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Vogeltje in de mijn 

 

 

Vroeger namen de kompels in de mijnen vaak een vogeltje mee naar 
beneden. Vogeltjes zijn kwetsbaar en gaan als eerste van hun stokje als er 
in de mijnschacht onraad is: te weinig zuurstof of  gasvorming of te veel stof 
in de lucht. Vogeltje ligt dan al gauw in katzwijm.  Als de mijnwerkers dat 
zien, weten ze dat ze weg moeten wezen. Het vogeltje als 
waarschuwingsmiddel.  

 

Zo is het met kinderen ook. Als er iets in hun omgeving mis gaat - 
bijvoorbeeld armoede, (v)echt-scheiding, mishandeling, pesten, slecht/te 
veel/te weinig eten - dan merk je dat het eerst aan het kind. Die zijn het 
kwetstbaarst. Het kind gaat van zijn stokje.  

 

Kind komt bij de Opvoedpoli. Maar wij kunnen daarna prutten wat we willen 
aan het kind, als we de omgeving er niet bij halen blijft het vogeltje in 
katzwijm.  We moeten eerst in het gezin of op school zuurstof regelen, 
kwalijke gassen weghalen, stof opruimen. Als dat lukt, komt het kind vaak 
vanzelf wel weer bij en kan het weer verder. Het lukt niet zomaar, maar toch 
best wel vaak.  

 

Tenzij er natuurlijk echt iets psychiatrisch aan de hand is met het kind (of de 
ouder!). Dan kun je prutten wat je wilt aan het gezin en de omgeving, maar 
het vogeltje komt daarmee niet verder. Gelukkig hebben we professionals in 
huis die vrij snel kunnen zien dat er niet veel aan de hand is of juist dat er 
echt wat mis is met kind of gezin. Omdat we veel soorten hulpverleners in 
huis hebben, kunnen we kind en gezin de goede weg op helpen en hoeven 
we niet gauw door te verwijzen naar andere organisaties. Dat heet integraal 
of ontkokerd werken. Of multifocaal. Of multidisciplinair. Vreselijke turbotaal, 
maar het werkt!  

 

Het is wel een gedoe, vooral qua financiering en qua neerhalen van 
schotten tussen allerlei specialismes, regels, formats, convenanten, 
voorwaarden en eisen, institutionele belangen en vastgeroeste gewoonten. 
Maar als het lukt, ben je heel blij voor het kind en het gezin. 

En maar hopen dat mijnwerkers die met vogeltjes werken bij het wegrennen 
uit de schacht wel het vogeltje meenemen. Om te reanimeren. Want dat lukt 
vaak wel! Dat heet in jargon crisisbeheersing.  
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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, haar 
medewerkers en cliënten. Dit is de tweede keer dat wij als jonge organisatie 
terugblikken op het voorafgaande jaar. Opgericht eind 2008, klein begonnen begin 
2009, sterk gegroeid in de afgelopen tijd en nog steeds groeiende, is het belangrijk 
om even een pas op de plaats te maken en terug te blikken. 

 

Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie 

 

Verslagleggende rechtspersoon Opvoedpoli BV 

Adres Nassaukade 162 

Postcode 1053 LL 

Plaats Amsterdam 

Telefoonnummer 020-463 4382 

Nummer Kamer van Koophandel 34279530 

E-mailadres amsterdam@opvoedpoli.nl 

Internetpagina www.opvoedpoli.nl 

 

De Opvoedpoli is een op particulier initiatief ontstane, onafhankelijke 
zorgonderneming voor jeugd en gezin. De overheid maakt in toenemende mate 
ruimte voor nieuwe maatschappelijke ondernemingen. Doel van deze omslag is 
om de zorg beter, efficiënter en mede daardoor effectiever te maken. De 
Opvoedpoli is een door het ministerie van VWS op basis van de Wet Toelating 
Zorginstellingen toegelaten AWBZ/GGZ-instelling. Een groot deel van ons werk 
wordt betaald door de zorgverzekering van onze cliënten. Dat betekent dat we 
worden betaald naar prestatie: de Opvoedpoli is geen ‘gebudgetteerde’ noch 
gesubsidieerde instelling. Wel kregen wij in 2011 voor een relatief klein deel 
wederom ad hoc een subsidie voor werk dat deels buiten de kaders van de 
zorgverzekering valt maar wel is uitgevoerd, voornamelijk werk dat als ‘jeugdzorg’ 
valt te typeren. Maar ook kregen wij ad hoc subsidies voor werk in 
multiprobleemgezinnen en opdrachten in het kader van zorg in en rond het 
onderwijs. Wij voelen ons hierdoor gesteund in onze multifocale manier van 
werken en we verwachten dat op den duur een einde komt aan de versnipperde 
(telkens unifocale!) wijze van financieren van de zorg voor jeugd en gezin. 

 

2.1  Structuur van de organisatie 

De Opvoedpoli is een besloten vennootschap (BV) met als 
meerderheidsaandeelhouder Linda Bijl Beheer BV. Linda Bijl (orthopedagoog) is 
als persoon de oprichter van Opvoedpoli BV. Sinds begin 2011 is de Radargoep 

mailto:amsterdam@opvoedpoli.nl
http://www.opvoedpoli.nl/
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BV met een minderheidsaandeel betrokken bij de Opvoedpoli. Deze betrokkenheid 
is niet alleen financieel maar zeker ook om inhoudelijk samen op te trekken. Radar 
is thuis in het brede veld van sociale vraagstukken zoals die zich in de lokale 
situatie voordoen. 

 

 

2.2  Netwerkorganisatie 

De Opvoedpoli is een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat wij tijdelijke of 
blijvende allianties aangaan met verwante organisaties rondom onze cliënten: 
ouders en hun kinderen en jongeren. De Opvoedpoli werkt met vestigingen die 
zich via ‘celdeling’ uitbreiden naar andere wijken, regio’s en gemeenten, altijd met 
inzet van het gehele inhoudelijke, organisatorische en kwalitatieve concept van de 
Opvoedpoli. Celdeling wil zeggen: als een vestiging te groot wordt - meer dan 40 
professionals - starten we een vestiging ‘verderop’. Zo blijft de Opvoedpoli 
kleinschalig, persoonlijk en sterk ingebed in de regio en de buurt waar de cliënten 
zitten.  

We willen ook ruimte bieden aan medewerkers/vestigingsdirecteuren die een Poli 
of specialistisch deelgebied willen runnen in de rol van ondernemer - waarbij dan 
een Poli-vestiging een eigen BV wordt onder de paraplu van de Opvoedpoli BV. Zo 
is in juni 2011 Opvoedpoli Den Helder BV opgericht, waarbij Linda Bijl Beheer BV 
cq Opvoedpoli BV, volgens vaste lijn, de meerderheid van de aandelen en 
zeggenschap heeft en waarbij de directeur/mede-oprichter van deze Poli altijd een 
minderheidsaandeel heeft. Den Helder werkt volledig onder de werkwijze en 
leiding van de Opvoedpoli en behoort tot het organisatorisch verband van de 
Opvoedpoli BV.  
En we willen als netwerkorganisatie ruimte bieden aan (regionale) organisaties die 
verwant zijn aan of aanvullend zijn op de core business en bedrijfscultuur van de 
Opvoedpoli en die samen willen werken in een of meer vestigingen. Bijvoorbeeld 
onze nauwe samenwerking met de Care Express BV. 

 
Er zullen naar verwachting in de loop der tijd meer dochter (beter gezegd: zuster) 
BV’s komen volgens deze lijn: allen behorend tot het netwerk en werkend volgens 
het strakke concept van de Opvoedpoli. 

