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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Terugblikken op en je verantwoorden over het voorafgaande jaar is niet alleen een wettelijke en 

maatschappelijke plicht, maar ook belangrijk voor de organisatie, medewerkers en cliënten. Dit is de 

vierde keer dat wij als jonge organisatie terugblikken op het voorafgaande jaar. In 2013 zijn er poli’s 

bijgekomen (Rotterdam en Geldrop), maar hebben wij helaas ook afscheid van een aantal collega’s 

moeten nemen. We hebben weer veel meegemaakt, zowel intern als in onze externe omgeving. In 

2013 hebben wij ons verder ontwikkeld als ‘innovatieve zorgonderneming’.  

Intern hebben we in de gehele organisatie gewerkt aan het verder vastleggen van de gegroeide 

werkwijze. Het kwaliteitssysteem is, met name op het punt van evaluatie en ‘planning en control’ 

verder ontwikkeld. De managementinformatie is sterk verbeterd, en we hebben onze diagnostiek en 

behandeltrajecten vastgelegd in ‘zorgpaden’. De uitdaging hierbij was om onze ‘metamethode’, ’Wrap 

Around Care, te integreren met geprotocolleerde behandelingen, daar waar dat mogelijk is. En dat is 

goed gelukt! 

Ook extern is er veel gebeurd. De samenwerking met collega-instellingen, vooral in welzijn, jeugdzorg 

en GGZ, was altijd al goed op het niveau van de cliënten, maar krijgt nu ook meer vorm in meer 

samenwerking op organisatieniveau. Dit maakt dat wij in gezamenlijkheid de zorg voor jeugd kunnen 

verbeteren. Onze kennis en kunde stellen we daarbij graag beschikbaar, en omgekeerd willen wij 

graag leren van anderen. Gemeenten, politiek en andere stakeholders benaderen ons om mee te 

denken en oriënterend te spreken over een actieve bijdrage in de nieuwe, integrale jeugdzorg zoals 

deze zal ontstaan met de overheveling naar de gemeente (‘de transitie jeugdzorg’). Wij doen dat 

graag, omdat we de keuze voor lokale jeugdzorg, uitgaande van ‘het gewone leven’, zien als een 

grote kans voor verbetering. Vanaf 2015 kunnen wij voluit werken in de ‘nieuwe jeugdzorg’.  

Aan de andere kant is ook de GGZ (en de gezondheidszorg in het algemeen) sterk in beweging. Voor 

ons als ‘nieuwe zorgaanbieder’ geeft de langdurige overgangsfase van het oude naar het nieuwe 

systeem grote problemen. Door plafonds van zorgverzekeraars zullen we krimpen. Beleid, 

contractering, regelgeving en vergoedingen per zorgverzekeraar verschillen sterk en zijn niet altijd 

duidelijk.  

Onze 450 collega’s vangen de stroom aan veranderingen en de moeilijke fase met veel flexibiliteit en 

doorzettingsvermogen op en tegelijkertijd houden ze onze focus waar het echt om gaat: hoogwaardige 

hulp voor onze cliënten! 
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Hoofdstuk 2: Profiel van de 

organisatie 

Naam verslagleggende rechtspersoon Opvoedpoli BV 

Adres Houtmankade 332 

Postcode 1013 RR 

Plaats Amsterdam 

Telefoonnummer 020 - 616 0 528 

Identificatienummer KvK 34279530 

Emailadres info@opvoedpoli.nl 

Website www.opvoedpoli.nl 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

 
De Opvoedpoli 
Is een particuliere en onafhankelijke jeugdzorginstelling met twintig vestigingen door het hele land. De 
Opvoedpoli richt zich op dienstverlening, advisering, zorg en behandeling op het gebied van 
ouderschap, opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-23 jaar). Integrale en innovatieve 
zorgondersteuning wordt geboden op basis van de metamethode Wrap Around Care. 
 
Structuur van de organisatie 
De Opvoedpoli is een open netwerkorganisatie. Zij gaat tijdelijke of blijvende allianties aan met 
professionals of organisaties rondom de cliënten. Dit zijn kinderen, jongeren en hun ouders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Verschillende soorten zorg worden aangeboden. Het betreft geestelijke gezondheidszorg, 
onderwijszorg, jeugdzorg, particuliere zorg en overige zorginitiatieven. 
 
De Opvoedpoli is georganiseerd in een celstructuur. Dit houdt in dat de verschillende vestigingen, 
poli’s genaamd, zich als autonome organisaties organiseren. Deze methodiek stamt af van de theorie 
van Eckart Wintzen.  De verschillende poli’s mogen zich zelfstandig bezighouden met 
personeelsbeleid en het binnenhalen van zorg op lokaal niveau. Op deze manier houdt de Opvoedpoli 
de kleinschaligheid, het persoonlijk contact en de betrokkenheid met de regio waar haar cliënten 
gevestigd zijn. Als een poli te groot wordt, vindt er celdeling plaats, waardoor een nieuwe autonome 
poli ontstaat. 
 
Op centraal niveau worden, op het moederkantoor, polibreed het beleid en de procedures bepaald, 
ICT-ondersteuning geboden evenals  de financiële administratie en control, juridische ondersteuning 
en de communicatie. Op centraal niveau worden ook de contracten met zorgverzekeraars afgestemd. 
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In 2013 zijn de vestigingen in Amsterdam-Oost, 
Heemstede, Geldrop en Rotterdam geopend. 
 
Onder de Opvoedpoli vlag vallen de volgende 
werkmaatschappijen waar zorg wordt geleverd: 
Opvoedpoli BV, Care Express BV, Opvoedpoli Den 
Helder BV, Opvoedpoli Den Haag BV, Opvoedpoli 
Zoetermeer BV en Connected Together BV.  
 
Opvoedpoli is in 2013 voor 70% onderdeel van 
Linda Bijl Beheer BV (oprichter en bestuurder)  en 
voor 30% van Radar Groep, een landelijk actieve 
organisatie in het sociale domein, vooral in 
gemeenten. 
.  
In het verslagjaar 2013 is een verlies geleden van € 
5,7 miljoen. Ook had de Opvoedpoli een negatieve 
eigen vermogenspositie. In 2014 hebben 
Opvoedpoli, Radar en Horizon Jeugdzorg en 
Onderwijs afspraken gemaakt om de financiële 
positie van Opvoedpoli te versterken. 
 
In november 2014 is besloten tot een additionele 
kapitaalsinjectie door Horizon en is Linda Bijl 
teruggetreden als bestuurder. Horizon zal de 
aandelen van Linda Bijl Beheer overnemen. 

 

 

 

 

 

 

Zorg binnen de Opvoedpoli 

De Opvoedpoli is in 2008 opgericht door Linda Bijl vanuit de gedachtegang dat de jeugdzorg 
eenvoudiger en meer doeltreffend georganiseerd kan worden. De algemene gedachtengang is dat er 
gedaan moet worden wat nodig is om de cliënt beter te maken.  

De organisatie houdt zich bezig met geestelijke gezondheidszorg (GGZ), onderwijshulp en jeugdzorg. 
Zij biedt ambulante behandeling, zoals de huidige staatssecretaris van VWS (Van Rijn) dat graag voor 
zich ziet, en richt zich ook op dienstverlening, advisering, zorg en behandeling op het gebied van 
ouderschap, opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
 
Binnen de Opvoedpoli vind je een grote diversiteit aan behandelende professionals. Zo zijn er 
orthopedagogen, gz-psychologen, psychiaters, klinisch psychologen, diverse therapeuten (waaronder 
systeemtherapeuten) en pedagogen. 
   
De Opvoedpoli wil het kastje èn de muur zijn. Dit kan worden gerealiseerd door integrale hulp en 
duidelijke communicatie naar de cliënt doormiddel van één coach en goede samenwerking, ook met 
externe partijen. Hoogopgeleide professionals bevinden zich aan het begin van het zorgtraject. 
Hierdoor kan goed worden beoordeeld wat de zwaarte van de problematiek is en welke behandeling 
nodig is. Hier kan de behandeling tijdig op worden aangepast, zodat zwaardere gevallen langdurige 
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zorg krijgen en lichtere problematiek tijdig en preventief kan worden opgelost om hogere kosten en 
zorginzet in de toekomst te beperken. 

 

Binnen de Opvoedpoli wordt binnen de integrale zorg voornamelijk gewerkt conform de volgende twee 

(meta)methoden: 

1) Wrap Around Care:                 
Wrap Around Care is een model of metamethodiek voor het organiseren van integrale zorg voor 
gezinnen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Door te werken volgens de 
principes van Wrap Around care wordt optimaal gebruik gemaakt van het eigen probleemoplossend 
vermogen van gezinnen en hun eigen kracht. Ook wordt hun sociale netwerk uitgebreid en/of versterkt 
en wordt gestreefd naar herstel van het dagelijks leven. Samenwerking met zowel professionals als 
niet-professionals die belangrijk zijn voor een gezin, is heel belangrijk in dit model. Gezinsbegeleiding 
en coördinatie van zorg zijn niet los van elkaar te zien. 

 
2) CODA-E 
CODA-E is een integratie van verschillende theorieën en therapieën en de praktijkervaring daarvan. 
Gedurende de ontwikkeling van dit doe- en denkkader werd duidelijk dat het gebaseerd is op ‘het hier 
en nu’, systeemgericht denken, communicatie, motivatie en dus ook op de motivatie- en 
communicatietheorieën en conceptuele raamwerken. Er wordt daarnaast ook rekening gehouden met 
de intrapsychische factoren, sociale omgeving, genetische aspecten, dynamische factoren en 
cognities. Eigenlijk met alles wat van invloed kan zijn op het gedrag dat we willen veranderen bij de 
kinderen, jongeren en gezinnen. Coda-E komt uit de VS en omvat vijf fasen: 1. Contact maken, 2. 
Oriënteren, 3. Doelen stellen, 4. Actie ondernemen, 5. Evalueren. 
 
 
Type cliënten 
Binnen de Opvoedpoli wordt onderscheid gemaakt in vier verschillende cliëntengroepen: 

 Groep 1: Jeugdzorg (12%);  
Problematische gezinssituatie door psychiatrische problemen bij ouders. Uit zich 
meestal in vechtscheidingen, huiselijk geweld, armoede en schulden. In de meeste 
gevallen gaat hiermee onmacht in de opvoedsituatie gepaard. 

 Groep 2: Basis-GGZ en lichte opvoedhulp (10%) 
Kinderen met opgroeiproblemen. De problemen uiten zich in gedragsproblemen die 
vaak zichtbaar zijn op school. Vaak in combinatie met stress en beperkte draagkracht 
in het gezin. 

 Groep 3: Specialistische-GGZ (19%) 
Kinderen met een ernstige psychische stoornis die deel uitmaken van een meestal 
goed functionerend gezin. Naast de diagnostiek en behandeling van kinderen zijn er 
vaak vragen rond begeleiding op school en thuis. 

