
zorg dichtbij de burger organiseren.
Daarvoor is balans tussen vraag en
aanbod nodig, in het bijzonder op het
gebied van ambulantisering en capaciteitsmanagement.
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4. Duurzame en toekomstbestendige
organisatie: We willen de allerbeste
condities voor onze zorg en onze
medewerkers. Daarom zetten we in
op het verhogen van de kwaliteit van
support (HRM en bedrijfsvoering) en
organiseren dit breed in de organisatie. Onze zorg en de ondersteuning
daarvan kunnen daarom rekenen op
optimale bedrijfsprocessen en informatievoorziening. De juiste gegevens
zijn op het juiste moment beschikbaar op de juiste plaats. Daarom
maken we een digitale transitie door
waardoor we, net als in de zorg zelf,
aansluiten bij wat de komende jaren
op dit gebied van ons gevraagd
wordt. Tot slot is speerpunt van het
komende jaar en het aankomende
meerjarenbeleid om financiële
toekomstbestendige en dus gezonde
bedrijfsvoering te behouden.
Om ook de komende jaren aan onze
organisatiedoelen te kunnen voldoen,
hebben we voor de periode 2023-2026
in ons meerjarenbeleid de volgende
strategische thema’s afgesproken:
• Kwaliteit van zorg: We gaan investeren in de inhoud van zorg omdat
goede kwaliteit van zorg ons
bestaansrecht is. We bieden zorg aan
cliënten met intensieve en complexe
hulpvragen en zijn ons ervan bewust
dat dit specifieke expertise vraagt
van onze medewerkers, rondom de

concepten van positieve gezondheid,
netwerkondersteuning, gezonde leefstijl en het betrekken van naasten,
het vergroten en verbreden van
expertise, in verbinding met onze
krachtmethodiek;
• Lerende organisatie: We willen investeren in een lerende organisatie.
De snelheid waarmee onze omgeving
verandert, vraagt om een flexibele
organisatie en veerkrachtige medewerkers. Een lerende organisatie stelt
medewerkers in staat de dienstverlening aan te passen aan een
voortdurend veranderende omgeving
door een onderzoekende houding,
ontwikkeling, scholing en initiatief te
stimuleren;

• Digitalisering: We willen onderzoeken
hoe onze clientzorg, onze medewerkers en onze bedrijfsvoering kunnen
profiteren van de digitalisering van
onze maatschappij.

december
hiphop kerst

Deze strategische thema’s, en de
uitvoeringskalender die daarbij hoort,
helpen ons om ook de komende jaren
zorg te kunnen bieden aan onze
cliënten. Vanuit onze missie en visie,
samen, gelijkwaardig, en met lef.

• Kwaliteit van support: Goede zorg
gaat hand in hand met een sterke
bedrijfsvoering. De groei van onze
organisatie vraagt om professionalisering en vereist investeringen in
mensen, processen en systemen;
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Feiten & Cijfers
2018

2019

2020

2018

2021

Cliënten

2019

2020

2021

Ziekteverzuim
10
9

8,3%
7,4%

8
7
6

6,6%

5,8%

5

4.532

4.860

4.725

4.192

4

Ambulant begeleid

Aangeboden woningen
579

463
62%

63,7% 63,8%

68%

Medewerkers in loondienst
Aantal

1.307

1.424

1.459

357
333

1.432

Fte

Financiën (in miljoenen euro’s)
150

1.116

1.215

1.251

120

1.237

omzet
113

114

127

135

90

Stagiaires

60

30

0

resultaat
5
-2

-4,3

4,4

-30

75

55

55

Milieu
Milieu

Tevredenheid

42

55

Cliënten

Medewerkers

Stakeholders

7,8

7,7

7,8

19 locaties met
zilveren milieukeurmerk
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5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

1

5.820
5.820

5.432
5.432

2
3
4

5.668
7.265
42.408
55.341

9.271
41.846
51.117

61.161

56.549

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

18
34.025
4.476
865
39.385

18
31.336
3.058
587
34.999

ACTIVA

5.1 JAARREKENING
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vordering uit hoofde van het financieringstekort WLZ
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

977

708

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

770

919

8

20.029
20.029

19.923
19.923

61.161

56.549

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

Pagina
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref.

Ref.

2021
€ 000

2020
€ 000

€ 000

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

9
10
11

Som der bedrijfsopbrengsten

131.244
1.407
2.784

121.016
2.596
3.098

135.435

126.710

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

4.565

13
5

1.410
269

12
13
14

95.473
1.410
33.987

93.205
1.881
35.814

Som der bedrijfslasten

130.869

130.900

BEDRIJFSRESULTAAT

4.565

-4.191

2020
€ 000

-4.191

1.881
84
1.679

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

7
2

-5.668
2.006

8

106

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

€ 000

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

2021
€ 000

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest

15

32
4.502
-3.556

4.534

2.688

2.308

-180
0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.965

-63
1
-180

-62

2.508

2.246

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Financiële baten en lasten

15

RESULTAAT BOEKJAAR

-180

-62

4.385

-4.253

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa

1
1
2

-1.947
-

-572
-1.947

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-572

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

2021
€ 000

2020
€ 000

8

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-0

-0

-

562

1.674

41.846
42.408
562

40.172
41.846
1.674

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds Amsterdam
Bestemmingsfonds Haarlem
Bestemmingsfonds Reserve Aanvaardbare Kosten
Algemene / overige reserves