 

2.3  Werkgebieden 

In 2011 is de Opvoedpoli gegroeid van vier vestigingen in Amsterdam en een in 
Alkmaar naar vestigingen in Utrecht, Haarlem, Den Helder en Den Haag. Dit is ook 
wat we in 2010 voorzagen. Wij voorzien voor 2012 een uitbreiding naar 
Zoetermeer en nog twee vestigingen in Amsterdam (Nieuw-West en Oost). 
Daarnaast kunnen, afhankelijk van gemeentelijke initiatieven, ook Opvoedpoli’s 
gestart worden in andere delen van het land. Gezien echter de externe 
omstandigheden zoals de bezuinigingen in de zorg en de wijze waarop de 
zorgverzekeraars, onze grootste financier, omgaan met nieuwe zorgaanbieders 
zoals de Opvoedpoli, zal de groei van ggz-zorg in 2012 minder zijn dan in 2011. 
De groei wordt met name gerealiseerd in andere sectoren: onderwijszorg, 
jeugdzorg en preventie. De ambitie is om landelijke dekking te bewerkstelligen, 
dichtbij de cliënten, in de buurt of de regio. 
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2.4  Kernactiviteiten 

Onze missie is: optimale kansen voor kinderen én ouders. De Opvoedpoli biedt 
nieuwe, eigentijdse vormen van geestelijke gezondheidszorg, onderwijshulp en 
jeugdzorg. Als ggz-zorgaanbieder levert de Opvoedpoli ambulante diagnostiek en 
behandeling op ggz-vlak. Kortom: 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), inclusief innovatie, opleiding, 
onderzoek en ontwikkeling op dit terrein. Wij werken systeemgericht: wij zien het 
kind, het gezin én de omgeving. Wij kiezen voor een kleine overhead, slimme ICT 
en zakelijke bedrijfsvoering. Onze professionals hebben de vrijheid om hun werk te 
doen en nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Wij hebben veel 
disciplines in huis: orthopedagogen, maatschappelijk werkers, gezinscoaches, 
(GZ)psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, diverse soorten (spel, creatief) 
therapeuten, logopedisten, pedagogen, medisch specialisten, verpleegkundigen. 
En als we iets niet in huis hebben maar het is nodig, halen we het in huis. De 
meeste collega’s zijn ‘gewoon’ in loondienst. Voor optimale flexibiliteit en 
afstemming van ons aanbod op de vraag hebben wij een flexibele schil van 
oproepkrachten en freelancers.  Daarnaast bieden wij onderzoeks- en 
opleidingsplekken voor professionals en stagiairs op HBO+ en WO-niveau en is de 
Opvoedpoli een (RINO)erkende praktijkinstelling voor de opleiding tot GZ-
psycholoog en psychotherapeut. In 2011 gingen wij een samenwerkingsverband 
aan met prof. dr. Jo Hermanns (UvA) rond de trainingen voor ‘wrap around care’, 
de wereldwijde ‘metamethode’ voor community based, integrale en effectieve 
gezinsinterventies waarbij samenwerking rond gezinnen en de eigen kracht van 
gezinnen centraal staat.  

Wij geloven in het inzetten van hoog opgeleide professionals aan de voorkant van 
het werk: al bij het eerste contact met onze cliënten. Dit is om snel te kunnen 
vaststellen of er werkelijk zwaardere problematiek speelt bij het kind, in het gezin 
óf dat de vraag lichter van aard is en snel, dus vaak preventief kan worden 
opgepakt zonder inzet van zwaardere en duurdere zorg. Dit is gunstig zowel voor 
betrokken kind/gezin als voor de kosten in de zorg die immers omlaag moeten. 
Hierbij kijken wij verder dan de korte termijnkosten per zorgtraject: de Opvoedpoli 
is een organisatie die kiest voor preventie van problemen op de langere termijn. 
Als kinderen met problemen snel de goede hulp krijgen beperkt dat kosten en 
zorginzet op latere leeftijd. 

 

2.5  Focus op de vraag en financiering 

Onze focus is gericht op de vraag van onze cliënten. Ouders en jongeren wisten 
via de basisvoorzieningen waar kinderen en ouders toch al komen (school, 
huisarts, consultatiebureau, kinderopvang) ook in 2011 de weg naar de 
Opvoedpoli te vinden. Mond-tot-mond reclame en internet waren toegangspoorten. 
Echter, zomaar binnenlopen in onze toch zeer toegankelijke vestigingen is relatief 
een weinig gebruikte manier. Ons blijkt dat ouders eerder telefonisch contact 
opnemen, veelal via via of na verwijzing door een andere instantie. Of men kent 
ons via bevriende ouders, school of door onze redelijk opvallende vestigingen die 
bewust op ‘anonieme’ plekken zijn gevestigd waar veel mensen komen, zoals bij 
winkelcentra1. Door onze outreachende manier van werken vinden we ook vaak 

                                            
1
 Veel gemeenten vragen ons waarom ouders en jongeren wel bij ons binnenkomen en niet bij bv. het CJG van de 

gemeente die toch ook laagdrempelig is. Ons antwoord is dat men ook niet zomaar bij ons binnenloopt, maar dat 
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‘de vraag’ letterlijk op straat, onder de brug (zwerfjongeren), op campings en 
bereiken we zorgmijders of pikken we signalen op en gaan er op af.  
 

Het grootste deel van de financiering van onze ggz-zorg geschiedde in 2011 op 
basis van de zorgverzekering van de ouders resp. van de jongeren boven de 18 
jaar. Het werk dat we doen op scholen en voor (regionale) jeugdzorg en in het 
kader van preventie vloeit voort uit onze missie van integraal werken aan de vraag 
van cliënten. Vragen en problemen trekken zich niets aan van de schotten die we 
in Nederland hebben neergezet. Het zoeken naar bijbehorende financiering per 
stukje zorg is voor de Opvoedpoli een ‘uitdaging’ en is in 2011 van start gegaan.  
 

Het onderwijs met vele vragen op ons gebied wist in de afgelopen jaren ook de 
weg te vinden naar de Opvoedpoli. Verwijzers als Bureau Jeugdzorg (BJZ) hebben 
de Opvoedpoli ontdekt als een snelle en goede zorgverlener op het gebied van 
wat in deze sector ‘jeugdzorg’ heet. De Stadsregio Amsterdam (16 gemeenten) 
heeft besloten om net als in 2010 incidenteel een deel bij te dragen aan onze 
sector-overstijgende (multifocale) zorg in samenspraak met de in deze regio meest 
betrokken zorgverzekeraar (zie hierna bij 4.10.)  
 

Wij streven ernaar om ook de provincies waar we zitten (Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht), actief te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe integrale 
zorg.  Op den duur zullen de stadsregio’s/ provincies en ook andere overheden 
hun taken overdragen aan gemeenten die daarmee verantwoordelijk worden voor 
de (bredere!) zorg voor de jeugd in hun gemeente. Deze ‘transitie jeugdzorg’ 2 
moet zijn beslag krijgen in 2014-2016. Gemeenten worden dan als het ware 
‘jeugdzorgverzekeraars’. Voor de Opvoedpoli een belangrijke partner in het kader 
van de gemeentelijke Centra (netwerken) voor Jeugd en Gezin.  