 Groep 4: Specialistische-GGZ en jeugdzorg (59 %) 
Multiprobleemgezinnen. Meerdere gezinsleden hebben ondersteuning of zorg nodig 
vanuit jeugdzorg of GGZ. Problemen versterken elkaar. Kinderen uit deze gezinnen 
kunnen uitgroeien tot overlastgevende jongeren. 
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Schematische weergave van de cliëntengroepen: 

 
 
De Opvoedpoli werkt samen met andere jeugdzorginstellingen om de cliënten op gepaste wijze te 
kunnen behandelen. 
 
Labels 
De Opvoedpoli heeft verschillende labels: Opvoedpoli, Care Express, Connected Together en de 
Schoolpoli. Deze labels hebben verschillende doelgroepen en doelstellingen. 

o Care Express is er speciaal voor jongeren van (rond de) 12-25 jaar met vragen, problemen, of 
een ‘omgeving’ die vindt dat de jongere problemen heeft. 

o Connected Together traint professionals, ontwikkelt methodische werkwijzen, geeft 
relatietherapie en gezinsbehandelingen. 

o De Huiswerklounge analyseert de problematiek van moeilijk lerende jongeren en zoekt samen 
met hen naar oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van planning, leermethode of discipline. 

o De Schoolpoli denkt onpartijdig mee met kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten over de 
ontwikkeling van kinderen in relatie tot de school. Samen wordt er naar oplossingen gezocht. 

o Stichting Polisupport ondersteunt cliënten van Polipartners met kortdurende materiële hulp als 
er even geen ander vangnet is, financiert onderzoek en stimuleert participatie. 

 
De activiteiten van de Opvoedpoli en haar labels vinden gespreid plaats over heel Nederland. Het 
zwaartepunt bevindt zich in Amsterdam, maar er zijn ook vestigingen in Den Haag, Rotterdam, Den 
Helder, Utrecht Geldrop en Enschede. 
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De Kernprestaties van de Opvoedpoli in 2013 

1. Cliënten 

Gedurende 2013 zijn er 8.943 cliënten door de Opvoedpoli geholpen (in 2012: 9.524). Dit is een daling 

van 6%. Deze daling heeft te maken met lagere contractafspraken met zorgverzekeraars voor 2013 in 

vergelijking met 2012. Hierdoor heeft de Opvoedpoli cliënten moeten weigeren en zijn er zelfs 

opnamestops geweest.  

De verdeling van cliënten over de verschillende zorgsoorten is als volgt:  

aantal cliënten zorgsoorten 2013  

DBC-Cliënten 
                              

8.161  91% 

Particulier 
                                  

333  4% 

Onderwijs 
                                  

485  5% 

Jeugdzorg 
                                  

757  8% 

Overig 
                                  

235  3% 

   

Aantal unieke cliënten totaal 
                              

8.943   

Let op: Een cliënt kan onder meerdere zorgsoorten vallen 

Eind 2013 waren er 3.443 cliënten in behandeling (in 2012: 3.874). Er zijn gedurende 2013 5.506 

cliënten ingestroomd en 5.937 cliënten uitgestroomd.  

De verdeling van de wijze van aanmelding van cliënten bij de Opvoedpoli is als volgt: 

Aangemeld bij Opvoedpoli via 
(indien bekend) 2013 2012  

Huisarts 46% 29% + 17% 

School 9% 12% - 2% 

BJZ 8% 11% - 3% 

GGD 3% 2% + 1% 

Anders 34% 46% - 12% 

 

We zien dat een steeds groter deel van de cliënten via de huisarts komt. 
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De behandeling van met name jonge kinderen is in 2013 ten opzichte van 2012 relatief toegenomen 

ten opzichte van het aantal volwassenen: 

Verdeling per leeftijdsgroep 
nieuwe cliënten 2013 2012  

0-6 jaar 15% 10% + 5% 

7-12 jaar 35% 32% + 3% 

13-18 jaar 31% 31% + 0% 

>18 jaar 19% 27% - 8% 

 

Het aantal problemen per cliënt blijft nagenoeg gelijk. Opvallend is dat bijna de helft van de cliënten 

vier of meer problemen heeft. 

Aantal problemen per gezin bij 
nieuwe cliënten 2013 2012  

1 13% 12% + 0% 

2 16% 16% + 0% 

3 17% 18% - 1% 

4 15% 16% - 0% 

5 12% 11% + 1% 

6 9% 9% - 1% 

7 5% 7% - 1% 

8 5% 4% + 1% 

9 3% 3% + 0% 

10 2% 2% - 0% 

meer dan 10 3% 2% + 1% 

 

De meest voorkomende problematieken in 2013 bij de Opvoedpoli zijn de volgende: 

Meest voorkomende problematiek bij nieuwe cliënten 2013 2012  

Opvoed-/opgroeiproblemen 45% 47% - 2% 

Zijn er problemen op school? 34% 39% - 5% 

Gedragsproblemen 23% 27% - 5% 

Partner-/relatieproblemen 19% 21% - 2% 

(Vermoeden van) leerachterstanden 15% 17% - 3% 

Zijn er problemen met vrije tijdsbesteding? 13% 18% - 5% 

Problemen rond (v)echtscheiding en/of  omgangsregeling 13% 16% - 3% 

Schulden, armoede? 12% 18% - 5% 

MPG-gezin/ MPJ-jongere 12% 8% + 4% 

KOPP-problematiek? 12% 8% + 3% 
Veiligheidsrisico's ouder, kinderen, jongeren, samenleving, (nu of 
eerder)? 12% 7% + 5% 

De percentages achter de problematieken geven aan in hoeveel % van de cliënten deze problematiek 

voorkomt als zij zich melden bij de Opvoedpoli. 
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De verdeling van de hoogte van gezinsinkomens van cliënten bij de Opvoedpoli is als volgt.  

Gezinsinkomen nieuwe cliënten 2013 2012  

Laag 44% 48% - 4% 

Gemiddeld 45% 43% + 2% 

Hoog 11% 9% + 2% 

 

Hieruit is op te maken dat er een lichte verschuiving plaats heeft gevonden van cliënten uit gezinnen 

met een laag inkomen naar cliënten uit gezinnen met een gemiddeld tot hoger inkomen. 

2. Omzet 

De omzet bedroeg in 2013 € 21.569.892,- waarvan € 18.729.524 zorgverzekeringen en het overige 

voornamelijk jeugdhulp. Aangezien 91% van de cliënten (ook) een DBC-cliënt is, hebben we de 

geopende DBC’s GGZ in 2013 verder geanalyseerd en vergeleken met DBC’s die geopend waren in 

2012: 

Het aantal DBC’s dat geopend is in 2012 en 2013 is als volgt: 

 2013 2012  

# geopende DBC's 
        

5.370  
        

6.836  -21% 

 

De verdeling van de DBC’s over de bevolkingsgroepen is als volgt: 

Per categorie 2013 2012 

Jeugd (<18) 81,1% 74,4% 

Volwassenen 18,9% 25,6% 

We zien dus binnen de Opvoedpoli een stijging van het aantal DBC’s dat voor kinderen geopend is 

ten opzichte van het aantal DBC’s dat voor volwassenen geopend is. Ouders worden vaak niet 

behandeld, ondanks dat dit wel noodzakelijk zou zijn, omdat dit niet wordt toegestaan door de 

zorgverzekeraars.   

Het grootste deel van de DBC’s vindt plaats in de transitieregio Amsterdam-Amstelland. We zien hier 

ook een relatieve stijging. In Twente zien we een sterke daling van 5%. 

verdeling over 
transitieregio's 2013 2012  

Amsterdam-Amstelland 30% 29% 0% 

Haaglanden 14% 11% 3% 

Zuid-Kennemerland 9% 9% 0% 

Twente 5% 10% -4% 

Kop van Noord-Holland 8% 7% 2% 

Noord Kennemerland 6% 8% -2% 

Utrecht-Stad 6% 7% -1% 

IJssel land 3% 3% 0% 

Zaanstreek-Waterland 3% 3% 0% 

IJmond 3% 2% 1% 

Haarlemmermeer 3% 2% 1% 

3. Personeelsformatie 
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Het personeelsbestand is in 2013 onder druk van de verlaagde contracten van zorgverzekeraars licht 

gedaald ten opzichte van 2012. Eind 2013 waren 528 collega’s actief in de Opvoedpoli tegenover 547 

in 2012 (-/- 3%), het totaal aantal fte’s (36 uur per week) was in 2013 333 (in 2012: 364) (-8,5%). 

Het personeelsbestand op basis van dienstverband is als volgt opgebouwd in 2013: 

 

Te zien is dat het aantal personeelsleden en fte’s is verminderd. Per categorie dienstverband zien we 

wel grote verschillen. Zo zijn veel dienstverbanden overgegaan van tijdelijk naar vast. 

Opvallend is dat het aantal freelancers is toegenomen, maar de fte’s niet. Zorgverzekeraars stellen 

eisen over de behandelingen van GGZ-zorg, waardoor de Opvoedpoli genoodzaakt is om met meer 

freelancers zoals psychiaters, klinisch psychologen etc. te werken. Te zien is wel dat het aantal 

freelance-fte’s slechts licht is gestegen, wat inhoudt dat zij gemiddeld minder uren worden ingehuurd. 

De meeste mensen die in de zorg voor jeugd werken zijn vrouw. Zowel voor de personele 

samenstelling en onze bedrijfscultuur als voor het werken met gezinnen, kinderen en jongeren is het 

van groot belang dat er meer mannen actief worden in de zorg. Zeker voor onze mannelijke cliënten. 

De Opvoedpoli heeft ook in 2013 intensief gewerkt aan het vergroten van het aantal mannelijke 

professionals. Echter omdat de Opvoedpoli gedwongen was te krimpen in zijn personeelsbestand is 

deze doelstelling niet helemaal gerealiseerd. Eind 2013 staat is het percentage mannelijke 

medewerkers 27%. 

 

 

 

 

 

 

Enkele andere kengetallen met betrekking tot het personeelsbestand van de Opvoedpoli: 

Personeel 2013 2012 diff

Vast 154 126 28 + 22%

Tijdelijk 186 243 -57 - 23%

Oproepkracht 62 88 -26 - 30%

Freelance 71 57 14 + 25%

Overig 55 33 22 + 67%

Totaal 528 547 -19 - 3%

FTE's 2013 2012 diff

Vast 137       113       25          + 22%

Tijdelijk 160       217       -57        - 26%

Oproepkracht 14          10 4            + 45%

Freelance 9            9 0            + 1%

Overig 12          3 9            + 294%

Totaal 333       352       -19        - 5%

Geslacht 2013 2012

man 142 27% 142       + 26%

vrouw 386 73% 405       + 74%
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Zoals ook al bleek uit het feit dat het aantal freelancers is gestegen binnen de Opvoedpoli, is het 

aantal hoofdbehandelaren ook gestegen. 

De diversiteit in (culturele) achtergrond, opleiding, leeftijd en ervaring blijft ook in 2014 onverminderd 

prioriteit.  

