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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 

derde keer dat wij als jonge organisatie terugblikken op het voorafgaande jaar. Ook in 2012 is de 

Opvoedpoli sterk gegroeid. We hebben weer veel meegemaakt, zowel intern als in onze externe 

omgeving. Onze organisatie komt in een andere fase: We hebben de slag gemaakt van ‘eigenwijze 

pioniersclub’  naar ‘innovatieve zorgonderneming’.  

In maart 2012 hebben wij een plotselinge groeispurt doorgemaakt. Een nieuwe zorgaanbieder voor 

jongeren met ernstige/meervoudige problematiek, genaamd Jeugd-Act en met name actief in het 

Oosten van het land, ging failliet vanwege ernstige problemen in de bedrijfsvoering. Een groot aantal 

collega’s en cliënten vonden hun plek bij ons. Hiermee werd ons werkgebied ineens een stuk groter. 

De werkwijze werd aangepast op de standaarden van de Opvoedpoli, en we hebben in 

gezamenlijkheid een stevige slag geslagen in efficiency en doelmatigheid.  

Intern hebben we in de gehele organisatie gewerkt aan het 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. Er is geen ‘gelijk speelveld’ tussen de instellingen die nog in het 

gebudgetteerde systeem ‘met representatie’ werken en nieuwe aanbieders zoals wij die al vanaf de 

start geheel op prestatiefinanciering werken. Beleid, contractering, regelgeving en vergoedingen per 

zorgverzekeraar verschillen sterk en zijn niet altijd duidelijk. Dit geeft een zeer onvoorspelbare situatie, 

waar de Opvoedpoli als onderneming veel last van heeft, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig. In 2013 

zullen wij ons nog bevinden in een situatie waarbij we alle zeilen bij moeten zetten om in te spelen op 

de overgangssituatie. We zullen geen grote groei laten zien, en afscheid moeten nemen van een 

aantal collega’s. Dat doet pijn, maar is echt noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. In 2014 

zullen de voorwaarden waarbinnen zorginstellingen werken meer gelijkgetrokken worden. Dat is ook 

noodzakelijk om in het nieuwe systeem te kunnen werken, en biedt kansen voor de Opvoedpoli.  

Met trots zie ik dat onze 500 collega’s de stroom aan veranderingen en de moeilijke fase met veel 

flexibiliteit en doorzettingsvermogen opvangen en tegelijkertijd onze focus houden op waar het echt 

om gaat: hoogwaardige hulp voor onze cliënten! 

Linda Bijl, mei 2013. 



 

Hoofdstuk 2: Profiel van de 

organisatie 

 

 

2.1  Structuur van de organisatie  

De Opvoedpoli is een besloten vennootschap (BV) met als meerderheidsaandeelhouder Linda Bijl 

Beheer BV. Linda Bijl (orthopedagoog) is de oprichter van Opvoedpoli BV. De Radargoep BV is met 

een minderheidsaandeel betrokken bij de Opvoedpoli. Deze betrokkenheid is niet alleen financieel van 

aard maar zeker ook om inhoudelijk samen op te trekken. Radar is landelijk actief in het sociale 

domein, vooral bij gemeenten. 

2.2  Netwerkorganisatie 

De Opvoedpoli is een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat wij tijdelijke of blijvende allianties 

aangaan met professionals en 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 die meer dan 500 cliënten bedienen- 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 ruimte bieden aan medewerkers/vestigingsdirecteuren die een Poli of specialistisch 

deelgebied runnen bij wijze van sociaal ondernemerschap - waarbij een Poli-vestiging een aparte 

rechtspersoon (een BV) wordt onder de paraplu van de Opvoedpoli BV. Zo zijn in 2012 Opvoedpoli 

Den Haag en Opvoedpoli Zoetermeer erbij gekomen, naast (in 2011) Opvoedpoli Den Helder. In al 

deze gevallen heeft Opvoedpoli BV, volgens vaste lijn, de meerderheid van de aandelen en 

zeggenschap. Deze Poli’s werken, net als de rest van de Poli’s die geen aparte BV zijn, volledig onder 

de werkwijze en leiding van de Opvoedpoli en behoren zij tot het organisatorisch verband van de 

Opvoedpoli BV.  

Ten slotte heeft de Opvoedpoli in 2012 de Stichting Opvoedpoli Support opgericht. Deze stichting 

beheert o.a. het Cliëntenfonds voor acute noden van cliënten en ondersteunt (wetenschappelijk) 

onderzoek naar de effectiviteit van onze werkwijze. De stichting steunt of sponsort tevens lokale 

projecten op cultureel, sportief en welzijnsgebied voor jeugdigen en gezinnen in de buurten waar we 

werken. De stichting wordt gevoed door donaties van fondsen, individuen en (overheids)subsidies. 