 

2.6  Cliënten, capaciteit, productie 

In 2011 hadden wij door het jaar heen 4.583 cliënten. In 2010 waren dat er 2254. 
Van deze cliënten zijn er 3.546 in dat jaar voor het eerst aangemeld. Er zijn in 2011 
zo’n 2.042 cliëntdossiers afgesloten. Wat betekent dat de behandeling in 
samenspraak met de cliënt (goed) is afgerond. Onder cliënten verstaan wij 
kinderen/jongeren van 0-23 jaar, maar soms zijn het (ook) de ouders. Die kunnen 
en moeten we soms ook behandelen, in het belang van het kind, het gezin. 
In 2011 was de gemiddelde doorlooptijd van een hulpverleningstraject 7 maanden 
(exclusief trajecten die meteen kunnen eindigen met een (gratis) advies in het 
eerste gesprek). Streven is om dit tot 5 maanden ‘terug te dringen’: hoe sneller wij 
een vraag of probleem kunnen oplossen, des te beter. 

 

 

 

                                                                                                                          

we wel het voordeel hebben dat we niet gezien worden als ‘overheid’. Dat schrikt ouders toch af. En we werken 
niet met spreekuren en wachttijden. Onze ervaring is dat ouders zo’n half jaar nadenken voordat ze de stap 
nemen om hulp te zoeken. Daarnaast speelt een rol dat de Opvoedpoli met een multidisciplinair team 
gemakkelijker kan inspelen op de vaak ‘brede’ vragen van ouders en jongeren.  
2
 Beter is te spreken van ‘transformatie jeugdzorg’, want de uitvoerders in deze zorg moeten echt anders gaan 

werken, vinden alle betrokken overheden en instellingen 
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De verdeling van de cliënten op basis van leeftijdsgroepen zag er in 2011 als volgt 
uit: 

 

 
 
 

 

De verdeling hoe een aanmelding binnenkomt, ziet er in 2011 als volgt uit:  
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In veel gevallen is sprake van meerdere diagnoses (bij ouders en/of kinderen). 
Vaak wordt gekozen voor de inzet op gezinsbehandeling (en daarmee de ouder-
kindrelatie of gezinsrelaties in brede zin), omdat deze meer resultaat biedt in het 
algeheel functioneren van gezinsleden en het gezin dan de aparte behandeling 
van een of meer stoornissen bij gezinsleden. De meest voorkomende primaire 
diagnoses verhouden zich als volgt tot elkaar: 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Opvoedpoli houdt, naast de gegevens zoals verplicht in de ggz, ook een aantal 
andere gegevens bij rond doelgroepen en problematiek. In het onderstaande een 
overzicht, peildatum 31 december 2011:  

 

LVB = licht verstandelijk beperkt .  MPG = multi probleem gezin. KOPP = kinderen 
van ouders met psychische/psychiatrische problematiek 
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2.7  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 
samenwerking met Bureau Jeugdzorg is intensief. De Opvoedpoli vindt dit 
belangrijk, met name de functie van jeugdbescherming en jeugdreclassering is 
cruciaal, juist voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Soms is een stevig 
kader noodzakelijk als basis voor de zorg.  

De basis voor samenwerking tussen de Opvoedpoli en andere professionals ligt 
altijd bij de cliënt. Echter, als wij merken dat wij veel cliënten delen met 
bijvoorbeeld een school, andere zorginstelling, een gemeentelijk Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) of ziekenhuis, gaan we in gesprek, met de cliënt of het 
gezin erbij (we zorgen dat we het gezin in deze samenwerking betrekken, geen 
brede overleggen met allerlei hulpverleners over het gezin, maar juist met het 
gezin). Vaak wordt een vaste contactpersoon benoemd. Zo zorgen we voor korte 
lijnen en een prettige samenwerking. Een gezin mag gewoonweg geen ‘20 
hulpverleners’ over de vloer hebben. 

Met een aantal ziekenhuizen (in Amstelveen, Amsterdam en Den Helder) is 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 en/of onmacht in de opvoedsituatie. Deze 
gezinnen kunnen immers beter in de thuissituatie geholpen worden. Dat is niet 
alleen beter voor kinderen, maar ook een stuk goedkoper.  

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 ook met 
individuele scholen. In 2011 is het aantal scholen dat onderwijsbegeleiding regelt 
bij de Opvoedpoli gegroeid en ook vraagt men ons steeds vaker om trainingen 
voor 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 
(Haarlem), in andere regio’s is deze ontwikkeling nog niet zo ver (Amsterdam).  

Een soortgelijke ontwikkeling vindt ook plaats op kleinere schaal in de 
kinderopvang. In 2011 zijn wij begonnen te praten met welzijnsinstellingen en 
‘klassieke’ jeugdzorgaanbieders om te komen tot intensivering van samenwerking. 
In Amsterdam hebben we bijvoorbeeld met Combiwel goede afspraken gemaakt.  

In 2011 merkten wij dat de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbanken 
steeds vaker kiezen voor een traject voor de ouders bij de Opvoedpoli. Het gaat 
veelal om gezinsonderzoeken, begeleide omgangsregelingen en begeleiding bij 
thuisplaatsingen na een uithuisplaatsing. Ook hier kan de Opvoedpoli een bijdrage 
leveren. Graag zelfs, want als gescheiden ouders het goed afspreken, scheelt dat 
een getraumatiseerd (en duur) kind later. Dit geeft echter uitdagingen op het punt 
van financiering en opdrachtgeverschap. Dit is opgepakt in gesprekken met de 
rechtbanken.  

In 2009 was al een alliantie aangegaan met Care Express, die zich richt op 
jongeren vanaf 12 jaar. Het gaat hier om de moeilijkste groep jeugdigen, meer 
jongens dan meisjes en in veel gevallen met forensisch/justitiële aspecten. De 
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professionals van Care Express werken zo mogelijk nog meer outreachend dan de 
Opvoedpoli zelf. 

In het afgelopen jaar is de alliantie met de Radargroep formeel bevestigd in de 
vorm van het nemen van een minderheidsaandeel door Radar in de Opvoedpoli 
BV. Radar is een landelijke advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van 
maatschappelijke vraagstukken vooral met gemeenten als opdrachtgever. De 
bedrijfscultuur, opvattingen en manier van werken sluiten zeer goed op elkaar aan.  

 

Hoofdstuk 3: Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 

 

3.1  ‘Good governance’ 

In het Bestuursreglement heeft de Opvoedpoli vastgelegd op welke wijze zij vorm 
geeft aan transparant bestuur. De Code Tabaksblat (‘good governance’) en de 
Zorgbrede Governance Code (gezondheids-zorg) zijn uitgangpunt voor de 
Opvoedpoli. Dat wil zeggen dat de Opvoedpoli goed (maatschappelijk) 
ondernemerschap nastreeft, waaronder integer en transparant handelen door het 
bestuur alsmede goed toezicht hierop. De Wet Toelating Zorginstellingen, onder 
wiens erkenning de Opvoedpoli-groep werkt, stelt ook strikte eisen aan transparant 
bestuur. Onze Raad van Commissarissen heeft in 2011 het  Bestuursreglement en 
zijn eigen rol geëvalueerd en heeft opdracht gegeven om het reglement aan te 
passen aan de conclusies van de evaluatie. Dit krijgt zijn beslag in 2012. 