Pagina 27

-82
-177
537
4.108
4.385

-266
-293
-3.694
-4.253

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

5.1.4.1 Algemeen

Activa en passiva

Activiteiten en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting HVO-Querido is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres Eerste
Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam en is geregistreerd onder KvK-nummer 34148173.
HVO Querido heeft als missie om mensen in hun herstel te ondersteunen om zelf opnieuw regie over hun leven te
krijgen en die te behouden na een periode van zware ontregeling. Wij geloven in de eigen kracht van medewerkers,
cliënten en hun naasten, en hebben een brede kijk op gezondheid. Onze professionele zorg gaat uit van het
natuurlijk herstelvermogen en is aanvullend op wat de cliënt zelf kan en wat zijn netwerk kan bieden. Door
persoonsgericht te ondersteunen in het terugvinden van regie, krijgen mensen weer geloof in hun mogelijkheden en
een positiever zelfbeeld. Dat is de basis om mee te doen in de maatschappij. Onze zorg binnen deze visie leveren
we vanuit onze kernwaarden Samen, Gelijkwaardig, en Met Lef.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening 2021 is opgesteld vanuit de veronderstelling dat aan continuïteit niet wordt getwijfeld. HVO-Querido
heeft een gezonde financiële uitgangspositie en voldoende weerstandsvermogen om eventuele financiële
tegenvallers op te kunnen vangen. Ook de nu heersende Corona-crisis heeft hierop geen wezenlijke invloed. De
meerkosten in het kader van corona zijn vergoed. Er is geen sprake van compensatie voor omzetderving.
Presentatie en functionele valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Dit betreft zowel de functionele als de presentatie valuta.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen
worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van
een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s
die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze
niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winsten-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in
samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste activa
in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het
beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de onderneming in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit
de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen
worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte
kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte econonmische levensduur van
het vaste actief.

Verbonden partijen
De stichting heeft de volgende verbonden stichting die niet in de consolidatie betrokken is.
• Stichting Vrienden van HVO-Querido

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de kostprijs- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende transacties hebben onder normale marktvoorwaarden plaatsgevonden:
• HVO-Querido huurt panden van de stichting Vrienden van HVO-Querido
• HVO-Querido leent een medewerker uit aan stichting Vrienden van HVO-Querido tegen kostprijs

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
- Bedrijfsgebouwen : 10-20%;
- Machines en installaties : 20%;
- Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20-25%.
Investeringen in bedrijfsgebouwen, worden afgeschreven in 5 tot 10 jaar, overeenkomstig aan de huurtermijnen van
de objecten. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in
de afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. Vanaf
2019 is de minimale grens voor activering gesteld op € 15k per activum.

De Stichting Vrienden van HVO-Querido heeft als doel de ondersteuning van maatschappelijke zorg in brede zin en
tracht dit doel te bereiken door (1) het verlenen van (financiële) steun aan instellingen die zich maatschappelijke
zorg in brede zin ten doel stellen, (2) het verwerven, instandhouden, beheren en exploiteren van onroerende zaken
en het beheren van overige vermogenswaarden ten behoeve van het doel van de stichting en (3) het verzorgen van
sociale noden en hulpverlening. Stichting Vrienden van HVO-Querido betreft een steunstichting en is derhalve
vrijgesteld van consolidatie. Het eigen vermogen in 2021 bedraagt € 3.492k met een positief resultaat over het
lopend boekjaar 2021 ad € 14k.

Groot onderhoud:
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden geactiveerd indien ze voldoen aan de activeringscriteria en worden
over de economische gebruikersduur van het actief lineair afgeschreven.
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn
aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het
niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de realiseerbare
waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een
kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de
kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de
eenheid naar rato van hun boekwaarden.
Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het
herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het
bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke
kostprijs) opgenomen in de resultatenrekening.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare
waarde van het betreffende actief of kasstroomgenererende eenheid geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is
van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderings-verlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het
actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan
de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

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

Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg is van een
gebeurtenis uit het verleden; en
• waarvan de omvang op een betrouwbare wijze een inschatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of
gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk
actief gepresenteerd.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Voorziening jubileumuitkeringen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd
op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte loonkosten
in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen
terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2021 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het
eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar.
Voor beide voorzieningen geldt dat de tijdwaarde van zeer beperkte invloed is op de hoogte van de voorziening.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden vallen investeringsubsidies, die afschreven worden op basis van de economische
levensduur van het activum.

Kortlopende Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
(nominale waarde).