 

Het aandeel overhead binnen het totale personeelsbestand op fte’s, met name op het Moederkantoor,  

is gestegen ten opzichte van 2012. Dit heeft te maken met het feit dat de Opvoedpoli vaak wordt 

gecontroleerd door verzekeraars, geconfronteerd wordt met steeds wisselende eisen en wensen van 

deze zorgverzekeraars en vaak betrokken was bij juridische procedures, onder andere met betrekking 

tot artikel 13 van de ZvW. Om deze processen en de ontwikkelingen met betrekking tot de 

bedrijfsvoering en transitie het hoofd te kunnen bieden, was extra ondersteuning op het 

moederkantoor noodzakelijk.  

 

  

Gemiddelde leeftijd 2013 2012

38,4      38,5      

Opbouw per leeftijdsgroep 2013 2012

>30 172       33% 184       34%

31-50 260       49% 263       48%

50+ 96          18% 100       18%

overige variabelen 2013 2012

aantal Hoofdbehandelaren 105       67          

ziekteverzuim 3,9% + 3,7%

Overhead (FTE) 2013 2012

behandelaren 270       81% 293       83%

Totaal overhead 63          19% 59          17%

Lokale overhead 42          13% 43          12%

Waarvan moederkantoor 21          6% 16          5%
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Hoofdstuk 3: Maatschappelijk ondernemen 

3.1 Samenwerkingsrelaties  

De Opvoedpoli gaat vooral op cliëntniveau samenwerkingsrelaties aan en dat gebeurt veelvuldig. 

Altijd rondom de vraag en behoefte van de cliënt. Daarnaast hebben we ook op vestigings- en/of 

concernniveau samenwerkingsrelaties. De Opvoedpoli heeft een brede scope en heeft hierdoor een 

positie die ervaren kan worden als concurrerend (de eerste jaren was dit zeker het geval). Echter, in 

regio’s waar de Opvoedpoli langer actief is, ontwikkelen we juist veel mogelijkheden om te verbinden. 

Immers: de synergie binnen het brede veld van jeugd is een goede basis voor samenwerking. 

De basis voor samenwerking tussen de Opvoedpoli en andere professionals ligt bij de cliënt. We 

zorgen dat we het gezin in deze samenwerking betrekken, dus geen brede overleggen met 

verschillende hulpverleners over het gezin, maar juist met het gezin. Elk gezin heeft een vaste coach 

die zorgt voor de afstemming. Zo zorgen we voor korte lijnen en een prettige samenwerking. Een 

gezin mag geen ‘vijftien hulpverleners’ over de vloer hebben. 

Horizon 

Op landelijk niveau zijn we druk bezig met de waarborging van onze continuïteit. Daarvoor hebben we 

financiële en bestuurlijke versterking nodig. Jeugdzorginstelling Horizon wil en kan investeren in ons 

concept. Samen met Horizon werken we aan ‘degelijke vernieuwing’. De komende periode zijn we 

‘transitiemotor’. Daarbij willen we ervoor zorgen dat er daadwerkelijk minder uithuisplaatsingen komen. 

Ambulantiseren dus, vanuit het concept van de Opvoedpoli en met de inzet van GGZ-expertise in de 

jeugdzorg en de kennis en kunde van de collega’s van Horizon.  

RADAR 

Radar is als medeaandeelhouder actief betrokken bij onze organisatie en de samenwerking met 

Horizon. Gezamenlijk trekken we op in Rotterdam rond de pilot WMO en jeugdhulp aldaar.  

Bureau Jeugdzorg 

De samenwerking met Bureau Jeugdzorg (BJZ) is in alle regio’s intensief en belangrijk. Met name de 

regie en doorzettingsmacht van jeugdbescherming en reclassering is in sommige gevallen cruciaal, 

vooral voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Soms is een meer gedwongen kader 

noodzakelijk als basis voor de zorg. Juist de Opvoedpoli als zorginstelling, die werkt vanuit eigen 

kracht, eigen keuze en eigen regie, in nauwe samenwerking met het cliëntsysteem en –netwerk, weet 

hoe belangrijk het is om terecht te kunnen bij een organisatie die kan ingrijpen als veiligheid in het 

geding is. Vooral als kinderen, gezinnen of de samenleving niet veilig zijn, als verwaarlozing, misbruik 

of mishandeling speelt. BJZ is een grote verwijzer, maar andersom melden wij ook gezinnen bij hen 

aan waarover wij grote zorgen hebben. Waar mogelijk ondersteunen wij het werk van de 

jeugdbeschermers. 

Stadsdelen 

In 2013 zijn verschillende stadsdelen een belangrijke samenwerkingspartner geweest, als voorbeeld 

Amsterdam Zuidoost. De visie van de Opvoedpoli en van de betrokken beleidsadviseur van het 

stadsdeel liggen op één lijn rondom het thema onderwijs, zorg en ouderbetrokkenheid. Het stadsdeel 

was op zoek naar een partij om een onderwijsinfopunt voor ouders bij onder te brengen. Zij hebben de 

Opvoedpoli deze kans gegeven omdat we van preventie tot curative zorg kunnen leveren en 

openstaan en actief opzoek gaan naar het aangaan van nieuwe samenwerkingen op wijkniveau. Dit 

heeft geresulteerd in een intensieve samenwerking en een subsidie om de Schoolpoli mee te 

ontwikkelen. Ook zijn er vanuit verschillende stadsdelen gelden ter beschikking gesteld voor het 

begeleiden van Multiprobleemgezinnen (MPG). 
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Pilots in de transitie jeugdhulp 

De Opvoedpoli is in een groeiend aantal gemeenten actief in pilots die vooruitlopen op de 

gemeentelijke jeugdhulp na de transitie. Al werkende bekijken we op welke wijze we in de gemeente 

optimaal onze meerwaarde kunnen realiseren. Zo hebben we in Bloemendaal een coördinerende en 

uitvoerende rol in het CJG, is er in Amsterdam-Centrum een proeftuin in nauwe samenwerking met 

het stadsdeel en het onderwijs en leveren we integrale hulp met GGZ en jeugdzorg in bijvoorbeeld 

Amsterdam, Den Haag en in de Brabantse Dommelvallei. In 2014 breiden we deze activiteiten verder 

uit, bijvoorbeeld in Amstelveen, Haarlemmermeer en in een aantal Utrechtse gemeenten.  

Onderwijs 

Ook in het onderwijs worden in toenemende mate structurele samenwerkingsafspraken gemaakt. Dit 

gaat zowel op het niveau van de Samenwerkingsverbanden in het onderwijs en schoolbesturen als 

met individuele scholen. Met scholen wordt intensief afgestemd wat de grens is tussen onderwijszorg, 

wat wij binnen GGZ en jeugdzorg kunnen doen en wat ouders en scholen nodig hebben als er 

problemen zijn met kinderen. In 2013 is het aantal scholen dat onderwijsbegeleiding regelt bij de 

Opvoedpoli gegroeid en ook vraagt men ons steeds vaker om trainingen voor ouders, leerkrachten en 

docenten te verzorgen. De verschillen tussen regio’s in de manier waarop de onderwijszorg is 

geregeld, zijn groot. Onze inzet sluit aan op de behoefte en de keuzes van scholen. In sommige 

regio’s hebben scholen al veel ruimte en budget om zelf keuzes te maken in de uitvoering van 

onderwijszorg, in andere regio’s is deze ontwikkeling nog niet zo ver. 

Ziekenhuizen 

Met een aantal ziekenhuizen (in Amstelveen, Amsterdam en Den Helder) is inmiddels een structurele 

samenwerking opgebouwd. Deze samenwerkingen zijn gericht op het voorkomen van (langdurige) 

klinische opnames van kinderen, waarbij in feite sprake is van psychische problematiek. Deze 

gezinnen kunnen immers beter in hun thuissituatie geholpen worden. Dat is niet alleen beter voor 

kinderen en ouders, maar ook een stuk goedkoper.  

Raad voor de Kinderbescherming 

Wij merken dat de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbanken steeds vaker kiezen voor een 

(vrijwillig) traject voor ouders bij de Opvoedpoli. Het gaat veelal om gezinsonderzoeken, begeleide 

omgangsregelingen en begeleiding bij thuisplaatsingen na een uithuisplaatsing. Ook hier levert de 

Opvoedpoli een bijdrage. Graag zelfs, want als gescheiden ouders het goed afspreken, scheelt dat 

een getraumatiseerd (en duur) kind later. Deze dienstverlening is in 2013 inhoudelijk verder ontwikkeld 

en zal in 2014 haar beslag krijgen in een gestructureerde werkwijze. Er is veel behoefte aan deze 

nieuwe tak van onze dienstverlening, het past bij ons contextuele concept en zal zeker een sterk 

preventief effect hebben. De hulp rond (v)echtscheidingen geeft nog wel een grote uitdaging voor wat 

betreft de financiering. Lang niet alle ouders kunnen zelf betalen voor onze inzet en de verschillende 

financiers maken vooralsnog weinig budget vrij voor deze problematiek. 

Welzijnsorganisaties 

In een aantal regio’s zijn en worden samenwerkingsverbanden gesloten met welzijnsorganisaties. Zij 

werken in de preventie en maatschappelijke ondersteuning (WMO) in de wijk. Zij zien het sociale 

domein in de volle breedte. Met een intensieve samenwerking kunnen wij direct aansluiten. In Zuid-

Holland hebben wij een alliantie met ‘Kwadraad’. Zij schakelen ons in als kinderen en gezinnen 

ernstige problemen hebben. In Amsterdam gaat het nog verder: hier werken we het plan uit met 

Combiwel en Ysterk om elkaars medewerkers in te schakelen. Zo maken we optimaal gebruik van 

elkaars deskundigheid en bieden we continuïteit aan cliënten.  

Cliëntenorganisaties 
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Tot slot hebben wij, zowel vanuit onze organisatie als vanuit ons Cliëntenplatform, in toenemende 

mate contact met cliënt
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Hoofdstuk 4: Bestuur, toezicht en 

bedrijfsvoering 

3.1  ‘Good governance’ 

De Code Tabaksblat (‘good governance’) en de Zorgbrede Governance Code (gezondheidszorg) 

werden ook in 2013 nageleefd. De Opvoedpoli streeft sociaal ondernemerschap na, waaronder 

integer en transparant handelen door het bestuur vallen en goed toezicht hierop. De Wet Toelating 

Zorginstellingen, onder wiens erkenning de Opvoedpoligroep werkt, stelt ook eisen aan transparant 

bestuur. Afgelopen jaar is gewerkt met het aangepaste bestuursreglement dat in 2012 is 

geactualiseerd naar aanleiding van de daarvoor gehouden evaluatie. Dit reglement functioneert goed, 

ook in het kader van transparantie. 

De Opvoedpoli werkt voor het grootste deel met publieke gelden. Wij hebben geen winstoogmerk, 

maar goede-zorg-oogmerk. Bedrijfsresultaat wordt ingezet voor de verdere ontwikkeling van onze 

professionals en voor onze Stichting Polisupport, waar onder andere ons Cliëntenfonds is 

ondergebracht. Het Cliëntenfonds keert ‘bijzondere noden’ uit aan cliënten die dit nodig hebben. Ook 

wordt ons (wetenschappelijk) onderzoek vanuit het fonds gesponsord. Ieder jaar wordt bekeken of er 

ruimte is voor een zogeheten resultaatverantwoordelijke bonus voor alle medewerkers (100%= 1 

maandsalaris). Hiervoor wordt ieder jaar een aantal doelen gesteld in lijn met de doelstellingen 

genoemd in het jaarplan van de Opvoedpoli resp. de jaarplannen per Poli. Voor het jaar 2013 zijn 

geen bonussen uitgekeerd, omdat in 2013 geen winst is gemaakt.  