De Opvoedpoli werkt voor het overgrote deel met publieke gelden. Dat betekent 
dat eventuele winst niet zonder meer terecht komt bij aandeelhouders, directie en 
medewerkers. Afspraak is en blijft dat minimaal 50% van de eventuele winst bij de 
Opvoedpoli blijft voor investeringen, onderzoek, ontwikkeling, innovatie, opleiding, 
groei en fondsvorming voor bijzondere ondersteuning aan cliënten. Over 2011 
werd, net als in voorgaande jaren, geen dividend uitgekeerd. De gelden worden 
ingezet voor investering in nieuwe Opvoedpoli’s. Daarnaast wordt jaarlijks bekeken 
of er ruimte is voor een zogeheten resultaats-verantwoordelijke bonus voor alle 
medewerkers (100%= 1 maandsalaris). Hiervoor wordt elk jaar opnieuw een aantal 
doelen gesteld in lijn met de doelstellingen in het jaarplan van de Opvoedpoli resp. 
de jaarplannen per poli.  In 2011 is 75% van deze bonus uitgekeerd aan alle 
teams. Niet alle doelen waren gehaald: de doelstellingen rond omzet, de norm 
direct contact met cliënten en het behalen van de ISO-certificering zijn behaald, 
maar het is ons nog onvoldoende gelukt onze ambitie van multifocale zorg met 
combifinanciering te ontwikkelen. Deze doelstelling is dus voor 2012 wederom 
actueel.       

 

3.2  Bestuur 

De Opvoedpoli-groep kent één bestuurder (de algemeen directeur) die enig lid is 
van de dus eenhoofdige Directie. Dit is de oprichter en 
meerderheidsaandeelhouder van de organisatie en haar onderdelen, nl. Linda Bijl 
Beheer BV resp. Linda Bijl. Elke vestiging heeft een eigen directeur3 die ‘strak’ 

                                            
3
 De leiding van de eerste vestiging van de Opvoedpoli (Amsterdam Centrum) heeft Linda Bijl in 2011 tot haar spijt 
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gebonden is aan de Opvoedpoli d.m.v. een Service- en Licentieovereenkomst. 
Indien het een vestiging in de vorm van een rechtspersoon is (zoals Opvoedpoli 
Den Helder BV), komt daar ook een formele Samenwerkingsovereenkomst bij 
(tussen beide rechtspersonen).  

Elke vestiging, al dan niet in een eigen rechtspersoon, heeft eenzelfde 
organisatiestructuur. Er is één directeur (met een inhoudelijke achtergrond in 
combinatie met een bedrijfsmatige focus). En een Poli heeft verder minimaal twee 
hoofdbehandelaars, werkbegeleiding en een officemanager (deze laatste is de 
enige niet-inhoudelijke professional in een Poli). De Opvoedpoli doet niet aan 
gestructureerde afstemmingsoverleggen 4 noch aan spreekuren en kent geen 
‘afdeling personeelszaken’ of iets dergelijks. Elke Poli is zelfstandig met het 
Moederkantoor voor centrale dingen (zie hierna bij 3.4.) Dit is een van de redenen 
waarom de Opvoedpoli weinig overhead heeft.   

 

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. 
De RvC bestaat uit drie leden. Per 31 december 2011 waren dat Sjef van Gennip 
(voorzitter), Karin Kuiper en Tom Groot. 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/MKB, Tom Groot is hoogleraar Management Accounting aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. De leden van de RvC ontvingen geen bezoldiging. 

De RvC heeft in 2011 vijf maal vergaderd. Daarnaast was er regelmatig 
tussentijds, vaak telefonisch, per e-mail of bilateraal overleg tussen de algemeen 
directeur van de Opvoedpoli, de voorzitter van de RvC en de 
directeur/vertegenwoordiger van de Radar Groep die mede-aandeelhouder is bij 
de Opvoedpoli. Naast de formeel-wettelijke rol van een RvC (zoals bijvoorbeeld 
instemmen met de jaarrekening) heeft de RvC, zeker in deze fase van de 
Opvoedpoli als jonge, snelgroeiende, innovatieve onderneming, een belangrijke rol 
als ‘denktank’. Met de verschillende achtergronden van de leden van de RvC is de 
rol van ‘kritische buitenstaander’ van groot belang voor de inhoudelijke en 
organisatorische ontwikkeling van de organisatie.  

 

3.4  Bedrijfsvoering: moederkantoor 

Met de groei van de Opvoedpoli staat de bedrijfsvoering voor een voortdurende 
uitdaging om de organisatie optimaal te faciliteren. In 2011 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 2011 heeft het 
Moederkantoor van de Opvoedpoli nog meer vorm gekregen. Het Moederkantoor 

                                                                                                                          

moeten overdragen aan een van de directeuren. Gelet op de groei van het bedrijf was combinatie van het 
algemeen directeurschap van de Opvoedpoli-groep en directeurschap van een vestiging niet meer mogelijk.  
4
 Met uitzondering van het wekelijkse ‘verdeeloverleg’. Op elke poli bespreekt de kerngroep professionals hoe de 

die week aangemelde cliënten het beste kunnen worden gekoppeld aan één van de professionals, die daarmee 
de rol van gezinscoach op zich krijgt. Een goede match tussen coach en cliënt is het begin van het halve werk. 
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is een staf die valt onder de algemeen directeur en bestaat uit een klein team dat 
dienstverlenend is aan de vestigingen en de dochter-BV’s. 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 the cloud oftewel met web-based ICT-oplossingen (Exact voor de 
boekhouding en Careweb voor de algehele cliënt- , uren- en 
personeelsregistratie). In 2011 is het zogeheten werken in Virtual Office stevig 
verankerd.  

Beleid & Controlcyclus (B&C) 

Er is in 2011 hard gewerkt aan het verdergaand vorm geven van de Beleid & 
Controlcyclus en het financiële beheer. Beiden zijn uiteraard ook onderdeel van 
het kwaliteitssysteem (ISO) van de Opvoedpoli. Businessplan, jaarplan en de 
meerjarenbegroting zijn de basiselementen voor de planning. Ten aanzien van het 
in control zijn, is in 2011 de managementinformatie professioneel aangepakt, zodat 
de directeuren van de Poli’s beter kunnen sturen op informatie die nu maandelijks 
naar hen toekomt. Elk kwartaal wordt een geconsolideerde jaarrekening 
opgemaakt. De verdere ontwikkeling van de managementinformatie is van belang 
om de groei in goede banen te leiden evenals de financiering van deze groei in de 

relatie tot het eigen en vreemd vermogen.  

Risicomanagement 

Aandacht voor risicomanagement maakt onderdeel uit van de B&C cyclus en is 
ook belangrijk.  
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), met als uitgangspunt de wrap-around care-
methode. Op vitale onderdelen wordt gewerkt met bindende protocollen en 
procedures. De Opvoedpoli is in samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam vanaf september (2011) 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. 

- Lerend vermogen en medewerkers: De Opvoedpoli is sterk afhankelijk 
van het functioneren van haar medewerkers. Intensieve 
inwerkprogramma’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.  

- 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 blijft. 

- Relatie financiers van de zorg: De relatie met zorgverzekeraars is door 
de bezuinigingen van het Rijk 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 
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kiest in dit speelveld voor optimale transparantie. De integrale werkwijze 
brengt overlap en dubbelingen tussen sectoren in beeld. Wij realiseren ons 
dat wij hiermee in een kwetsbare positie zitten, met name naar 
zorgverzekeraars toe. 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.  

- Bedrijfsprocessen: de opzet en de werking van de administratieve 
organisatie en daarin opgenomen maatregelen van interne controle zullen 
in 2012 intensief worden gemonitord. Dit is van belang voor de sturing in 
het kader van de B&C cyclus. 

Administratieve organisatie, kwaliteitstoetsingen en ISO-

certificering 

Het zorg dragen voor een opzet van de administratieve organisatie en daarin 
opgenomen maatregelen van interne controle (AO/IC) die voldoen aan de daaraan 
gestelde eisen is belegd bij het Moederkantoor. Belangrijk onderdeel van de AO/IC 
is het voldoen aan de beleidsregel ‘Regeling AO/IC registratie en facturatie DBC 
GGZ’. In 2012 zal hiertoe een risicomatrix worden opgesteld en zullen de interne 
controles die plaatsvinden op de gefactureerde DBC’s worden geformaliseerd. 