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Debiteuren en overige vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. In 2021 is een aangepaste
schattingssystematiek doorgevoerd om de voorziening voor dubieuze debiteuren te bepaelen. De voorziening wordt
bepaald per individuele vordering. Indien een (client)debiteur een achterstand heeft van 90 dagen of langer wordt
met ingang van 2021 worden alle (client)debiteurenvorderingen geheel voorzien.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan
het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van
het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Pensioenen

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.
Indien voor het inzicht vereist zijn de baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande
jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, apart toegelicht.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoedingen
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds
gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet
op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden
toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Personele kosten
De beloningen van de medewerkers worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin
de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als
de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een
overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door de medewerkers of van verrekening met
toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en
een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van
ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is
verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen
(inclusief ontslagvergoedingen) aan medewerkers die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of
gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op
contractuele afspraken met medewerkers (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en
vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Stichting HVO-Querido heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrage regeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende
loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij HVO-Querido. De verplichtingen, die
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. HVOQuerido betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen
van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met
betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laastste twaalf dekkingsgraden.
In februari 2022 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 105,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 110%. Het bestuur
van hte PFZW heeft besloten om de pensioenpremie te verhogen in 2 stappen: per 1 januari 2021 met 1,5% en per 1 januari
2022 met 0,8%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. HVO-Querido heeft geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. HVO-Querido heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen)
interest.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt.
De vooruitontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva opgenomen en
worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
5.1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten:
* Amsterdam, subsidie WMO;
* Haarlem; subsidie WMO;
* door overige loketten gefinancierde opbrengsten (inclusief de WLZ gefinancierde zorg).
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces. De direct toe te rekenen lasten worden direct toegerekend naar het desbetreffende segment. De
overige lasten worden verdeeld op basis van de verhouding in de totale opbrengsten. Alle saldi zijn afgerond op
duizenden euro's.
5.1.4.5 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen uit financiële afgeleide
instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges worden in dezelfde categorie
ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten.
5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere
informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke
gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en
de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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ACTIVA
1. Materiële vaste activa

ACTIVA

De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

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

4.628
489
684
19

3.809
683
507
433

Totaal materiële vaste activa

5.820

5.432

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

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

5.432
1.947
1.558
-

6.981
1.056
2.121
484

Boekwaarde per 31 december

5.820

5.432

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6.
Boekwaarde van activa met beperkte eigendomsrechten is per ultimo 2021 € 4.628k, zijnde de verbouwingen in bestaande
huurpanden van HVO-Querido.

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

5.668
5.668

-

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot WLZ

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december

De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

956

2.194

241
3.609
-

439
4.147
-

194

184

Overige overlopende activa:
Vooruitbetaalde bedragen
Vooruit ontvangen facturen Huur

431
1.835

679
1.628

Totaal debiteuren en overige vorderingen

7.265

9.271

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

Toelichting:
Vooruitontvangen facturen Huur stijgt met € 206k door een toename het aantal gehuurde woningen ten opzichte van 2020.
In de debiteuren en overige vorderingen zijn geen vorderingen inbegrepen (2020: nihil) met een resterende looptijd langer dan
1 jaar.
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt € 1.295k (2020: € 936k). In 2021 is een
schattingswijziging doorgevoerd inzake de cliëntdebiteuren waarbij als er sprake is van openstaande vorderingen van langer
dan 90 dagen het gehele debiteurensaldo wordt voorzien. Tot 2020 werd 100% van openstaande vorderingen voorzien die
langer dan 180 dagen openstaan en 50% van de openstaande vorderingen tussen de 90 en de 180 dagen.

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

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

3. Debiteuren en overige vorderingen

2021
€ 000

totaal
€ 000

-

-

5.668
5.668

5.668
5.668

5.668

5.668

2021
€ 000

2020
€ 000

30.643
24.975
-

-

5.668

-

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

Bankrekeningen
Kassen
Deposito's

29.780
171
12.458

21.596
263
19.987

Totaal liquide middelen

42.408

41.846

Toelichting:
De liquide middelen en deposito's staan ter vrije beschikking van de organisatie, met uitzondering van een bedrag van € 776k
waarvoor bankgaranties zijn afgegeven.

a
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Af: correcties voorgaande jaren
Totaal financieringsverschil

Toelichting:
In 2021 is de finaciering van een deel van de beschermd wonen cliënten overgeheveld van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit heeft geleid tot een gefaseerde uitname uit het Wmo-budget
Beschermd Wonen ten gunste van het Wlz budget. De overgang is medio 2021 afgerond.

35 agina

36 agina

Bijlage Jaarverslag 2021 - HVO-Querido

Stichting HVO-Querido

Stichting HVO-Querido

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

PASSIVA

5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

Kapitaal
Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

18
34.025
4.476
865

18
31.336
3.058
587

Totaal eigen vermogen

39.385

34.999

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-21
€ 000

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
Resultaat1-jan-2021 bestemming
€ 000
€ 000

Kapitaal

18

-

-

18

Totaal kapitaal

18

-

-

18

Saldo per
Resultaat1-jan-2021 bestemming
€ 000
€ 000

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-21
€ 000

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

31.336

1.508

1.182

34.025

Totaal algemene en overige reserves

31.336

1.508

1.182

34.025

Saldo per
Resultaat1-jan-2021 bestemming
€ 000
€ 000

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-21
€ 000

Bestemmingsreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserve:
Bovencontractuele cliëntenzorg

3.058

2.600

-1.182

4.476

Totaal bestemmingsreserve

3.058

2.600

-1.182

4.476

Saldo per
Resultaat1-jan-2021 bestemming
€ 000
€ 000

Overige
mutaties
€ 000

Saldo per
31-dec-21
€ 000

-

1.313
-985
537
865

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsfondsen:
Gemeentesubsidie Amsterdam
Gemeentesubsidie Haarlem
Reserve aanvaardbare kosten
Totaal bestemmingsfondsen

6. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2021
€ 000

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€ 000

€ 000

€ 000

Saldo per
31-dec-21
€ 000

Voorziening jubileumuitkering
Voorziening langdurig zieken

47
662

8
962

5
91

4
602

47
930

Totaal voorzieningen

708

970

96

606

977

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-21
€ 000
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