3.2  Bestuur 

De Opvoedpoligroep heeft in 2013 één bestuurder en directielid. Dit is de oprichter en 

meerderheidsaandeelhouder van de organisatie en haar onderdelen, Linda Bijl Beheer BV 

respectievelijk Linda Bijl. Elke vestiging heeft een eigen directeur die zelfstandig werkt binnen het 

concept en de standaarden van de Opvoedpoli door middel van een Licentie- en 

Serviceovereenkomst. In deze overeenkomst worden de centrale waarborgen vastgelegd: financieel 

beleid, de corporate communicatie, landelijke contracten en het kwaliteitssysteem. Indien het een 

vestiging is in de vorm van een aparte rechtspersoon (Den Helder en Zoetermeer), komt daar ook een 

formele Samenwerkingsovereenkomst bij tussen de lokale rechtspersoon en de landelijke Opvoedpoli.  

Iedere vestiging heeft eenzelfde organisatiestructuur. Er is één directeur (met een inhoudelijke 

achtergrond in combinatie met een bedrijfsmatige focus) en een officemanager. Een Poli heeft verder 

minimaal twee hoofdbehandelaars (waaronder een psychiater) en een werkbegeleider. Wekelijks vindt 

een multidisciplinair overleg plaats waarin alle (nieuwe) cliënten besproken worden. Er is veel ruimte 

voor intervisie (verplicht), kennisdelen en overleg over cliënten. Poli’s zijn in het dagelijks werk 

zelfstandig binnen de centrale kaders. Via interne controles, managementinformatie en de intensieve 

monitoring van het ISO-kwaliteitssysteem blijven poli’s ook centraal goed in beeld. Het Moederkantoor 

zorgt voor de centrale ondersteuning. 

In augustus 2014 wordt Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs mede aandeelhouder en treedt 

Hans du Prie toe ( tevens bestuursvoorzitter van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs ) als bestuurder en 

voorzitter. Linda Bijl treedt in november 2014 af als bestuurder. 

3.3  Raad van Commissarissen (RvC) 

De RvC adviseert de directie en houdt toezicht zowel vanuit het oogpunt van het vennootschapsrecht 

als vanuit het oogpunt van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De RvC bestaat uit drie leden: 
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Sjef van Gennip (voorzitter), Karin Kuiper en Tom Groot (financieel). Sjef van Gennip is in het 

dagelijks leven voorzitter van de Raad van Bestuur van Reclassering Nederland, Karin Kuiper heeft 

een achtergrond in de zorgverzekeringen en is verbonden aan VNO-NCW en Tom Groot is hoogleraar 

Management Accounting aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De leden van de RvC ontvangen 

geen bezoldiging. 

De RvC is vier maal regulier bijeen geweest, met tussentijds en aan het eind van het jaar twee extra 

vergaderingen. Daarnaast heeft de voorzitter van de RvC regelmatig bilateraal contact gehad met de 

bestuurder van de Opvoedpoli.  

2013 was een turbulent jaar, zeker op het gebied van sturing en financiering. De onderhandelingen 

met financiers (voornamelijk de zorgverzekeraars) verliepen moeizaam. Politiek en financiers hebben 

een grote maar ook onzekere invloed op nieuwe innovatieve zorgaanbieders zoals de Opvoedpoli en 

partner Care Express.  Die onzekerheid geeft ook kansen en dwingt tot flexibiliteit, wat nu juist bij onze 

organisatie past en maakt dat de Opvoedpoli ook afgelopen jaar inhoudelijk voor onze cliënten en hun 

verwijzers een goed alternatief is geweest om hun zorg aan toe te vertrouwen. Dit blijkt uit de in 2013 

nog steeds toenemende stroom aanmeldingen en verwijzingen. Het Auditcommittee van de RvC heeft 

veel werk gehad aan de voorbereiding voor de behandeling van de jaarverantwoording 2012. Vooral 

de risicoparagraaf vergde veel tijd en aandacht. Omdat de zorgverzekeraars onder andere 

achterbleven in de afrekening van de declaraties 2012 en 2013 werd 2012 afgesloten met een verlies, 

dat wel een stuk minder was dan eerst gedacht. Ook de voorbereiding van de organisatie om 2014-

bestendig te zijn heeft de bestuurder en de RvC (maar ook de Ondernemingsraad en het 

Cliëntenplatform) veel tijd gekost. Om de overgang tot aan de centralisatie van de jeugdzorg naar 

gemeenten in 2015 in goede banen te leiden, moest immers worden besloten hoe dat kon worden 

bewerkstelligd. Het betekende in de tweede helft van 2013 een voorbereiding voor een behoorlijke 

(tijdelijke?) krimp in medewerkers alsmede samenvoeging van vestigingen. De krimp vond  vooral 

plaats in de overhead (directeuren, officemanagers en Moederkantoor). Tegelijkertijd deed zich in het 

najaar een kansrijke ontwikkeling voor met een mogelijke partner in de jeugdzorg: Horizon. De 

bestuurders van Horizon en de Opvoedpoli hebben intensief onderzoek gedaan voor een partnership, 

waarbij de RvC (en die van Horizon) nauw waren betrokken. Dit proces zal naar verwachting in 2014 

zijn beslag krijgen. De RvC heeft gedurende het hele jaar en vooral in de tweede helft fors de vinger 

aan de pols gehouden. 

In 2014 vindt er een verandering plaats in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Karin 

Kuiper treedt terug als commissaris en Dickey Pronk en Jan Willem Jurg nemen namens Horizon 

zitting in de Raad van Commissarissen. 

3.4  Bedrijfsvoering: moederkantoor 

De bedrijfsvoering staat voor een voortdurende uitdaging om de organisatie optimaal te faciliteren en 

in te spelen op de externe veranderingen. In 2013 is de professionalisering van de processen 

voortgezet. Juist vanwege de vrije ruimte die onze medewerkers op de vestigingen hebben in het 

dagelijks werk is het van groot belang dat vitale bedrijfsprocessen eenduidig en betrouwbaar zijn, 

zoals de financiële en salarisadministratie, de declaratie van DBC’s (de financierings-systematiek in 

de GGZ) en de administratieve organisatie. In 2013 is gewerkt volgens een eenduidige manier van 

declareren middels Vecozo en het administreren in ‘het bestand’. Dit geeft inzicht in de status van de 

gedeclareerde DBC’s bij de zorgverzekeraar. Verder is de procedure voor combifinanciering, voor 

niet-GGZ-zorg, verder ontwikkeld en uitgedacht. In 2014 wordt deze procedure geïmplementeerd als 

projectadministratie in Careweb.  

De medewerkers van het Moederkantoor vallen onder de bestuurder. Zij bestaan uit een klein team 

van 21 fte dat dienstverlenend is aan de vestigingen, de dochter-BV’s en de Stichting. De Opvoedpoli 

kiest hierbij voor een kleine en wendbare overhead en werkt waar mogelijk  met uitbesteding van 

onderdelen. Zo is de salarisadministratie uitbesteed en werkt de Opvoedpoli ‘in de cloud’, oftewel met 
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web-based ICT-oplossingen (Exact voor de boekhouding en Careweb voor de algehele cliënt-, uren- 

en personeelsregistratie). De Opvoedpoli deelt documenten en expertise via de eigen ‘WIKI’.  

In 2014 wordt een nieuwe interim directeur aangesteld, Hans Michels, hij stuurt het Moederkantoor 

aan en de algemene bedrijfsvoering.  

Beleid & Controlcyclus (B&C)  

Er is in 2013 hard gewerkt aan het verbeteren van de Beleid & Controlcyclus en het financiële beheer. 

De B&C-cyclus en het financieel beheer zijn uiteraard ook onderdeel van het kwaliteitssysteem (ISO, 

Maatstaf Zorg) van de Opvoedpoli. Businessplan, jaarplan, jaarbegroting en de meerjarenbegroting 

zijn de basiselementen voor de planning. Er wordt nu binnen de Opvoedpoli onderscheid gemaakt in 

financial control en business control. Daarom is er ook een business controller in 2013 aangenomen. 

Ten aanzien van het ‘in control zijn’, is in 2013 de managementinformatie verder uitgebouwd, zodat de 

directeuren van de Poli’s nog beter kunnen sturen op informatie die nu maandelijks naar hen toekomt. 

Deze rapportages bestaan uit urenrapportages ten behoeve van de productiviteit, bezetting en 

registratie en een financiële rapportage voor het monitoren van de kostenbeheersing bij de alle poli’s.  

Op weekbasis wordt er een liquiditeitsprognose gemaakt om vooruit te kunnen kijken in de 

portemonnee van de Opvoedpoli. Ook worden de contracten met zorgverzekeraars en de uitputting 

hiervan beter gemonitord. Dit is noodzakelijk omdat deze contracten vaak voor een lager volume en 

lagere prijs zijn afgesproken dan in 2012 en dan door instroom werkelijk te realiseren is. Om de 

risico’s voor de Opvoedpoli te kunnen beperken is het noodzakelijk grip op deze informatie te hebben. 

Tevens wordt elk kwartaal ook een geconsolideerde jaarrekening opgemaakt.  

De verdere ontwikkeling is het verbeteren van het budgetteringsproces. De begroting voor 2014 is 

voor een groot gedeelte bottom-up door de verantwoordelijke polidirecteur opgesteld. Er is voor 

gekozen om meer budgetverantwoordelijkheidsbesef bij de polidirecteur te ontwikkelen. De verdere 

ontwikkeling van de managementinformatie is nodig voor de Opvoedpoli in 2014, om een beter inzicht 

te krijgen in de bedrijfsvoering en de financiële situatie. Zo zijn er plannen voor een 

managementdashboard met financiële resultaten en kpi’s, de implementatie van een grafisch 

managementinformatiepakket en het opstellen van een projectrapportage voor niet-GGZ-zorg. Deze 

informatievoorziening zal in 2015 verder geprofessionaliseerd worden. Dit is noodzakelijk omdat deze 

niet-GGZ-zorg niet onder de zorgverzekeringswet valt en met het oog op de transitie in 2015 naar 

financiering vanuit de gemeente steeds belangrijker wordt. 