Het proces voor het verkrijgen van het ISO-9001-2008 certificaat heeft in 2011 
bijgedragen aan het verbeteren en helder krijgen van onze bedrijfsprocessen5. In 
december 2011 kregen we te horen dat het certificaat er zou komen. Dit heeft in 
januari 2012 formeel zijn beslag gekregen. Wij zijn daar zeer trots op en hopen 
hiermee onze organisatie nog beter in de vingers te krijgen. In de beoordeling 
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. Aandachtspunten zijn met name gericht op het 
versterken van het ‘evalueren en verbeteren’. Hier leggen wij nog onvoldoende 
vast. De organisatie is voortdurend in beweging, veranderingen gaan al werkende. 
Dit geeft risico’s op langere termijn voor gefundeerde verbeteringen. In 2012 zal dit 
dus een belangrijk aspect zijn. De organisatie van de Opvoedpoli groeit uit de fase 
van pionieren en heeft een meer solide basis nodig.  

 

3.5  Cliëntenraad 

In 2011 hebben we ons ingespannen om een Cliëntenraad bijeen te krijgen. Dit is 
niet gelukt. Het blijkt voor een ambulante zorgorganisatie niet mee te vallen om 
‘vluchtige’ mensen (cliënten, ouders, jongeren, ex-cliënten) zover te krijgen dat ze 
plaats nemen in zo’n orgaan. Toch is het voor ons belangrijk. Niet alleen omdat 
een blik van buiten goed is voor de organisatie maar ook omdat een dergelijke 
raad wettelijk verplicht is voor alle zorgaanbieders. Inmiddels is er een aantal 
‘aspirantleden’  en is de Cliëntenraad in de fase van oprichting. We zullen in 2012 
bovendien onderzoeken of het mogelijk is een digitaal forum met meer mensen 
van buiten op te richten, naast een Cliëntenraad.  
In 2011 is doorgegaan met structurele cliënt-ervaringsmeting. Trots kunnen wij 
melden dat wij gemiddeld een 8,5 krijgen van onze cliënten; dat is ruim een punt 
boven het gemiddelde in de zorg, het zegt in die zin wel iéts. De ggz-thermometer 
is het instrument dat wij hiervoor gebruiken, naast de evaluaties die strikt zijn 

                                            
5
 Het proces had trekken van een zware bevalling maar uiteindelijk waren we inhoudelijk zeer tevreden dat we het 

hele traject hebben doorlopen: er valt veel van te leren. 
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ingebed in ons primair proces.  

 

3.6  Ondernemingsraad (OR) 

In 2011 bestond de OR uit acht leden. De OR heeft elke maand overlegd met de 
bestuurder (algemeen directeur). Daarnaast heeft de OR ook eenmaal per maand 
zonder de bestuurder vergaderd. De thema’s van het jaar 2011 waren onder 
andere: samenwerking met bestuurder, de groei van de Opvoedpoli en het 
Arbeidvoorwaardenreglement.  

De OR heeft in 2011 voor het eerst een (goed bezocht) ‘Poliberaad’ 
georganiseerd. Het doel van dit beraad is om van de medewerkers van de 
Opvoedpoli te horen wat er speelt op de werkvloer. Daarnaast zorgt het ervoor dat 
de OR zichtbaar wordt in de organisatie. Vooraf aan het Poliberaad heeft de OR 
een enquête gehouden onder de medewerkers. Met behulp van de enquête kwam 
er een goed beeld over de positieve- en verbeterpunten binnen het werk. Een van 
de grotere punten die uit de enquête kwam was bijvoorbeeld dat door ‘het nieuwe 
werken’ de werkgever zijn mensen, maar de medewerkers ook zichzelf goed 
moeten beschermen tegen het maken van te veel uren. Dat gaat (te) gemakkelijk 
met ‘het nieuwe werken’. Ook heeft de OR zijn zichtbaarheid vergroot bij de 
medewerkers door het introduceren van een Nieuwsbrief. Vier keer in het jaar 
verspreidt de OR zijn nieuwsbrief.  

Gezamenlijk met de bestuurder en met ondersteuning van een extern deskundige 
zocht de OR naar optimale samenwerking. De Opvoedpoli als snelgroeiende en 
innovatieve organisatie met korte lijnen en veel ruimte voor professionals vraagt 
om een innovatieve OR. Voor een klein deel gaat het over formele procedures en 
momenten. Die moeten goed geregeld zijn. Maar de echte uitdaging ligt in 
gezamenlijkheid van ontwikkeling. We kiezen voor een ‘participerende 
ondernemingsraad’. De bestuurder legt vraagstukken in een vroegtijdig stadium 
neer bij de Ondernemingsraad, geeft de beschikbare informatie. De OR denkt 
mee, nog ver voor de formele momenten er zijn.  

 

Hoofdstuk 4: Beleid, inspanningen en prestaties 

 

4.1  Meerjarenbeleid 

Ons meerjarenbeleid hebben we vastgelegd in ons Businessplan 2010-2015. Dit is 
te vinden op onze website. Wij voorzien een gestage groei van de Opvoedpoli. Wij 
willen vooreerst Poli’s oprichten in de grote steden, niet in de laatste plaats omdat 
landelijk onderzoek steevast uitwijst dat daar de meeste kwetsbare gezinnen en 
dus kinderen zitten. Maar inmiddels zijn we al ingehaald door de vele gezinnen die 
bij ons hun zorg ‘beleggen’ en zijn we in 2011 ook neergestreken in  kleinere 
steden: Haarlem, Den Helder (Alkmaar was er al). 
Onze groei bewijst dat de door de overheid gewenste marktordening geen gekke 
gedachte is. De groei wordt namelijk naar onze indruk niet zozeer veroorzaakt 
doordat de vraag de pan uitrijst, maar omdat onze werkmethode maakt dat de 
bestaande vraag bij ons niet op hoge drempels stuit en dus makkelijker haar weg 
vindt: een waterbedeffect. De ouders hebben (nog!) keus. Wij durven te stellen dat 
de vraag die bij ons binnenkomt, elders afneemt, dat de besparingen die wij 
bewerkstelligen elders neerslaan. Er is naar ons idee geen sprake van 
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ongebreidelde zorgvraag. Het is goed mogelijk dat de vele versnipperde stukjes 
van zorgaanbod, die na en naast elkaar worden aangeboden, niet altijd even 
effectief zijn en dan lijkt de vraag groot. Maar het is misschien meer dat het (van 
oudsher gesubsidieerde/gebudgetteerde) aanbod groot is en (nog!) blijft ook al is 
daar niet altijd zomaar vraag naar.   

Onze vestigingen zijn ‘warm’ ingericht, dichtbij de cliënten in de buurt, kleinschalig 
en laagdrempelig. Onze professionals zijn ambulant en doen hun werk vooral in de 
gezinnen, op scholen en op straat. Wij doen niet aan verwijzingen naar andere 
organisaties wanneer wij zelf de vraag kunnen behandelen. We werken niet in 
langgerekte ketens van zorg-stukjes in de verschillende levensdomeinen en (erger 
nog) in verschillende instellingen. We ‘omwikkelen’ het gezin met die zorgketens, 
zodat de cliënt niet van het kastje naar de muur hoeft te worden gestuurd. 
Hermanns verbeeldt dit met een zonnebloem, waarvan de blaadjes (de zorg) zich 
wikkelen (wrap around) rondom de kern: het gezin.  
De samenwerking met collega’s in onderwijs, zorg en maatschappelijke 
voorzieningen rond gezinnen is cruciaal in het behalen van resultaat. Vooral bij 
complexe, meervoudige problematiek (die wij gezien onze multidisciplinaire 
expertise veel binnenkrijgen) kijken we steeds opnieuw wie welke bijdrage kan 
leveren; daarbij is het niet erg relevant waar de professionals werken. Ons 
instellingsbelang staat niet voorop. We maken altijd een heldere afspraak over de 
regie en de eindverantwoordelijkheid.  