160
818
-

Toelichting per categorie voorziening:
Jubileumuitkering
Werknemers die onder GGZ CAO vallen hebben recht op een Jubileumuitkering. Het aantal gerechtigden is navenant gelijk
gebleven ten opzichte van 2020.
Langdurig zieken
De Voorziening langdurig zieken is hoger dan vorig jaar. Het risico van de uitstroom van medewerkers naar de WIA wordt
door de HRM-afdeling op individuele basis ingeschat. De voorziening heeft betrekking op 28 medewerkers (vorig jaar 22) die
naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces.
7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
Overige overlopende passiva

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

Investeringssubsidie Vlaardingenlaan

770

919

Totaal investeringssubsidies gebouwen
Egalisatie afschrijving verbouwingskosten

770
-

919
336

31-dec-21
€ 000

31-dec-20
€ 000

3.170
4.957
127
24

3.598
5.716
123
45

376

273

506

232

385
4.027

354
3.921

1.654
3.374
1.430

1.525
2.764
1.372

20.029

19.923

8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

1.395
-808
587

-82
-177
537
278

-

Toelichting:
Bestemmingsreserve
In 2019 heeft HVO-Querido een bestemmingsreserve "bovencontractuele cliëntenzorg" gevormd. Met deze middelen willen wij cliënten in
zorg nemen boven op het contract met de gemeente Amsterdam, dus zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Dit is tevens een
impuls om de wachtlijst op duurzame wijze te verkorten. In 2021 heeft de Gemeente Amsterdam een lumpsum vergoeding van € 2,6 mln.
toegekend om cliëntenaantallen volgens contract in zorg te houden ("Blokhuismiddelen"). De lumpsum vergoeding is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve en wordt in 2022 ingezet. Verder heeft HVO-Querido voor € 1.182k aan zorg geleverd boven het met de gemeente
Amsterdam afgesproken 'plafond' over het boekjaar 2021. Dit bedrag is in mindering gebracht op de eerder gevormde
bestemmingsreserve "Bovencontractuele cliëntenzorg".
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze reserve uitsluitend aan
een bepaald doel te mogen besteden.
Gemeentesubsidie Haarlem
Het bestemmingsfonds Gemeentesubsidie Haarlem vertoont een negatief saldo van € 985k. Ten opzichte van 2020 is het negatieve saldo
met € 177k gestegen door het negatieve resultaat over 2021. Het doel is om dit tekort in de komende jaren in te lopen. Mocht in de
komende jaren blijken dat het inhalen van het negatief saldo niet mogelijk is zal een afboeking ten laste van de vrije reserve plaatsvinden.
Gemeentesubsidie Amsterdam
Het bestemmingsfonds Gemeentesubsidie Amsterdam heeft een positief saldo van € 1.313k. Ten opzichte van 2020 is het positieve saldo
met € 82k gedaald.
Reserve aanvaardbare kosten
Met ingang van 2021 is een deel van de financiering van de beschermd wonen cliënten overgeheveld van de WMO naar de WLZ. HVOQuerido heeft een deel van het eigen vermogen afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven (zoals is
aangegeven door de NZA) in lijn met RJ 655.309A voor de WLZ gefinancierde zorg.
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Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Overige schulden:
Waarborgsommen
Overige schulden
Nog te betalen kosten:
Huisvestingskosten
Overige kosten
Schulden personeel
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva:
Vooruitontvangen pensiongelden
Vooruit ontvangen Subsidies
Loopbaanbudget
Totaal overige kortlopende schulden
Toelichting:

De crediteuren zijn gedaald met € 428k. Dit wordt onder andere verklaard door een lager inkoopvolume eind boekjaar 2021
ten opzichte van 2020. De afname schulden terzake belastingen en premies ultimo 2021 (t.o.v. 2020) houdt verband met de
zorgbonus 2020. Deze post zat wel in het saldo te betalen belastingen en premies ultimo 2020. De zorgbonus 2021 is reeds in
november 2021 uitbetaald en zit derhalve niet in het saldo december 2021. De reservering van de vakantiedagen is licht
gestegen ten opzichte van 2020 doordat het gemiddelde uurloon is gestegen (a.g.v. van CAO loonsverhogingen). Het aantal
verlofuren ultimo 2021 is nagenoeg gelijk aan ultimo 2020. De Vooruit ontvangen Subsidies zijn gestegen omdat de gemeente
Amsterdam een aantal subsidies met betrekking tot 2022, gedeeltelijk in 2021 heeft betaald.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen
€ 000

Machines en
installaties
€ 000

17.348
13.539

4.504
3.821

4.349
3.842

433
-

26.634
21.202

Boekwaarde per 1 januari 2021

3.809

683

507

433

5.432

Mutaties in het boekjaar
- investeringen

1.835

94

432

-414

1.947

- afschrijvingen

1.019

289

250

0

1.558

3.181

1.275

1.220

0

3.181
0

1.275
0

1.220
0

0
0

5.676
0
5.676
0

815

-195

182

-414

388

16.002

3.240

3.638

11.374

2.752

2.954

19
0
0

22.905
0
17.084

4.628

489

684

19

5.820

10-20%

20,0%

20%-25%

20,0%

Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling
blootstellen aan markt-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit
voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de destbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve
hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële
instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.
Kredietrisico
De instelling loopt kredietrisico over debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. HVO-Querido heeft alleen
spaartegoeden en bankdeposito's bij de Nederlandse systeembanken met een hoge kredietstatus.