Risicomanagement 

Aandacht voor risicomanagement maakt een belangrijk onderdeel uit van de B&C cyclus. De 

Opvoedpoli hanteert de volgende definitie voor risicomanagement: het op gestructureerde wijze 

detecteren, inventariseren, identificeren, analyseren en managen van risico’s. De Opvoedpoli is zich 

ervan bewust dat het risicoprofiel continu wijzigt in de loop van de tijd en door de (politieke) complexe 

context waarin de organisatie werkt. Het risicoprofiel van de Opvoedpoli wordt dan ook periodiek 

geëvalueerd. Het risicomanagement bij de Opvoedpoli is in hoofdlijnen gericht op de volgende 

onderwerpen: 

 Cliënten: Bij de Opvoedpoli staat de cliënt centraal. Aandacht voor veiligheid, 

toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg zijn belangrijke kernwoorden. Alle professionals op 

de Poli’s werken volgens dezelfde strakke werkwijze (Coda-E en ISO-kwaliteitssysteem), met 

als uitgangspunt het Wrap Around Care-model. Op vitale onderdelen wordt gewerkt met 

bindende protocollen en procedures. De Opvoedpoli is in samenwerking met de Universiteit 

van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht verder op zoek gegaan naar objectieve criteria 

voor de toetsing van de effectiviteit en kwaliteit van de door haar geleverde zorg. Dit vergt een 

lange adem. 
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 Lerend vermogen en medewerkers: De Opvoedpoli is sterk afhankelijk van het functioneren 

van haar medewerkers. Intensieve inwerk-programma’s, training, begeleiding en regelmatige 

(verplichte) intervisie alsmede een set van, op de Opvoedpoli toegespitste, 

arbeidsvoorwaarden maken dat professionals bij ons willen werken en willen blijven leren. 

Opvoedpoli is een erkende opleidingsinstelling voor GZ-psychologen en Psychotherapeuten 

(2013 ook klinisch psychologen). 

 Middelen: Kwaliteit van de (financiële) managementrapportages, beleid ten aanzien van 

solvabiliteit en liquiditeit, kennis van relevante wet- en regelgeving moeten waarborgen dat de 

Opvoedpoli de komende jaren financieel gezond doorkomt. 

 Relatie financiers van de zorg: De relatie met zorgverzekeraars is door de bezuinigingen 

van het Rijk in 2013 nog meer onder druk komen te staan. Bovendien is het werken zonder 

schotten een uitdaging die van financiers inzicht en begrip vraagt. Springen zij over hun 

schotten heen om te zien dat het probleem dan eerder en goedkoper wordt opgelost? De 

Opvoedpoli zal zich komende jaren maximaal inspannen om te bouwen aan goede relaties 

met haar financiers, ook nieuwe zoals gemeenten en scholen. De Opvoedpoli kiest in dit 

speelveld voor optimale transparantie. De integrale werkwijze brengt overlap en dubbelingen 

tussen sectoren in beeld. Wij realiseren ons dat wij met onze transparantie en onze integrale 

werkwijze in een kwetsbare positie zitten. We passen in alle hokjes én in geen enkele. Maar 

het belang van vernieuwing van de zorg voor jeugd (met name ook in relatie tot de transitie 

jeugdzorg) is te groot om dit risico niet te nemen.  

 Relatie met andere (zorg)organisaties (keten): De Opvoedpoli hecht aan een goede relatie 

met andere zorgorganisaties. Dit is van belang voor continuïteit van de hulpverlening aan 

cliënten. Zowel op bestuurlijk niveau, op het niveau van de Polidirecties als op 

medewerkersniveau tracht zij te investeren in, en samen te werken (in netwerken) met, 

andere zorgorganisaties. Als relatief nieuwe zorgorganisatie tracht zij dit te doen door 

transparant te zijn naar andere stakeholders over haar organisatie en middels een open 

houding.  

 Bedrijfsprocessen: de opzet en de werking van de administratieve organisatie en daarin 

opgenomen maatregelen van interne controle zijn in 2013 verdergaand gedocumenteerd en 

beoordeeld. Daarnaast heeft in januari 2012 ISO-certificering formeel zijn beslag gekregen en 

is deze herbevestigd in november 2014. Dit is mede van belang voor de sturing in het kader 

van de B&C cyclus. In 2013 zijn de risico’s door de Opvoedpoli geëvalueerd en gescoord in 

een matrix (kans en impact).   

Administratieve organisatie, kwaliteitstoetsingen en ISO-certificering 

Het moederkantoor zorgt voor een opzet van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen 

maatregelen van interne controle (AO/IC) die voldoen aan de daaraan gestelde eisen. In het jaar 2012 

heeft een belangrijk slag plaatsgevonden in het documenteren en verbeteren van de AO/IC voor de 

processen inkopen, personeel en salaris en opbrengsten per zorgsoort. Processtappen die decentraal 

worden uitgevoerd zijn ook uitgeschreven als proces in het kwaliteitshandboek  

Het proces voor het behoud van het ISO-9001-2008 certificaat (Maatstaf Zorg) blijft bijdragen aan het 

verbeteren en helder houden van onze bedrijfsprocessen. In januari 2013 is het certificaat opnieuw 

toegekend en zijn de nieuwe vestigingen van de Opvoedpoli en Care-Express eveneens toegevoegd 

aan het certificaat. Wij zijn daar zeer trots op en hopen hiermee onze organisatie nog beter in de 

vingers te krijgen. In de beoordeling door de certificeerder werd duidelijk dat de Opvoedpoli excelleert 

in de gezamenlijke visie (in woord en daad), in de uitvoering van het primair proces en in de 

vormgeving van ‘het nieuwe werken’, inclusief personele zorg. Het Moederkantoor kreeg hierbij een 

extra pluim voor innovatie en implementatie van nieuwe bedrijfsprocessen. De implementatie van 

BergOp werd apart benoemd als snel en goed. Aandachtspunten moeten met name zijn gericht op het 

versterken van het ‘evalueren en verbeteren’. Hier leggen wij nog onvoldoende vast. Dit blijft 

gehandhaafd. De directiebeoordeling, de reflectie van ons over het kwaliteitssysteem, dient verder te 
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worden uitgebreid, beter worden ingebed binnen de organisatie en meer blijk geven van inzicht in het 

functioneren van het systeem. Ook de B&C-cyclus moet nog meer gaan leven in de organisatie. De 

organisatie is voortdurend in beweging, interne en externe veranderingen (de politiek, 

zorgverzekeraars, transitie jeugdzorg) vergen veel van onze flexibiliteit. In 2013 was dit een belangrijk 

aspect en in 2014-2015 wordt dit nog belangrijker. De organisatie van de Opvoedpoli is geen pionier 

meer en heeft een meer solide basis en ‘positie’ gekregen. Wel moeten we er hard aan werken die te 

behouden.   

3.5  Cliëntenplatform  

Het Cliëntenplatform is eind 2012 opgericht en heeft daarna een goede start gemaakt  met 

verschillende acties. De vijf leden zijn bijna iedere maand bijeen geweest, in het begin vooral om met 

elkaar uit te vinden wat hun rol en taak kon zijn en hoe die vorm konden worden gegeven. Bij de helft 

van de bijeenkomsten was Linda Bijl aanwezig om mee te praten en mee te denken. Het platform 

heeft onder andere een proef gedaan met een enquête onder de cliënten van één van de Poli’s in 

Amsterdam. Men wilde graag de mening van cliënten weten over hoe de eerste kennismaking (intake) 

met de Opvoedpoli verliep en wat er eventueel verbeterd kan worden. De uitslag van de enquête was 

grotendeels positief. Vooral het contact met de hulpverlener (professioneel, betrokken en goed 

luisterend) werd als prettig ervaren. Eventueel zou er in de toekomst tijdens het behandelingsproces 

een keer gekeken kunnen worden naar de match tussen hulpverlener en cliënt. In 2014 gaat het 

platform de proef uitbreiden naar een Poli in een andere regio. Ook is het Cliëntenplatform extern 

actief geweest (pers, politiek). Er is een brief geschreven over de keuzevrijheid van ouders om zelf 

zorg te kiezen die hun past en deze is breed verspreid. Keuzevrijheid is nu nog verankerd in artikel 13 

van de Zorgverzekeringswet, maar is ‘vernauwd’. Als ouders een bepaalde verzekeringspolis hebben, 

kunnen zij alleen terecht bij zorgverleners die een contract krijgen van hun zorgverzekeraar c.q. door 

de benauwende mal van de verzekeraars komen. Verder is er een brief geschreven over het feit dat 

de huidige gang van zaken bij de financiering ertoe leidt dat innovatie in de jeugdzorg geen kans krijgt. 

De Opvoedpoli moet als nieuwe zorgaanbieder vechten voor een plaatsje in een ongelijk speelveld en 

moest daardoor in 2013 enorm krimpen en zal dat in 2014 ook moeten doen, terwijl aan de andere 

kant steeds meer verwijzers, ouders en jeugdigen hun zorg juist bij de Opvoedpoli willen krijgen. 

Krimp is slecht voor de cliënten, die allen aantoonbaar zeer tevreden zijn over de integrale aanpak 

van de Opvoedpoli. Ten derde was een lid van het Cliëntenplatform met zijn hele gezin te zien in het 

tv-programma De Slag om Nederland, waar het ging om goede en betaalbare jeugdzorg en de wijze 

waarop zorgverzekeraars vanuit hun kokers niets doen als het gaat om innovatie met betere en 

goedkopere zorg.  

Het Cliëntenplatform ziet de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 naar gemeenten dan ook met 

hoop tegemoet, omdat gemeenten waarschijnlijk meer gevoel hebben voor innovatieve initiatieven en 

ook graag willen dat er integraal gewerkt wordt in de jeugdzorg, zonder schotten en etiketten. Precies 

zoals de Opvoedpoli nu al werkt. 2014 zal een moeilijk jaar worden qua financiën, maar hopelijk komt 

er geen uitstel van de decentralisatie jeugdzorg/jeugdGGZ. Gemeenten en hun inwoners moeten de 

kans grijpen om het beter te doen.  

  

3.6  Ondernemingsraad 

De OR had in 2013 als speerpunt om zo zichtbaar mogelijk op alle Opvoedpoli’s/Care-Express 

aanwezig te zijn. Er is gekozen voor een roadshow, waarbij de leden van de OR de afzonderlijke 

locaties hebben bezocht. Door in gesprek te gaan met medewerkers kwam de OR erachter wat er bij 

hen speelde. Onderwerpen waren bijvoorbeeld; inzittendenverzekering als je cliënten meeneemt in je 

eigen auto, communicatie van de OR naar de achterban en onkostenvergoeding. 
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Er is door de OR gezocht naar een oplossing voor de veelreizigers bij de Opvoedpoli. Er zijn 

verschillende mogelijkheden bekeken en uiteindelijk is er contact gelegd met een leasemaatschappij 

die een op maat gemaakt plan heeft geschreven voor de Opvoedpoli. Dit is in een presentatie 

voorgelegd aan de bestuurder. De bestuurder heeft het plan afgewezen, omdat het in de huidige 

situatie niet haalbaar zou zijn. 