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. Wij richten ons op het 
ontwikkelen en behouden van goede relaties met de zorg-verzekeraars, provincies 
en gemeenten en het ontwikkelen van onze verbinding met kinderdag-verblijven, 
onderwijs, Centra voor Jeugd en Gezin, welzijnsinstellingen en 
vrijwilligersorganisaties. Ook in het kader van een stevige financiële basis is het 
noodzakelijk te investeren in deze relaties.  

De Opvoedpoli is een nieuwe speler in de ‘markt’ van de zorg. Wij durven de 
stelling aan dat wij meer dan 20% goedkoper werken dan de 
(gebudgetteerde/gesubsidieerde) instellingen, waarmee wij overigens liever 
samenwerken dan concurreren: het gaat om het belang van het kind, het gezin. De 
Opvoedpoli is in staat om op het niveau van het individuele cliëntsysteem, jeugd-
ggz te koppelen aan andere vormen van hulp. Dat kan ons een goede partner 
maken voor anderen.  

 

4.2 Effectonderzoek 

In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor wetenschappelijk (UvA) onderzoek 
naar de effectiviteit van ons werk voor de gezinnen. Dit vergt een lange adem en 
veel informatie die wij inmiddels in de loop van ons bestaan redelijk volledig 
hebben verzameld. Iedereen vraagt nieuwe instellingen (waarom niet de ‘oude’?) 
zoals de Opvoedpoli altijd naar de effectiviteit van hun zorg. Een benchmark met 
vergelijkbare instellingen is iets waar wij graag aan mee zouden doen. Voor 
gemeenten, die in de toekomst de zorg voor jeugd gaan financieren en regisseren, 
lijkt ons dat van groot belang voor de keuzes die zij moeten maken voor hun 
burgers. Ons uitgangspunt daarbij is en blijft: de echte, inhoudelijke keuzes 
moeten de ouders/jongeren zelf maken waarbij hun keuzevrijheid voorop staat. 
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4.3 Inhoudelijke ontwikkelingen in 2011 

In 2011 is hard gewerkt aan de prioriteiten zoals deze in het jaarplan 2011 zijn 

benoemd. Een samenvatting:  

Eigen Kracht en netwerken: Het belangrijkste hier is dat 

professionals in de zorg zich bewust zijn van het streven dat cliënten de regie 
houden (of weer terug krijgen) op hun eigen leven. De Opvoedpoli heeft in 2011 
gewerkt aan het versterken van deze eigen kracht, bijvoorbeeld door de sturing op 
het maken van doelen en evalueren samen met de cliënt en hun omgeving. Het is 
belangrijk dat cliënten na de hulp weer verder kunnen in het gewone leven. De 
Opvoedpoli heeft in 2011, met name in Amsterdam, intensief en veelvuldig (en op 
eigen kosten) deelgenomen aan de zgn. Eigen Kracht-conferenties. Verder is in de 
werkwijze van de Opvoedpoli ingebed dat het netwerk van cliënten wordt 
geactiveerd. In 2011 is ook gestart met de inzet van vrijwilligers voor jongeren die, 
naast de professionele zorg, een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Via 
bijvoorbeeld het mentorproject GOAL6 ontstonden meer mogelijkheden. Juist 
omdat GOAL vrijwilligers begeleiding kan bieden. In 2012 willen wij deze 
ontwikkelingen verder voortzetten, onder meer door samenwerking met de 
Vrijwilligerscentrales en Homestart.  

Intake en diagnostiek: ‘Een goed begin is het halve werk’. In 

2011 is binnen de Opvoedpoli een kwaliteitsslag gemaakt in de fasering van intake 
en diagnostiek. Juist in deze fase van het proces is het de kunst een evenwicht te 
vinden in enerzijds een grondige (en verantwoorde) analyse van de vraag, 
eventuele onderliggende problemen en vooral in de krachten binnen het gezin. 
Anderzijds willen wij niet méér inzet plegen dan noodzakelijk. Er zijn richtlijnen 
gemaakt voor de fasering en keuzes in diagnostiek bij verschillende typen 
problematiek (inclusief standaardisering van het basispakket in testmateriaal) en er 
zijn effectieve en efficiënte formats geïmplementeerd. Een uitgebalanceerd 
systeem voor intake en diagnostiek is voor ons een uitdaging. We werken met een 
zeer diverse cliëntpopulatie en zoeken naar maatwerk, gericht op de oplossing (of 
hanteerbaar maken) van problemen.  

Echtscheiding en mediation: Een scheiding gaat 

gepaard met spanning waardoor de opvoeding onder druk kan komen te staan. De 
juridische afhandeling van een echtscheiding, de omgangsregeling en/of de 
bezoekregeling vergt veel van de gezinsleden. Een soortgelijke druk kunnen 
kinderen ondervinden wanneer hun ouders het niet goed met elkaar regelen. In 
2011 heeft de Opvoedpoli verschillende initiatieven genomen om deze gezinnen te 
ondersteunen. Wij zetten bijvoorbeeld mediators in. Daarnaast biedt de 
Opvoedpoli KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) trainingen en hebben we de 
mogelijkheid om de ‘Zandkastelen’training aan te bieden. Een aantal coaches 
heeft omgangsbegeleiding op zich genomen, soms op formele aanvraag van de 
rechtbank en/of op advies van de raad voor de Kinderbescherming. Tevens ligt er 
een conceptplan voor een ‘Omgangshuis’. Om ervoor te zorgen dat we een 
coherent aanbod kunnen blijven doen, hebben we in 2011 het idee van de 
Gezinsmediation opgevat. Dit wordt in 2012 verder ontwikkeld. 

                                            

6 GOAL is een mentor project van Radar/Coach en de Opvoedpoli. Een uur in de week krijgen jongeren (clienten) 

die niet meer op de basisschool zitten een persoonlijke coach (vrijwilliger). Voor hulp bij school, werk zoeken, 
hobby’s of om gewoon mee te praten.  
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KOPP (kwetsbaar ouderschap, ouders met psychische problematiek): 

De Opvoedpoli heeft een groep, waarbij een fors deel meervoudige problemen 
heeft. Daaronder zijn er in veel gevallen situaties waarbij ouders door hun eigen 
achtergrond (belast verleden) of psychische problematiek moeite hebben om met 
hun kinderen om te gaan, zeker als deze kinderen zelf ook een stoornis, beperking 
of ernstige problemen hebben. Juist bij deze gezinnen zijn de risico’s op een 
onveilige opvoedsituatie groot. In 2011 is deze groep, en dan in het bijzonder de 
gezinnen met (heel) jonge kinderen, prioriteit geweest; dit zal in 2012 voortgang 
vinden. Zowel in de externe samenwerking met de GGD, VTO-team/vroeghulp 
(vroegtijdige onderkenning), het IMH (infant mental health instituut) als in de 
inhoudelijke expertise binnen de teams is in 2011 gewerkt aan versterking van de 
expertise. Inmiddels is een aantal trainingen voor professionals beschikbaar en is 
intern een expertiseteam geformeerd.  