Tegenpartijen
Vorderingen op banken
Vorderingen op de overheid/gemeenten
Vorderingen op particulieren

42.237
9.276
435

Totaal

51.948

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

-terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
in gebruik name activa
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

De kredietkwaliteit van de vorderingen kan als volgt worden weergegeven: (bedragen x € 1.000,=)

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
in gebruik name activa
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021

De blootstelling aan kredietrisico van de instelling wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de
afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het management ook rekening met het risico op wanbetaling van verschillende
soorten debiteuren (een voorbeeld in dit kader zijn de huurvorderingen op onze cliënten).

Afschrijvingspercentage

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van
de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)
rentefluctuaties te beheersen.

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

Andere vaste
bedrijfsmiddelen
technische en
administratieve
uitrusting
€ 000

40

Totaal
€ 000

Pagina

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

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

Het verloop is als volgt weer te geven:

2021
€ 000

2020
€ 000

26.259
776

31.120
810

27.035

31.930

Huur
€ 000

Leasing
€ 000

Totaal
€ 000

7.082
14.176
4.950
26.208

48
3
51

7.130
14.179
5.726
27.035

Huur- en Leaseverplichtingen
Bankgaranties

De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:
Bankgaranties
€ 000
Niet langer dan 1 jaar
Tussen 1 en 5 jaar
Langer dan 5 jaar

776
776
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5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT AMSTERDAM (SUBSIDIE)

SEGMENT AMSTERDAM (SUBSIDIE)
2021
€ 000

2020
€ 000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Toelichting op de segment Amsterdam (subsidie)

Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg
Overige zorgprestaties
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

17.714
-

18.797
-

17.714

18.797

-

-

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

-

-

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

-

-

-

-

Overige bedrijfsopbrengsten

-

-

17.714

18.797

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Maatschappelijke opvang Amsterdam zijnde loket 2, zijn de volgende subsidies
opgenomen:

11.676
315
5.806

8.664
553
9.846

Som der bedrijfslasten

17.796

19.063

Opbrengst

Kosten

Saldo

Subsidies MO
SBA-027621

Structurele subsidie MO Amsterdam

7.948

7.948

7.957

-8

SBA-029787

Winteropvang 2020-2021

418

337

462

-126

SBA-034459

Winteropvang 2021-2022

208

139

139

0

***
*

SBA-027807

Ongedocumenteerden woonbegeleiding

2.704

2.660

2.660

0

SBA-026044

Transformator 24 uurs

2.128

1.490

1.438

52

SBA-030077

Noodopvang gezinnen

1.689

1.595

1.595

0

SBA-021039
SBA-026912

Speelmanstraat/Dobbebuurt
Intensieve zorg slachtoffers mensenhandel

2.146
764

468
733

468
733

0
0

**
**

SBA-021828

WoW hostel gezinnen 2019-jan 2021

2.971

208

208

0

SBA-030225

WoW hostel gezinnen feb 2021 - jan 2022

638

549

549

0

SBA-027660

DUUP 2021

127

128

128

0

SBA-027488

Opvang gezinnen Savoy/Omega Hotel

143

100

100

0

SBA-030327

BHL maatregel 6 wachtgeldbegeleiding

1.787

1.153

1.153

0

SBA-027989

BHL maatregel 11 Vernieuwing toegang MOBW

1.000

135

135

0

SBA-029383

BHL maatregel 10 Working first

277

32

32

0

SBA-033472

BHL Extra ondersteuning gezinnen

222

39

39

0

25.169

17.714

17.796

-82

Subtotaal Subsidies MO

Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

2019

2021
Beschikking

****

*
*
*
*
*
*
*

Toelichting voetnoot:
* Betreft geen eindverantwoording. Beschikking loopt door in 2022
**: Subsidie is gestart in 2019. Subsidie is in 2021 apart verantwoord incl. een controle verklaring
***: Subsidie is gestart in 2020. De subsidie is in 2021 apart verantwoord incl. een controle verklaring
****: In 2020 waren er minder opbrengsten dan kosten verantwoord

BEDRIJFSRESULTAAT

-82

-266

Financiële baten en lasten

0

-

RESULTAAT BOEKJAAR

-82

-266

2021
€ 000

2020
€ 000

-82

-266

-82

-266

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds gemeente Amsterdam

42

Pagina

41

Bijlage Jaarverslag 2021 - HVO-Querido

Stichting HVO-Querido

Stichting HVO-Querido

5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT HAARLEM (SUBSIDIE)

SEGMENT OVERIG (CONTRACTEN)

2021
€ 000

2020
€ 000

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

668
0
0

3.351
-

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

668

3.351

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0

-

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

0

-

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

0
0

178
116

Overige bedrijfsopbrengsten

0

294

668

3.645

Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

547
70
228

2.431
46
1.461

Som der bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfslasten

845

3.938

BEDRIJFSLASTEN:

BEDRIJFSRESULTAAT

2021
€ 000

2020
€ 000

30.643
75.027
4.842
2.142

89.766
3.824
3.836

112.653

97.426

ZvW opbrengsten
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

208
1.008

248
3.789

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

1.217

4.037

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

1.985
799

1.987
949

Overige bedrijfsopbrengsten

2.784

2.936

116.654

104.399

82.851
1.025
27.953

82.223
1.280
24.527

Som der bedrijfslasten

111.829

108.030

BEDRIJFSRESULTAAT

4.824

-3.631

Financiële baten en lasten

-180

-63

RESULTAAT BOEKJAAR

4.645

-3.694

2021
€ 000

2020
€ 000

537
4.108

-3.694

4.645

-3.694

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)
Overige zorgprestaties
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

BEDRIJFSLASTEN:

-177

-293

Financiële baten en lasten

-

-

RESULTAAT BOEKJAAR

-177

-293

Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

2021
€ 000

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds gemeente Haarlem

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

-177

-293

-177

-293

2019

2021
Beschikking

2020
€ 000

Opbrengst

Kosten

Saldo

600

600

777

-177

73

68

68

0

673

668

845

-177

Subsidies MO
2021/20891

MO Wilhelminastraat Haarlem

0

Coördinatie slachtoffers mensenhandel Haarlem

Totaal Subsidies gemeente Haarlem

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve Aanvaardbare Kosten
Algemeen bestemmingsreserve

In de gesegmenteerde jaarrekening van Haarlem (subsidie) over 2021 zijn de subsidies MO Wilhelminastraat Haarlem en Coördinatie slachtoffers mensenhandel
Haarlem verantwoord. De opbrengsten die voortvloeien uit de WMO Haarlem zijn in tegenstelling tot 2020 verantwoord in het segment overig (contracten). Met deze
presentatie wordt net als bij de gesegmenteerde jaarrekening Amsterdam (subsidie) inzicht gegeven in de opbrengsten en lasten van de subsidietrajecten. Dit
overzicht wordt gebruikt voor de verantwoording van de betreffende subsidies.
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5.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

BATEN

2021
€ 000

2020
€ 000

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

2021
€ 000

2020
€ 000

93.409
4.842
208
30.643
2.142

113.356
3.824
248
0
3.836

131.244

121.264

2021
€ 000

2020
€ 000

Beschermd wonen Amsterdam Loket 1
Maatschappelijke opvang Amsterdam Loket 2
Blokhuisgelden 2020
Dagbesteding Amsterdam Loket 5
Wijkzorg Amsterdam Loket 8

42.340
18.578
2.600
2.174
1.710

60.475
19.815
1.700
2.142
2.346

Totaal contract Amsterdam

67.402

86.478

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

17.257
4.300
4.842
4.450

18.797
3.417
3.824
4.663

98.250

117.180

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
SEGMENT AMSTERDAM (SUBSIDIE)
SEGMENT HAARLEM (SUBSIDIE)
SEGMENT OVERIG (CONTRACTEN)

-82
-177
4.645
4.385

-266
-293
-3.694
-4.253

Resultaat volgens resultatenrekening

4.385

-4.253

Fout

Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
ZvW opbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg
Overige zorgprestaties
Totaal
Een nadere verdeling van de gebudgetteerde zorgprestaties is als volgt:

Toelichting:
De gebudgetteerde opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning betreffen de opbrengsten van de bovenstaande loketten in
overeenstemming met de bestaande beschikkingen en contracten.
In 2021 heeft de afrekening van de Blokhuisgelden ("overproductie en Leegstaande capaciteit") met de gemeente Amsterdam plaatsgevonden. De
incidentele bate ad. € 2,6 mln is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Amsterdam.
HVO-Querido heeft in 2021 extra kosten gemaakt als gevolg van corona. In overleg met de gemeente Amsterdam zijn extra locaties geopend om
cliënten te verdelen over de stad om besmettingen te voorkomen (zgn. 'verdunningslocaties). Daarnaast zijn er vanwege het coronavirus nieuwe, tijdelijke
opvangplekken voor dak- en thuisloze mensen geopend. De totale kosten voor de extra locaties bedroegen € 2,16 mln. De kosten worden vergoed door
de gemeente Amsterdam en zijn verantwoord als opbrengst onder de "Overige zorgprestaties". Kostenoverzichten zijn maandelijks verstrekt aan de
gemeente(s). Er is geen sprake van overcompensatie en/of omzetderving als gevolg van corona.

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige Rijkssubsidies
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

2021
€ 000
0
0
0
0
1.407

2020
€ 000
0
0
0
0
2.348

Totaal

1.407

2.348

Toelichting:
In 2021 is door de overheid wederom een zorgbonus toegezegd aan personeel binnen de zorg ad € 896k (2020: € 2.348k). De
uitbetaalde zorgbonussen aan het personeel zijn verantwoord onder de personeelskosten, punt 12.
11. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

45

Overige dienstverlening

2021
€ 000

2020
€ 000

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

1.985
0
0
799

2.165
0
0
933

Totaal

2.784

3.098
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LASTEN
LASTEN
12. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2021
€ 000

2020
€ 000

64.258
11.084
5.695

61.870
11.500
5.033

177
1.006
1.200

171
841
2.407

Subtotaal

83.421

81.822

Personeel niet in loondienst

12.051

11.383

Huur en leasing
Huurbijdragen

Totaal personeelskosten

95.473

93.205

Dotatie en vrijval voorzieningen

Gemiddeld aantal personeelsleden obv full-time eenheden

1.264

1.243

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

-

-

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

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten :
Onderhoud
Energiekosten
Subtotaal