In 2013 moest de Opvoedpoli voor de tweede keer krimpen. In aanloop naar de keuzes die gemaakt 

zijn door de bestuurder en directeuren heeft de OR extra vergaderd om de reacties vanuit  de 

achterban te bundelen en terug te leggen bij de bestuurder. Er zijn kritische vragen gesteld en wer is 

expertise van buitenaf ingeschakeld om mee te kijken en te denken hoe de belangen van 

medewerkers zoveel mogelijk behartigd kunnen worden. Er is geadviseerd dat de aansturing en 

communicatie  hierin centraal zou worden ingezet vanuit de bestuurder en niet bij de verschillende 

directeuren kwam te liggen. Een ander advies was dat er transparante, heldere en eenduidige 

communicatie naar werknemers toe plaats moest vinden. Het doel hiervan is een bijdrage leveren aan 

een veilige en prettige plek om te werken. Dit heeft geresulteerd in een adviesaanvraag van de 

bestuurder op de begroting van 2013, waar de OR positief advies op gegeven heeft. 

In 2013 zijn is de OR niet toegekomen aan een hernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling. Er zijn door 

de bestuurder, in overleg met de OR, kleine aanpassingen gemaakt in de arbeidsvoorwaardenregeling 

van 2012. Wel is er een mooie start gemaakt met het schrijven van deze vernieuwde comfortabele 

arbeidsvoorwaardenregeling. Uitgangspunt hierbij is dat de medewerker ieder jaar het initiatief neemt 

om zijn/haar arbeidsvoorwaarden en persoonlijke ontwikkeling te bespreken en vast te leggen in 

overleg met de leidinggevende. Onderwerp van dit gesprek is welke faciliteiten de medewerker nodig 

heeft om enerzijds werk en privé in balans te houden en anderzijds om te kunnen voldoen aan de 

doelstellingen die door de organisatie verlangd worden. De basis voor de gemaakte afspraken wordt 

gevormd door de begrippen: vertrouwen en wederzijds commitment. 

Ten slotte heeft de bestuurder de OR op de hoogte gebracht van de eventuele samenwerking met 

Horizon. We hebben verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijke inhoud van de 

samenwerking en wat dit concreet zou betekenen voor de medewerkers. De OR heeft gesproken over 

wat hun voornaamste taak hierin is; het behouden van de kleur en eigenheid van de Opvoedpoli.  

Horizon heeft aangegeven dit ook na te streven.  
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Hoofdstuk 4: Beleid, inspanningen en 

prestaties 

 

4.1  Meerjarenbeleid 

Ons meerjarenbeleid hadden we vastgelegd in ons Businessplan 2010-2015. Wij voorzagen een 

behoorlijke groei van de Opvoedpoli. Dat is afgelopen jaren ook uitgekomen. Er is sinds de 

marktordening in het sociale domein ruimte gekomen voor innovatieve initiatieven zoals de 

Opvoedpoli.  

De vestigingen van de Opvoedpoli staan in de wijk, kleinschalig en laagdrempelig, maar wel met 

hoogwaardige, professionele en multidisciplinaire mogelijkheden. Cliënten en verwijzers kiezen voor 

onze aanpak. Zij waarderen de snelheid, de klantgerichtheid en het maatwerk. Professionals zijn 

ambulant en doen hun werk vooral in de gezinnen, op scholen en op andere plekken waar cliënten 

zijn. Voor de Care Express bijvoorbeeld is de Mc Donalds ook een goed kantoor (met gratis Wi-Fi!).  

Een goed kwaliteitsbeleid, slimme ICT, warm en inspirerend personeelsbeleid, vasthouden aan 

kleinschaligheid en uitbreiding van het netwerkaspect van onze organisatie, blijven de komende jaren 

voorop staan. Het concept en de visie waarmee wij werken, zal niet wezenlijk veranderen.  

Wij richten ons op het ontwikkelen en behouden van goede relaties met de zorgverzekeraars, 

provincies en gemeenten en het ontwikkelen van onze verbinding met kinderdagverblijven, onderwijs, 

Centra voor Jeugd en Gezin, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Ook in 

het kader van een stevige financiële basis is het noodzakelijk te investeren in deze relaties.  

De wereld van de (jeugd)zorg is inmiddels enorm aan het veranderen. Dit maakt dat je als organisatie 

voortdurend flexibel moet bewegen in de enorme dynamiek die voorlopig of misschien wel nooit 

ophoudt. Dat betekent dat de Opvoedpoli haar koers opnieuw uitzet voor de langere termijn. Eind 

2012 is de directie begonnen met het voorbereiden van een nieuw Businessplan 2013-2017. Door de 

belangrijke gebeurtenissen in 2014, met name de toetreding van Horizon als aandeelhouder en het 

resultaat van het contracteringsproces met de gemeenten zal dit plan begin 2015 worden omgezet in 

een Businessplan 2015- 2018 en voorgelegd worden aan de RvC, de OR en de medewerkers.    

De komende jaren zullen voor alle betrokkenen rond jeugd en zorg spannende jaren worden. Er zijn 

veel veranderingen in de manier van organiseren en financieren van (jeugd-)zorg en er moet fors 

bezuinigd worden. Veel van de dienstverlening die de Opvoedpoli biedt, zal overgeheveld worden van 

zorgverzekeraars en provincies naar gemeenten. Bij het schrijven van dit verslag heeft de Opvoedpoli 

met gemeenten voor ca. € 16 miljoen aan contracten afgesloten. Van groot belang voor de 

Opvoedpoli is het contract met de regio Amsterdam en Zaanstreek. Deze gemeenten hebben de 

benadering en werkwijze van de Opvoedpoli omarmd en hebben voor 2015 de zorg bij de Opvoedpoli 

ingekocht op basis van een pilot waarbij de Opvoedpoli integrale jeugdhulp kan bieden. Hiermee 

wordt eindelijk een belangrijke stap gezet tot ontschotting van de zorg ten gunste van kinderen, 

gezinnen en de maatschappij. Bovendien zal het de komende jaren steeds gewoner worden dat 

mensen zelf (bij-)betalen voor hun zorg. Er ontstaat een ‘particuliere markt’.  

Voor de Opvoedpoli is dit een zeer kansrijke ontwikkeling. Immers: de kleinschalige, klantgerichte en 

ondernemende aanpak sluit perfect aan op de lokale omgeving en de zorgvraag van ouders rond het 

opvoeden en opgroeien van kinderen. In de periode dat de ‘transitie’ (van GGZ, jeugdzorg, AWBZ en 
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passend onderwijs) gaande was, lag de focus minder op innovatie, ontwikkeling en integraliteit. Vanaf 

2015 zijn hier weer ruime mogelijkheden voor. 

Het heden is hardnekkig, maar de toekomst is mooi! 

4.2 Effectonderzoek  

Al jarenlang krijgt De Opvoedpoli hoge cliënttevredenheidscijfers. Gemiddeld (zie rapport Deloitte) een 

8.2 en dat is een heel punt hoger dan andere GGZ- of jeugdzorginstellingen. Daarbij zijn onze 

behandeltrajecten korter en dus goedkoper. In totaal zou er een besparing van 699 miljoen euro per 

jaar kunnen worden gerealiseerd als er in het hele jeugddomein op dezelfde wijze gewerkt zou 

worden, met het Wrap Around Care Model als basis. 

Dit zijn mooie resultaten, maar ze zeggen niets over de effectiviteit van de werkwijze van De 

Opvoedpoli. Nadat in 2012 hard is gewerkt om alle locaties voor te bereiden op het starten met 

effectonderzoek en de meetinstrumenten te integreren in het primair proces, is in 2013 in 

samenwerking met Prof. Jo Hermanns en de UvA een projectplan ingediend bij ZonMw om het 

onderzoek (deels) gefinancierd te krijgen. Deze subsidie van bijna 150.000 euro is eind 2013 

toegekend en het onderzoek is op 1 december 2013 officieel van start gegaan.  

Tussen 1 december 2013 en 1 maart 2014 zijn er 1200 nieuwe cliënten aangemeld en 126 ook reeds 

afgesloten, dus de eerste gegevens zijn binnen. Vanuit de UvA zijn er vier stagiaires die voor de 

zomer van 2014 afstuderen op deelvragen binnen dit onderzoek. Wij verwachten dat we eind 2014 de 

eerste voorlopige resultaten kunnen rapporteren. Eind 2015 zal dit onderzoek afgerond zijn en zullen 

de definitieve resultaten gepubliceerd worden. De onderzoeksgegevens die we verzamelen worden 

tevens gebruikt voor de ROM ten behoeve van de GGZ-benchmark. 

Voor opdrachtgevers zijn effectiviteitsgegevens belangrijk, maar ook zelf zijn we erg benieuwd wat 

goed gaat, wat beter kan en waar we beter mee kunnen stoppen. Ons uitgangspunt is en blijft: de 
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belemmeren kinderen in ernstige mate in hun ontwikkeling en wij willen en kunnen bij uitstek iets voor 

hen betekenen doordat wij het hele gezin als uitgangspunt nemen voor de hulp.  

Door samenwerking te zoeken met instellingen voor volwassenen-GGZ, door onze deelname aan 

proeftuinen waarin geëxperimenteerd wordt met de nieuwe manier van organiseren van jeugdhulp na 

1 januari 2015 (zonder schotten, in de buurt!) en doordat een aantal gemeenten besloten bij ons zorg 

in te kopen voor deze specifieke doelgroepen hebben we in een aantal gevallen alsnog de zorg 

kunnen leveren die zo hard nodig is. In andere gevallen lukt dat niet of nauwelijks en zien we het als 

onze taak om dit probleem blijvend onder de aandacht van bestuurders en beleidsmakers te brengen. 

Gelukkig is er ook goed nieuws over de GGZ-ontwikkelingen in 2013. We hebben hard gewerkt aan 

de implementatie van zorgpaden. In deze documenten wordt voor de meest voorkomende diagnoses 

een richtlijn gegeven voor de manier waarop de diagnostiek en behandeling volgens de meest recente 

wetenschappelijke inzichten kan worden vormgegeven. Ons uitgangspunt is hierbij dat iedere 

behandeling zowel op maat gemaakt is als voldoet aan de normen voor optimale effectiviteit en 

efficiëntie.  

In 2013 zijn we ook gestart met het voorbereiden van de introductie van de Basis-GGZ per 1 januari 

2014. Binnen dit model zullen behandelingen van psychische stoornissen met een lage complexiteit 

en een laag of matig risico worden uitgevoerd in een beperkte tijd (5, 8 of 12 uur, inclusief reistijd, 

overleg en verslaglegging) en door één behandelaar (monodisciplinair in plaats van multidisciplinair). 

We zijn met huisartsen en andere verwijzers in contact over de manier waarop we binnen deze 

structuur behandelingen van hoge kwaliteit kunnen bieden op een manier die recht doet aan onze 

gezinsgerichte en outreachende benadering. Kortom: we grijpen de stelselwijzigingen in de GGZ aan 

om onze positie als ‚het kastje en de muur’ op het gebied van hulp bij opvoeding, ouderschap en 

ontwikkeling van kinderen en jongeren te behouden en versterken.   