Forensische behandeling: in toenemende mate krijgt de 

Opvoedpoli cliënten waarbij sprake is van een strafrechtelijk kader (jongeren, maar 
ook huiselijk geweld). Wij werkten met deze groep al binnen de reguliere 
diagnostiek en behandeling, maar in 2011 is contact gelegd met de reclassering en 
met het ministerie van Veiligheid en Justitie om ook de forensische behandeling 
structureel vorm te kunnen geven. Inmiddels is de samenwerking met de 
Reclassering op gang en heeft de Opvoedpoli een afspraak met Justitie om 
forensische zorg te bieden. In 2012 zal de samenwerking in de justitieketen verder 
versterkt worden.  

Gemeenten: In 2011 zijn we verder gegaan met het investeren in 

onze relatie met gemeenten. Wij werken snel, pakken meteen aan en voorkomen 
daardoor ‘erger’, dus ook kosten.  Wij zien de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG; 
in Amsterdam OKC geheten: Ouder Kind Centrum) als een kans voor gemeenten 
om het beter te doen. School, speciaal onderwijs, jeugdzorg, jeugd-GGZ/AWBZ, 
streetcorner-werk etc. hangen in onze opvatting samen. Het gaat allemaal om 
(vaak dezelfde!) ouders en kinderen. Maar de organisatie en financiering ervan 
loopt over diverse schijven en kent dubbelingen. In 2011 was het wederom passen 
en meten om ons integrale werk te doen. Dit passen en meten zal komende jaren 
nog wel doorlopen totdat duidelijk is waar het met de ondersteuning van jeugd en 
gezin naar toe gaat. In het (inmiddels in 2012 politiek bijgestelde) Regeerakkoord 
uit 2010 stond het voornemen om de regie van alle jeugdzorg in handen te leggen 
van gemeenten, dicht bij de burger.  

 

4.4  Kwaliteitsbeleid: algemeen  

In 2011 hebben we ons kwaliteitsbeleid verder ontwikkeld, uitmondend in het 
verkrijgen van het ISO 9001-2008 certificaat (formeel in januari 2012). Ons 
referentiekader, de werkmethode en de processen zijn nu vastgelegd. Het gaat om 
vitale werkprocessen zoals het primaire proces, de protocollen en procedures 
(klachten, incidenten, veiligheid etc.), het inwerken van nieuwe medewerkers, 
scholing en ontwikkeling van onze professionals, de evaluatie van ons werk, 
wetenschappelijk onderzoek, ons stagebeleid, het wederzijds/onderling toezien op 
ons werk (structurele intervisie en interne auditing) en het toezicht door externen 
(externe auditing).  

 

4.5  Kwaliteitsbeleid: incidenten en klachten 



 19  
 

Het voorportaal van klachten is de melding van een incident. Het is niet eenvoudig 
om uit te maken of een incidentmelding van een cliënt of een medewerker van de 
Opvoedpoli een ‘klacht’ is in formele zin. Er zijn soms bijna-klachten en incidenten 
die snel verholpen kunnen worden. En soms is het geen klacht, maar een 
probleem dat niet wordt opgelost noch kan worden opgelost. Het registreren 
daarvan in alle gradaties is een zaak van een goede omschrijving van de 
werkwijze en goede instructie aan de medewerkers. 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 hierover meteen in gesprek 
met elkaar en met de cliënt, waar nodig gaat de directeur in gesprek met cliënten, 
ook als er (nog) geen echte klacht ligt. Hierdoor worden problemen vaak in een 
vroeg stadium aangepakt.  
In 2011 hebben we drie formele klachten gehad 7 en vijftien meldingen van bijna-
klachten of incidenten. Hierbij was één medicatie-incident. Het betrof een jongetje 
met ADHD dat (thuis) al zijn Ritalin in één keer had ingenomen omdat hij had 
gehoord dat hij slimmer werd van Ritalin.   
De (bijna)klachten gingen voornamelijk over inzage in dossiers, financiering van de 
zorg (eigen risico bij de cliënt) en in een paar gevallen om een besluit onzerzijds, 
geen behandeling aan te gaan vanwege betere mogelijkheden elders. Het 
betekent voor ons dat we ons des te beter moeten inrichten op goede informatie 
(vooral aan het begin) aan de cliënt. Het betreft hier vaak ook informatie rond 
aspecten die niet zozeer binnen de Opvoedpoli zelf spelen, maar wel van belang 
zijn voor de samenwerking met cliënten.  

 

4.6  Personeelsbeleid 

In 2011 hebben we ons eigen Arbeidsvoorwaarden Reglement (AVR) vastgelegd. 
Dit was een intensief proces, dat samen met de Ondernemingsraad in 2011 tot een 
goed einde is gebracht.  

Wij stimuleren dat medewerkers de GZ-psycholoog- of psychotherapeut-opleiding 
volgen. De Opvoed-poli is een erkend (RINO)opleidingsinstituut. In 2011 zijn zes 
psychologen en twee psychotherapeuten begonnen. We hebben verder een 
stevige interne basisopleiding die alle medewerkers moeten volgen. Onze 
zogeheten ‘Maatschap en Master’-opleiding is in 2011 van start gegaan; 
maatschap wil zeggen dat al onze nieuwe medewerkers een ‘maatje’ (collega) 
krijgen toegewezen om hen gedurende minstens een half jaar in te werken. Ook 
koppelen we iedere medewerker aan een ‘master’ (ervaren seniorprofessional) die 
zorgt voor begeleiding en inspiratie voor het worden en blijven van een goede en 
integere professional.  

De Opvoedpoli kent geen wachtlijsten voor cliënten maar wel voor medewerkers. 
In 2011 was de groei en het inhoudelijk concept van onze organisatie kennelijk 
wederom zo aansprekend dat wij veel spontane sollicitaties kregen van zowel 
ervaren jeugdzorgprofessionals als pas afgestudeerden van hoog niveau (HBO+, 
WO en psychiaters).  

Het personeelsbestand is in 2011, net als de omzet en het aantal cliënten, 
verdubbeld ten opzichte van 2010. Eind 2011 waren 274 medewerkers actief in de 
Opvoedpoli, het totaal aantal FTE’s (fulltime is bij de Opvoedpoli 36 uur per week) 
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 Op een aantal van 4.583 cliënten. 
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was 145  

De meeste mensen die in de jeugdzorg 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 meer mannen actief worden in de 
zorg. En zeker voor jongetjes/jongens; onze mannelijke clienten/clientjes. De 
Opvoedpoli heeft in 2011 intensief gewerkt aan het vergroten van het aantal 
mannelijke professionals. Eind 2011 is 10% meer mannen in loondienst dan in 
2010. Dat is mooi, maar dit onderdeel van onze prioriteiten heeft ook in 2012 extra 
aandacht nodig.  

 

Een aantal kerncijfers:  

 

Medewerkers totaal 274 

Met vast contract 64 

Met tijdelijke contract 109 

Oproepkrachten 40 

Freelancers 25 

Overige (waaronder stage) 36 

Mannen 40 

Vrouwen 234 

<30 jaar 102 

30-50 jaar 124 

>50 jaar 48 

Aantal hoofdbehandelaars 
(BIG-registratie) 

14 

Ziekteverzuim 2.9% (excl. zwangerschap) 

 

 

4.7  Opvoedpoli in de samenleving 

De maatschappelijke omgeving is een belangrijk onderdeel van ons werk. In 2011 
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 
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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 maatschappelijke onderneming pur sang. 
De Opvoedpoli staat graag midden in de buurten, waar ze een vestiging heeft. 
Onze vestigingen zijn doorgaans op plekken waar 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 niet 
anders 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 Opvoedpoli Support. Uit dit potje 
betalen we soms 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 acute situaties of 
schaffen een broodnodige 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 armoede grens). Geld helpt soms beter 
dan ‘eindeloos praten’. ‘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.  