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
De toename in personele kosten houdt vooral verband met de uitbreiding van het personeel in loondienst (20 FTE) en CAOgerelateerde loonsverhogingen.
De lagere overige personeelskosten houden in belangrijke mate verband met de lagere (netto) zorgbonus over 2021 ad € 440k: de
(netto) uitbetaalde zorgbonus 2020 bedroeg circa € 1.150k.
13. Afschrijvingen

2021
€ 000

2020
€ 000

3.932
11.291
2.697

4.252
10.977
3.047

4.825
1.095
5.920

5.442
1.528
6.970

19.659
-9.512

19.403
-8.836

0

0

33.987

35.813

Toelichting:
De algemene kosten stijgen mede door de groei van de organisatie en het toegenomen aantal medewerkers. De afname van de
cliëntgebonden kosten ten opzichte van 2020 houdt in belangrijke mate verband met hogere corona gerelateerde kosten die gedurende
2020 zijn gemaakt (en zijn gecompenseerd onder de opbrengsten 2020). De lagere onderhoudskosten zijn gerelateerd aan
geactiveerde onderhoudsposten e.e.a. conform de externe verslaggevingsvoorschriften. Door een contract (met een looptijd tot 2025)
met een nieuwe energieleverancier heeft HVO-Querido lagere tarieven bedongen hetgeen leidt tot lagere energiekosten.

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Afschrijving materiële vaste activa
Boekresultaat desinvesteringen
Vrijval investeringssubsidies
Totaal afschrijvingen
Toelichting:
Vrijval investeringssubsidies houden verband met de investeringsubsidies verantwoord onder punt 7.
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2021

2020

€ 000

€ 000

1.558
0
-149
1.410

2.121
0
-240
1.881

2021
€ 000

2020
€ 000

0

1

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-180
-180

-63
-63

Totaal financiële baten en lasten

-180

-62

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2021 is als volgt:
16b. Toezichthoudende topfunctionarissen

16. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Gegevens 2021

WNT-VERANTWOORDING 2020 HVO-Querido

bedragen x € 1

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan.
Het voor HVO-Querido toepasselijke bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse IV is in 2021 € 193.000.

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

16a. Bezoldiging topfunctionarissen

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

bedragen x € 1

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

D. van Riet

J. Wesselius

Bestuurder

Bestuurder

1/1 – 31/12

1/8 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

178.713

65.514

12.777

5.301

Subtotaal

191.490

70.815

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

193.000

80.901

Beloningen betaalbaar op termijn

-

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

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1

D. van Riet

C.M.L. Baas

Functiegegevens

Bestuurder

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 – 31/12

1/1 - 31/5

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

[Voorzitter]

[LID]

1/1 -30/6

1/7 - 31/12

1/7 - 31/8

1/1 - 31/12

8.615

5.745

10.533

958

11.490

14.356

9.729

16.022

4.918

19.300

N.v.t.

N.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

N.v.t.

5.745

10.533

958

11.490

N.v.t.

N.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2020

70.815

[LID]
01/01 - 30/06
1/9 - 31/12

8.615

Functiegegevens

191.490

[LID]

[VOORZITTER]

Bezoldiging

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

J.C.F. Jacobs

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog
niet terugontvangen bedragen

bedragen x € 1

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

A.W. van
Raalte

C. Bronda

Bezoldiging
Bezoldiging

Gegevens 2021

A.W. van
Raalte

C. Bronda

C. Bronda

A.W. van
Raalte

C. Bronda

A.W. van
Raalte

J.C.F. Jacobs

[VOORZITTER]

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

16.550

11.100

11.100

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

27.750

18.500

18.500

Gegevens 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

71.906

168.115
11.802

4.923

179.917

76.829

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

185.000

76.831

Bezoldiging

179.917

76.831

Toelichting:
De bestuurders, de heer D. van Riet en mevrouw J. Wesselius, vallen volgens de WNT onder bezoldigingsklasse IV (zijnde maximaal, €
193.000), dit is exclusief werkgeverspremies wettelijke sociale zekerheid. Ultimo 2021 is er geen sprake van afkoopsommen.
De bezoldiging van de Raad van Toezicht over 2021 in het kader van de WNT is vergelijkbaar met de bezoldiging als toegelicht onder
16b.
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Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

17. Honoraria accountant
J.M. Linger

A. Blom

J.W. Grandia

[LID]

[LID]

[LID]

Voorzitter

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/9 - 31/12

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

11.490

11.490

11.490

5.743

19.300

19.300

19.300

9.676

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

n.v.t.

11.490

11.490

11.490

5.743

n.v.t.

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

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

n.v.t.

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

2020
€

130
113
9
0

86
106
0
0

253

192

H.B.P. Elbers

Bezoldiging
Bezoldiging

2021
€

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:
1
2
3
4

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

Totaal honoraria accountant

In 2021 is € 253k aan honoraria accountant opgenomen. Hiervan heeft € 213k betrekking op 2021 en is voor € 40k toe te rekenen aan
het boekjaar 2020.
19. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

J.M. Linger

A. Blom

J.W. Grandia

H.B.P. Elbers

[LID]

[LID]

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

5.1.8 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld op 19 april 2022.