4.4        Kwaliteitsbeleid: algemeen  

De jaarlijkse uitbreiding van ons ISO 9001-2008 certificaat met de nieuwe vestigingen van de 

Opvoedpoli en de Care Express  is een goed instrument om de kaders en de uitvoering scherp te 

houden, juist in onze ‘platte’ decentrale organisaties. Met name in de interne audits, uitgevoerd door 

de projectleider kwaliteit gezamenlijk met de vestigingsdirecteuren, wordt tot op detail gekeken naar 

de uitvoering van onze afspraken en de wet- en regelgeving. De derde externe audit, die in november 

2013 plaatsvond, liet een stijgende lijn zien in de geconstateerde verbeterpunten en kanttekeningen 
vanuit 2012. Het bijhouden van de kwaliteitsregistraties, de analyse van de uitkomsten, alsmede de 

daaruit voortvloeiende verbeteracties, de directiebeoordeling en evaluaties met 

samenwerkingspartners waren in 2013 een belangrijk thema.  

De werkmethode, protocollen en processen zijn grondig vastgelegd en zijn in de meest recente vorm 

beschikbaar op de O-schijf en op de eigen ‘WIKI’. We hebben deze flexibele vorm van kennisdelen 

hard nodig, omdat de Opvoedpoli voortdurend anticipeert op de ‘dynamische’ omgeving, de 

toenemende eisen van met name zorgverzekeraars (zie ook onder financieel beleid) en inspectie, de 

transitie en gemeentelijke ontwikkelingen hierin.  

4.5  (Bijna-)klachten 

Het voorportaal van een klacht is de melding van een bijna-klacht. Deze meldingen vinden plaats 

binnen het protocol ‘melding bijzondere zaken’, waarbinnen ook incidenten, grensoverschrijdend 

gedrag, medicatiefouten en calamiteiten worden gemeld. Het is niet eenvoudig om uit te maken of een 

melding van een cliënt of een medewerker van de Opvoedpoli een ‘klacht’ is in formele zin. Er zijn 

soms bijna-klachten en andere incidenten die snel verholpen kunnen worden. Binnen de Opvoedpoli 

zien we elke (bijna)klacht als gratis advies. In de werkwijze is ingebed dat proactief wordt gereageerd 

op onvrede, knelpunten in onze werkwijze of een moeizame samenwerking met onze cliënten. 

Professionals gaan hier direct met elkaar en met de cliënt over in gesprek. Waar nodig gaat de 
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directeur in gesprek met cliënten, ook als er (nog) geen echte klacht ligt. Hierdoor worden problemen 

vaak in een vroeg stadium aangepakt.  

Verder valt op dat het aantal calamiteiten hoog is. Uit interne audits blijkt dat het collega’s nog niet 

goed duidelijk is wanneer iets een calamiteit is en wanneer alleen een incident. Volgens de procedure 

gaat het bij een calamiteit om: ‘iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft 

op de kwaliteit van behandeling en/of die tot een ernstig lichamelijk en/of geestelijk schadelijk gevolg 

heeft geleid’. Een incident kan van alles zijn. Voortaan zal dit duidelijker beschreven worden in de 

procedure. Het aantal calamiteiten klopt dus eigenlijk niet, het grootste deel is alleen een incident 

geweest. 

 

Twee van de formele klachten konden niet door de betrokken polidirecteuren worden opgelost. Deze 

zijn doorgezet naar de klachtencommissie. Zie 4.6. 

In 2013 waren er 59 bijna-klachten die door de betrokken hulpverlener konden worden opgelost. De 

bijna-klachten en klachten gingen over uiteenlopende zaken als miscommunicatie (vooral bij e-mails 

en telefoontjes), over inzage in dossiers, het wel of niet doorgeven van informatie en het niet eens zijn 

met de gemaakte keuzes tijdens de behandeling. Dit betekent dat we in  sommige gevallen beter 

moeten communiceren. Dit is een punt waaraan wij al veel aandacht besteden, maar wat nog altijd 

een verbeterpunt blijft. 

4.6 Klachtencommissie 

In 2012 is de Klachtencommissie van de Opvoedpoli-groep ingesteld, bestaande uit vier 

onafhankelijke leden en een secretaris van de Opvoedpoli. De voorzitter is een kinderrechter, een lid 

is psychiater, een lid is kinderarts en het vierde lid is GZ-psycholoog; geen van hen is verbonden aan 

de Opvoedpoli. De beraadslaging gaat met drie leden, waarbij één lid als reserve geldt.  

De Klachtencommissie heeft in het verslagjaar twee klachten binnengekregen die niet konden worden 

opgelost door de klagers met de betrokken directeur van de Opvoedpoli-vestiging. De eerste klacht 

ging over een melding door de Opvoedpoli bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De 

ouders waren en bleven het oneens over de noodzaak van de melding en verzochten de Opvoedpoli 

om de melding in te trekken. De Klachtencommissie is tot de bevinding gekomen dat de klacht 

ongegrond was en heeft daarbij een aantal aanbevelingen aan de algemeen directeur van de 

Opvoedpoli gedaan om de interne processen en de communicatie rondom meldingen nog beter aan te 

scherpen. De tweede klacht ging over het uitblijven van de behandeling van een kind. De Opvoedpoli 

had zelf al de klacht gegrond verklaard en genoegdoening aangeboden in de vorm van alsnog een 

behandeling door een passende professional. De klager nam geen genoegen met de genoegdoening 

en wilde met zijn klacht financiële genoegdoening bewerkstelligen. De Klachtencommissie achtte de 

klacht niet ontvankelijk, nu de Opvoedpoli de klacht reeds gegrond had verklaard. Over financiële 

compensatie doet de Klachtencommissie geen uitspraak, omdat de commissie daarover niet gaat.  

4.7  Personeelsbeleid 

Wij stimuleren medewerkers de  opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch 

psycholoog te volgen. Hierin investeren we, ook gezien de toekomstige vraag van deelname 

van GZ-psychologen in wijkteams in 2015. 
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Het personeelsbestand is in 2013 kleiner geworden vanwege de begroting die gebaseerd 

was op de contracten die we met verzekeraars hebben gesloten. Dit betekende dus geen 

groei, maar juist krimp. We hebben in het jaar 2013 van 56 collega’s afscheid genomen. In 

2014 is de personeelskrimp voortgezet, noodzakelijk door de plafonds van zorgverzekeraars 

enerzijds en de bedrijfsvoering anderzijds.  1 december 2014 heeft de Opvoedpoli nog 422 

mensen in dienst. Gezien de eisen van verzekeraars hebben we ook weer mensen 

aangenomen. Dit betreft met name psychiaters, klinisch psychologen en stagiaires. Einde 

2014 is besloten tot het sluiten van vestigingen in Deventer, Enschede, Zwolle, Geldrop en 

Rotterdam. In deze gemeenten zijn geen contracten verkregen of contracten met 

onvoldoende perspectief om continuiteit van deze vestigingen te kunnen borgen. Deze 

vestigingen zullen begin 2015 hun activiteiten afbouwen, waarmee nogmaals ca. 60 

medewerkers die met hart en ziel zich hebben ingezet voor de Opvoedpoli hun baan zullen 

verliezen. Voor deze medewerkers is collectief ontslag aangevraagd. In samenwerking met 

de OR is een vrijwillige vertrekregeling opgesteld en de aandacht gaat nu uit naar de 

zorgvuldige afbouw dan wel overdracht van de zorg voor bestaande clienten.  

Het uitvoeren van een personele krimp heeft veel ons gevraagd. Het afscheid nemen van 

collega’s die met veel passie, talent en inzet voor de cliënten gewerkt hebben.  

Het ziekteverzuim is nog steeds laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ons verzuim 

is 5,8% inclusief zwangerschap en 3,9 exclusief zwangerschap. 

  

4.8  Opvoedpoli in de samenleving 

De maatschappelijke omgeving is een belangrijk onderdeel van ons werk. In 2013 hebben wij, via de 

media, maar ook door workshops voor bijvoorbeeld ouders en via columns in opvoedbladen intensief 

meegedacht over bijvoorbeeld ‘overbezorgde ouders’, de ongewenste toename van het ‘etiketteren’ 

van kinderen en de rol van het onderwijs in de opvoeding. Steeds vaker wordt de Opvoedpoli 

gevraagd om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over opvoeden en opgroeien. 

Hoewel wij weten dat het grootbrengen van kinderen geen absolute waarheden kent (iedere opvoeder 

heeft z’n eigen, unieke visie en dat mag ook), willen wij graag onze kennis en kunde delen.  

Ook in het dagelijks werk als organisatie waar gezinnen direct terecht kunnen, leveren we onze 

bijdrage. We zijn een sociaal-maatschappelijke onderneming pur sang. De Opvoedpoli staat graag 

midden in de buurten, waar ook onze vestigingen zijn. De vestigingen zijn doorgaans op plekken waar 

veel mensen komen, zoals bij winkelcentra, in het centrum of aan de rand daarvan, goed bereikbaar 

met openbaar vervoer. We zijn zoveel mogelijk lid van de plaatselijke ondernemersvereniging en 

zoeken samenwerking met buurthuizen, andere zorginstellingen, welzijnsorganisaties en vrijwilligers in 

de buurt. We werken bij voorkeur met leveranciers in de buurt. Dat betekent goede service op maat, 

dichtbij en het helpt de plaatselijke economie.  

Om in bijzondere situaties toch hulp te kunnen bieden voor cliëntvragen die op geen enkele andere 

manier gefinancierd kunnen worden, kunnen wij besluiten om deze zelf te financieren uit ons eigen 

vermogen. We noemen dat ons ‘Cliëntenfonds’, dat we inmiddels hebben ondergebracht in de 

Stichting Polisupport. Uit dit potje betalen we in uiterste gevallen bijvoorbeeld de verplichte eigen 

bijdrage van verzekerden die onze zorg dringend nodig hebben, maar echt geen cent hebben. Soms 

is een materiële bijdrage voor cliënten heel effectief. Of we schieten geld voor in uitzonderlijk acute 

situaties of schaffen een fiets aan omdat de bus voor een cliënt die naar school moet, onbetaalbaar is. 

Armoede is en blijft een van de voornaamste risicofactoren voor de kansen van kinderen (volgens de 

laatste cijfers leeft 1 op de 10 kinderen/jongeren in Nederland onder de armoedegrens). Met ons 
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fonds willen we zeker niet op de stoel van de overheid c.q. de gemeenten gaan zitten. Maar geld lost 

soms zaken sneller en beter op dan praten én het helpt om vertrouwen te kweken, wat goed is voor de 

verdere behandeling. ‘In gelul kan je niet wonen’ zei de Amsterdamse wethouder Schaefer al. En zo is 

het.  

We zijn actief in duurzaamheid. Door onze slimme ICT hebben we weinig papierverbruik en is ons 

papier zelf van ‘eco’-kwaliteit. Onze vestigingen zijn kleinschalig, want onze mensen werken ambulant, 

zo veel mogelijk met de fiets en openbaar vervoer. De fietsvergoeding is gelijkgeschakeld met de 

kilometervergoeding per auto. We proberen zoveel mogelijk te werken met abonnementen op 

Greenwheels. Waar mogelijk zorgen we dat onze medewerkers wonen in het werkgebied waar zij ook 

werken. Dat scheelt reizen maar is ook inhoudelijk beter: professionals kennen de lokale situatie.  