 

4.8  Financieel beleid  

De financieringssystematiek (DBC’s) in de ggz past bij de Opvoedpoli, met betaling 
achteraf, per cliënt, op prestatie-basis. Anders dan de klassieke zorginstellingen 
heeft de Opvoedpoli evenwel geen voorfinanciering en wordt gewerkt op 80% van 
de reguliere NZa-tarieven. Onze organisatie draagt dus zelf de risico’s van 
voorfinanciering. Door de snelle groei heeft de Opvoedpoli te maken met een 
voortdurende krapte in de liquiditeit. Met de Rabobank is een structurele afspraak 
gemaakt over voorfinanciering. Overigens: de Opvoedpoli kan ook werken 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.  
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In 2011 is de celdeling, zoals voorzien, doorgegaan. Dus het splitsen van 
bestaande vestigingen naar nieuwe Poli’s8. 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 en kwaliteit. Dit is ook belangrijk voor de 
resultaatverantwoordelijkheid per vestiging. De jaarrekening wordt geconsolideerd 
op centraal niveau.  

Kostenstructuur, registratie en kosten per cliënt 

De Opvoedpoli werkt met een genormeerde begroting op basis van een kostprijs 
per cliëntgebonden uur van in 2011 gemiddeld € 85 per uur. In de kostprijs wordt 
gewerkt met een verwachte marge van 8%. Met deze ‘winst’ kan geïnvesteerd 
worden in de verdere groei en ontwikkeling van de organisatie. 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 15%: 5% voor de centrale ondersteuning in het Moederkantoor en 
maximaal 10% binnen elke Poli voor de leiding, administratieve en facilitaire 
ondersteuning en ontwikkeltaken. De totale omzet was 12.835.945 euro. 
We werken met een 100% urenregistratie. Met het koppelen van de cliënt aan 
onze activiteit (inclusief bijbehorende financier/sector) 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 2011 is ontwikkeld en in 2012 tot volle uitvoering komt.  
Op deze wijze zijn ook de kosten per unieke cliënt in beeld. 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 2011 was € 

3.752.  

 

4.9 Stelselverandering en bezuinigingen 

Net als alle collega-instellingen heeft ook de Opvoedpoli te maken met een diffuse 
situatie als het gaat om de toekomstige financiering van de zorg. Uiteraard 
brengen de veranderingen, waarvan wij nog niet weten waar zij precies heen 
zullen gaan, risico’s met zich. De Opvoedpoli volgt de ontwikkelingen en levert 
waar mogelijk een bijdrage aan de kansen die de veranderingen met zich brengen 
als het gaat om betere, betaalbare, minder versnipperde en meer vraaggerichte 
zorg. In de bedrijfsvoering letten we sterk op het opvangen van eventuele 
consequenties van veranderingen van bijvoorbeeld het overheidsbeleid of de 
politiek. Als ondernemende instelling kun je niet anders. We sturen op het 
vasthouden van werken met een laag uurtarief (beperken overhead, hoge 
productieve tijd per medewerker) en flexibele personeelsinzet. In 2011 zijn we 
begonnen met het streven naar een bredere opdrachtgeverportefeuille. Zodoende 
hoeven veranderingen in een van de sectoren (schotten!) waarbinnen de 
Opvoedpoli werkt een niet al te groot effect te hebben op de Opvoedpoli als geheel 
en blijft het mogelijk integrale zorg te bieden. Dit is geen eenvoudige opgave maar 
progressie is wel geboekt, zoals het voorschot dat we (achteraf) kregen van bv. de 
Stadsregio Amsterdam (jeugdzorg), trajecten via de gemeente en het toenemend 
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aantal opdrachten van scholen (onderwijsbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk 
en training van professionals). Vanaf 2012 is de Opvoedpoli ook aangesloten op 
de forensische behandeling, diagnostiek en behandeling voor cliënten met een 
strafrechtelijke maatregel. Daarnaast is de particuliere dienstverlening (met name 
op het gebied van preventie, lichte hulp en echtscheidingsproblematiek) steeds 
meer in beeld.  

 

4.10   Bijdrage jeugdzorg 

De Opvoedpoli heeft, net als in 2010, in 2011 een (bescheiden) incidentele 
bijdrage jeugdzorgfinanciering ontvangen van de Stadsregio Amsterdam (SRA), 
aanvullend op de financiering door de zorgverzekeraars op basis van ggz-
diagnostiek en ggz-behandeling alsmede financiering voor onderwijsbegeleiding. 
Aanleiding voor de SRA-bijdrage was dat een flink deel van de cliënten bij de 
Opvoedpoli komt op indicatie van Bureau Jeugdzorg. Het gaat dan vooral om 
gezinnen die te kampen hebben met complexe en meervoudige problematiek die 
nu nog in ‘hokjes’ is ingedeeld: ggz, jeugdzorg, armoede, verstandelijke beperking 
etc. Wij kunnen en willen deze gezinnen op meerdere fronten tegelijk te helpen: 
snelheid voorkomt duurdere zorg. Wij noemen dit multifocale zorg.  

Deze gezinnen hebben voor een deel hulp nodig die qua financiering buiten de 
kaders van verzekerde ggz-zorg valt. Het gaat bijvoorbeeld om intensief overleg 
met het formele en informele netwerk van die gezinnen, praktische ondersteuning 
in de gezinssituatie, het toeleiden naar schuldhulpverlening etc. Een integraal 
aanbod voor gezinnen is ook de toekomst: één gezin, één plan, één hulpverlener, 
zo staat het in alle beleidsnota’s van de overheid en zo werkt de Opvoedpoli dus al 
vanaf haar oprichting in 2008. Na intensief overleg tussen de Opvoedpoli, 
zorgverzekeraar AgisAchmea, Bureau Jeugdzorg en SRA, zijn er voor 2011 
afspraken gemaakt over een bijdrage voor ons werk op dit vlak en mogelijk voor 
latere jaren totdat de transitie van de zorg voor de jeugd naar gemeenten een feit 
is (2015?). In 2012 richten we ook onze administratie in om het werk ‘in stukjes’ te 
kunnen verantwoorden. Het is ons streven dat dit in 2012 ook in andere 
stadsregio’s/provincies tot stand komt tot aan de transitie. Daarna hopen we dat de 
schotten – inhoudelijk en financieel – worden geslecht, zodat we niet meer ‘in 
stukjes’ hoeven te administreren. 

 

4.11 Tot slot 

In het toenemend aantal werkbezoeken en gesprekken dat wij in 2011 hadden van 
en met gemeentelijke en provinciale politici, mensen van het ministerie, 
beleidsambtenaren, het onderwijs, collega-instellingen en samenwerkingspartners, 
merkten wij dat het enthousiasme voor het concept en de werkwijze van de 
Opvoedpoli groeiende is. Ook het feit dat de Opvoedpoli in 2011 bijvoorbeeld de 
landelijke ‘Overall Hight Growth Award’9 heeft gekregen, draagt ertoe bij dat we 
naar ons idee op de goede weg zijn.  

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 
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 Een prijs die door Rabobank, Grant Thornton Accountancy en Port4Growth wordt uitgereikt aan een 

onderneming (dus niet beperkt tot zorgondernemingen) die sterk is gegroeid niet alleen in kwantitatief maar ook in 
kwalitatief opzicht. 
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oprichting van de Opvoedpoli in 2008. 