Bezoldiging
Bezoldiging

11.100

11.100

11.100

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

18.500

18.500

18.500

Toelichting:
De honorering van de Raad van Toezicht is in 2019 aangepast met het NVTZ-Advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn 2017 als
uitgangspunt. De maximale vergoeding voor toezichthouders in de zorg is geregeld in de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en de Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Tot 2018 werd er echter geen koppeling gemaakt met deze maxima, maar met de
feitelijke bezoldiging van de bestuurder dat lager lag dan het WNT-maximum. De honorering is nu in lijn gebracht met het NVTZ-advies, dat
gebaseerd is op de genoemde wetgeving. Bovendien achtte de Raad van Toezicht aanpassing wenselijk omdat de tijdsbesteding en inspanning die
geleverd dient te worden om de functie goed uit te voeren en de verantwoordelijkheid die de leden dragen niet meer in verhouding stonden tot de
honorering. De Raad van Toezicht heeft bij de aanpassing de percentages (8% voor leden en 12% voor de voorzitter) uit het NVTZ-advies
gevolgd, en niet de in de WNT maximaal toegestane percentages (10% voor leden en 15% voor de voorzitter). Tot slot is besloten om uit te gaan
van maximaal 75% van de norm, hetgeen lager is dan het NVTZ-advies. Dit acht de Raad van Toezicht gepast gezien de aard en doelstelling van
HVO-Querido.

De Raad van Toezicht van de Stichting HVO-Querido heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering
van 19 april 2022.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.8.1.
Zie hieronder het opgenomen overzicht
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve Aanvaardbare Kosten
Bestemmingsfonds gemeente Amsterdam
Bestemmingsfonds gemeente Haarlem
Algemeen bestemmingsreserve

2021
€ 000

2020
€ 000

537
-82
-177
4.108
4.385

-266
-293
-3.694
-4.253

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het
individuele toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het resultaat over 2021 en het vermogen per 31 december 2021.
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

W.G.
D. van Riet
Voorzitter Raad van Bestuur

19 april 2022

W.G.
J.W. Wesselius
Lid Raad van Bestuur

19 april 2022

W.G.
H.B.P. Elbers
Voorzitter Raad van Toezicht

19 april 2022

W.G.
J.W. Grandia
Lid Raad van Toezicht

19 april 2022

W.G.
A.W. van Raalte
Lid Raad van Toezicht

19 april 2022

W.G.
A.Blom
Lid Raad van Toezicht

19 april 2022

W.G.
J.C.F. Jacobs
Lid Raad van Toezicht

19 april 2022

W.G.
J.M.Linger
Lid Raad van Toezicht

19 april 2022

W.G.
C. Bronda
Lid Raad van Toezicht

19 april 2022
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
Bij de vaststelling van de jaarrekening bepaalt het bestuur de resultaatbestemming, die als integraal
onderdeel van de jaarrekening de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting HVO-Querido heeft geen nevenvestigingen.
5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

5.3 BIJLAGEN
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5.3.1 BIJLAGE ZORGBONUS
Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020
Medewerkers in loondienst
Aantal
Euro
Totaal ontvangen zorgbonus 2020 (a)

1202

€ 2.163.600,00
1202

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b)

1202

€ 1.201.000,00
1202

enst

Derden
Euro

Aantal
53

53

€ 92.750,00
1255
1202

80

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 ( c )

80

€ 961.600,00

totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeere bonus aan zorgprofessionals (d)

€ 961.600,00

€ 60.000,00
€ 140.000,00

€ 1.000,00

-€ 47.250,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)

€ 60.000,00

1255

€ 2.256.350,00

1202

€ 1.201.000,00

80

€ 80.000,00

80
€ 80.000,00

Belastingen
Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 800 per medewerker)
Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting over de aan derden netto uitgekeerde bonus (maximaal € 750 per zorgprofessional)

€ 961.600,00

Totaal
Euro

Aantal

€ 961.600,00
€ 60.000,00

€ 961.600,00
€ 60.000,00
€ 1.021.600,00
-€ 46.250,00

Verklaringen:

ja

Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

ja

ja

ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021
Medewerkers in loondienst
Aantal
Euro
Totaal ontvangen zorgbonus 2021 (a)
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b)
Netto uitgekeerde netto bonus (€1.000) aan medewerkers in loondienst in 2021

Totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan medewerkers in loondienst 2021 (b)

enst
Aantal

€ 832.081,12
1199
1

€ 461.267,29
1199
€ 1.000,001
€ 462.267,29

Derden
Euro

Totaal
Euro

Aantal

€ 67.324,25
€ 461.267,29
€ 1.000,00

1199
1

100

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 ( c )

€ 38.471,00

€ 899.405,37
€ 461.267,29
1199
€ 1.000,00 1

€ 461.267,29
€ 1.000,00
€ 462.267,29

100

€ 38.471,00

Belastingen
Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per medewerker)
Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting over de aan derden netto uitgekeerde bonus (maximaal € 288,53 per zorgprofessional)

€ 369.813,83

totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeere bonus aan zorgprofessionals (d)

€ 369.813,83

€ 28.853,25
€ 67.324,25

€ 0,00

€ 0,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)
Verklaringen:
Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

€ 369.813,83

€ 28.853,25

ja
ja

€ 369.813,83
€ 28.853,25

€ 369.813,83
€ 28.853,25
€ 398.667,08
€ 0,00