4.9  Financieel beleid 

In 2013 was Opvoedpoli voornamelijk nog gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet. Het jaar 

2013 werd zowel inhoudelijk als financieel sterk bepaald door de volgende factoren: 

 Gedurende 2013 werden Opvoedpoli’s geopend in Geldrop, Heemstede, Amsterdam-Oost en 

Rotterdam. 

 In 2013 werden er met twee zorgverzekeraars contracten afgesloten, Achmea, VGZ. De 

voorwaarden van deze zorgverzekeraars hadden een sterke daling in prijs en volume tot 

gevolg, waar Opvoedpoli niet voldoende op heeft kunnen anticiperen. Voorzieningen in de 

jaarrekening 2013 van ca. € 4,5 miljoen hebben dan ook voornamelijk betrekking op deze 

contracten.  

 Zorgverzekeraars verkeren in een overgangsperiode (omlaag brengen van de kosten voor de 

zorg) en onderhandelen vooral bij nieuwe toetreders lang over contracten en verhogen hun 

controle-intensiteit op nieuwe zorgorganisaties naar aanleiding van negatieve gebeurtenissen 

bij enkele nieuwe zorgaanbieders. Opvoedpoli schrijft (april 2013) hierover een brief aan de 

zorgverzekeraars en dient een formele klacht in bij Nederlandse Zorgautoriteit. Controles of 

het simpelweg uitblijven van betalingen door zorgverzekeraars leiden in 2013 en 2014 tot een 

verder toename van verliezen en liquiditeitsproblemen. 

 De Opvoedpoli laat van zich horen in politiek Den Haag vanwege zorgen over het voornemen 

van de minister tot afschaffing van art. 13 Zorgverzekeringswet, dat gaat over de 

zorgkeuzevrijheid van verzekerden. Hiermee komen innovatieve nieuwe initiatieven in de knel. 

 In maart 2013 doet de Rechtbank Breda de uitspraak dat zorgverzekeraars een ‘redelijke 

vergoeding’ dienen te betalen voor 2e lijns GGZ zorg. Deze uitspraak wordt in de zomer van 

2014 bekrachtigd door de Hoge Raad. Dit betkent dat Opvoedpoli nog navordering heeft op 

diverse zorgverzekeraars over 2012 en een hogere vergoeding zou kunnen verwachten over 

2013.  

De velerlei bijzondere gebeurtenissen maakt de bedrijfsvoering van de Opvoedpoli complex. Tot op 

heden weet de Opvoedpoli de vertaalslag naar een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering goed te 

maken. Dit in lijn met een van haar visies dat de zorg voor jeugd qua bedrijfsvoering veel ‘eenvoudiger’ 

kan en moet. Bovendien werkt de Opvoedpoli met een relatief laag investeringsniveau en lage 

overhead door de keuzes die we maken in de bedrijfsvoering. De ICT-applicaties worden met 

abonnementen per locatie/medewerkers geregeld, de huurpanden kunnen klein zijn vanwege onze 

outreachende ambulante werkwijze. De belangrijkste vorm van investering is in onze mensen. In 2013 

en 2014 zijn ca. 30 medewerkers opgeleid tot GZ of Klinisch Psycholoog.  

In 2013 is de celdeling, zoals voorzien, doorgegaan. Dus het splitsen van bestaande vestigingen naar 

nieuwe Poli’s. Er wordt vanaf 2012 gewerkt met begrotingen en maandelijkse rapportages. In deze 

rapportages is naast de financiële informatie ook ruimte voor prestatiecriteria en cruciale instrumenten 

voor sturing op doorlooptijden, productiviteit en kwaliteit. Dit is ook belangrijk voor de 

resultaatverantwoordelijkheid per vestiging. De jaarrekening is geconsolideerd op centraal niveau.  
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4.10 Kostenstructuur, registratie en kosten per cliënt  

De kostprijs van de Opvoedpoli wordt voornamelijk bepaald door de personeelslasten. Deze 

vertegenwoordigen 85% van de totale kosten. Daarnaast werken we met productiviteit per 

medewerker. Professionals zijn voor gemiddeld 70% productief (cliëntgebonden, declarabele uren). 

De overige uren zet men in voor verlof, opleiding, overleg, studie en ontwikkeling. De overhead is 

genormeerd op maximaal 10% voor de centrale leiding, administratieve en facilitaire ondersteuning, 

ontwikkeltaken en centrale kosten. In 2013 en 2014 zijn door de voortdurende krimp deze 

doelstellingen niet volledig behaald. De omzet is gedaald in 2013 van € 24,4 mln in 2012 naar € 21,5 

waardoor het % overhead is gestegen. In 2015 worden de normen uit 2012 weer richting gevend. 

We werken met een 100% urenregistratie. Met het koppelen van de cliënt aan onze activiteit (inclusief 

bijbehorende financier/sector/zorgsoort) is het mogelijk overzicht te houden op de productie en wordt 

bij combifinanciering op een transparante wijze gewerkt. De totalen monitoren we door de 

maandelijkse managementinformatie die in 2012 tot volle uitvoering is gekomen. Op deze wijze zijn 

ook de kosten per unieke cliënt in beeld. Op dit moment is de Opvoedpoli nog voor het overgrote deel 

actief in de GGZ, maar voor de komende jaren is deze systematiek cruciaal voor de bedrijfsvoering en 

verantwoording.  

Gezien de grote diversiteit in typen cliënten (van een eenvoudige screening tot een intensief 

langdurend en multifocaal traject) variëren de kosten per cliënt sterk. De gemiddelde kostprijs voor 

cliënten, afgesloten in 2013 was ca. € 3.400,-. 

4.11 (Terug-) Blik op 2014 

2014 is een schakeljaar geworden. Aan de ene kant bereiden we ons voor op 2015, waarin de jeugd 

GGZ en jeugdzorg door de gemeenten bekostigd gaat worden, aan de andere kant proberen we de 

contacten met zorgverzekeraars te verbeteren. 

Het aangaan van contracten met zorgverzekeraars maakt de totale bedrijfsvoering van de Opvoedpoli 

complexer. Opvoedpoli acteert niet in het representatiemodel waardoor zij te maken heeft met 

voorwaarden van de zorgverzekeraars die op onderdelen onderling verschillen (het 

representatiemodel geldt voor traditionele GGZ-zorgorganisaties en betekent dat één verzekeraar in 

een regio afspraken maakt namens alle zorgverzekeraars in die regio). Het representatiemodel zal in 

2014 vervallen waarna ook sprake zal zijn van uniformiteit in voorwaarden tussen traditionele en 

nieuwe zorgorganisaties). De huidige situatie waarbij een zorgaanbieder per verzekeraar feitelijk een 

apart behandelbeleid en werkproces moet maken is praktisch niet goed werkbaar (het verhoogt de 

complexiteit van werken en monitoren en daarmee de kosten) en is zorginhoudelijk niet wenselijk.  

Voor de Opvoedpoli is het een grote uitdaging om enerzijds in te spelen op de veranderingen in de 

GGZ en het beleid van zorgverzekeraars en tegelijkertijd te werken aan onze toekomst, waarbij met 

name gemeenten onze opdrachtgever zullen zijn. 2014 is hiermee een uitdagend jaar geworden. 

Hoewel in een aantal gemeenten het proces van contractering teleurstellend is geweest kan 

Opvoedpoli terugkijken op een zeer succesvol proces in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, 

Zuid-Holland en Utrecht. Bovendien is in de tweede helft van 2014 succesvol ingezet op het 

verbeteren van relaties met zorgverzekeraars. Voor 2015 zijn opnieuw contracten afgesloten en ook 

met DSW wordt in 2015 weer een voorzichtige start gemaakt na jaren van strijd.   

De verliezen in 2013 en 2014 en de noodzaak tot sluiting van een aantal poli’s in 2015 hebben een 

drastisch ingrijpen in de bedrijfsvoering noodzakelijk gemaakt. Additionele investeringen door de 

nieuwe aandeelhouder Horizon hebben een faillissement voorkomen en voor 2015 zijn reorganisatie 

voorzieningen genomen om de Opvoedpoli weer vanuit kracht te kunnen leiden. Horizon onderschrijft 

de uitgangspunten van de Opvoedpoli en hecht er aan deze te borgen. Vooral nu met de transitie naar 

de gemeenten concept en uitgangspunten van de Opvoedpoli tot hun recht komen.  
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De komende periode willen wij, naast de intensieve zorg in de GGZ, onze inzet graag verbreden, met 

name richting preventie, particuliere hulp, jeugdhulp, WMO en onderwijsbegeleiding. Met focus op de 

‘eigen kracht, eigen keuze en eigen regie’, integrale ambulante zorg voor jeugd ‘in het gewone leven’ 

en de inzet van GGZ-expertise ‘aan de voorkant van de jeugdzorg’ kan veel langdurige/zware zorg 

voorkomen worden. Hier ligt de ambitie van de Opvoedpoli. ‘Voorkomen is beter dan genezen’. In de 

transitie jeugdzorg, AWBZ/WMO en passend onderwijs komt hiervoor meer ruimte, meer dan 

voorheen.  

Veel gemeenten zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van klantgerichte, integrale zorg en de 

kostenbesparingen die gerealiseerd worden als gewerkt wordt volgens het concept van de Opvoedpoli: 

inzet van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerk, voorkomen van overdracht en overlappend 

zorgaanbod, minder inzet van specialistische en 24-uurszorg door versterking van ambulante hulp op 

maat. De Opvoedpoli gebruikt de overgangsperiode om in aanvulling op de verdere inhoudelijke 

ontwikkeling in onze eigen organisatie (inclusief de start van meerjarig wetenschappelijk 

effectonderzoek), samen met kleine en grote gemeenten, onderwijs en collega-zorginstellingen op 

kleinschalig niveau te ‘oefenen met jeugdzorg nieuwe stijl’. In de regio Amsterdam heeft dit al geleid 

tot een overeenkomst voor integrale zorg voor 2015 en ook met enkele andere gemeenten wordt 

inmiddels gesproken over een integraal aanbod. 

De opzet van de Opvoedpoli met haar zelfstandige lokale poli’s sluit goed aan bij het proces van 

transitie naar gemeenten. Zo kan lokaal goed ingespeeld worden op de vraag van gemeenten en het 

zorgaanbod daarop afgestemd worden. Ook de bedrijfsvoering wordt hier verder op afgestemd, 

waarbij de aloude uitgangspunten van de Opvoedpoli met een structuur volgens de principes van 

Eckart Wintzen volledig tot hun recht komen. 

  

4.12 Tot slot 

Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en zullen overal actief meewerken aan een betere en 

goedkopere zorg voor jeugd en gezin. Dat is immers het (statutair ook vastgelegde) oogmerk van 

onze onderneming en de drijfveer voor de oprichting van de Opvoedpoli in 2008. De transitie naar de 

gemeenten geeft de Opvoedpoli het perspectief waar ze jaren voor gestreden heeft. Met Horizon als 

sterke partner is er ook weer een basis voor een duurzame en innovatieve onderneming. 

 