 

Verslag leggende 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 



 

2.3  Werkgebieden 

In 2012 is de Opvoedpoli, samen met Care Express, het jongerenlabel van de Opvoedpoli, gegroeid 

van vier naar zes vestigingen in Amsterdam en van vestigingen in Alkmaar, Utrecht, Haarlem, Den 

Helder en Den Haag naar vestigingen in Zoetermeer, Zaanstad, Heemstede, Zwolle, Almelo en 

Enschede. Er zijn initiatieven in onder meer Geldrop, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden en 

Rotterdam. De groei zal met name worden gerealiseerd buiten de GGZ: onderwijszorg, jeugdzorg, 

forensische zorg, preventie en particuliere dienstverlening. De ambitie is om landelijke dekking te 

bewerkstelligen, dichtbij de cliënten, in de buurt of de regio.  

2.4  Kernactiviteiten 

Onze missie is: optimale kansen voor kinderen, jongeren én ouders. De Opvoedpoli biedt nieuwe, 

eigentijdse vormen van geestelijke gezondheidszorg, onderwijshulp en jeugdzorg. De Opvoedpoli 

biedt (voor wat betreft GGZ) diagnostiek en ambulante behandeling en richt zich in toenemende mate 

ook op dienstverlening, advisering, zorg en behandeling op het gebied van ouderschap, opvoeding en 

ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-23 jaar; Care Express 12-27 jaar), inclusief innovatie, 

opleiding en training, 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, (GZ)psychologen, 

psychotherapeuten, systeemtherapeuten, psychiaters, diverse soorten vak therapeuten (spel, creatief, 

ergo en PMT), logopedisten, pedagogen, medisch specialisten en SPV-ers. 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 (80%). 

Voor optimale flexibiliteit en afstemming van ons aanbod op de vraag hebben wij een flexibele schil 

van oproepkrachten en zzp-ers.  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 totaal zijn 20 collega’s in 

opleiding voor de GZ en vijf voor de psychotherapie. In 2013 zullen wij ook praktijkinstelling worden 

voor de opleiding tot klinisch psycholoog Daarnaast is ook een aantal medewerkers in opleiding tot 

systeemtherapeut en leiden wij een team op in FFT (specifieke familietherapie). Vanaf 2011 hebben 

wij een samenwerkingsverband met prof. dr. Jo Hermanns (UvA) rond de trainingen voor ‘Wrap 

Around Care’, het wereldwijde model 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 hoogopgeleide 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  Cliënten, capaciteit, productie  

In 2012 zijn er door het jaar heen ruim 9.500 cliënten in behandeling geweest. Onder cliënten 

verstaan wij kinderen/jongeren van 0-23 jaar (Care Express 12-27 jaar), maar soms zijn het (ook) de 

ouders. Eind 2012 hadden wij 4800 cliënten in behandeling.  

In 2012 was de gemiddelde doorlooptijd van een hulpverleningstraject zes maanden (exclusief 

trajecten die meteen kunnen eindigen met een (gratis) advies in het eerste gesprek).  



 

De verdeling van de cliënten op basis van leeftijdsgroepen zag er in 2012 als volgt uit: 

 

 

De Opvoedpoli houdt een aantal gegevens bij rond doelgroepen en problematiek. In het onderstaande 

een overzicht, peildatum 31 december 2012:  

 

Verwijzer   
 

Culturele achtergrond 
 

Gezinsinkomen   

Huisarts 28,8% 
 

NL 55,1% 
 

Laag (<1500) 40,6% 

BJZ/WSG 28,8% 
 

Anders 42,5% 
 

Midden (1500-3000) 42,3% 

OKC/CJG/GGD 19,4% 
 

Onbekend 2,4% 
 

Hoog (>3000) 8,8% 

Anders 23,0% 
      

   
Specifieke groepen   

 
Problematiek leefgebieden 

Resultaten 2012   
 

Veiligheidsrico's kk 25,6% 
 

Opvoedsituatie 65,4% 

Gem. wachttijd                          1,5 week Seksueel misbruik 5,7% 
 

School 70,0% 

Gem. doorlooptijd 5,5 mnd 
 

Huiselijk geweld 21,7% 
 

Vechtscheiding/omgang 41,5% 

Klanttevredenheid 8,3 
 

LVB 13,1% 
 

Armoede/schulden 30,8% 

Medewerkerstevredenheid 8,5 
 

MPG 18,0% 
 

Verslaving 17,0% 

Uitval/drop out 9,3% 
 

KOPP 20,0% 
 

Eetproblematiek 13,3% 

Doelrealisatie 88,0% 
 

pol./justitie contact 9,6% 
   

        Top 3 kerndiagnoses   
      Gedragsproblemen 22,3% 
      Relatie/communicatie 21,1% 
      Angst/trauma 14,6% 
       

LVB = licht verstandelijk beperkt .  MPG = multi probleem gezin. KOPP = kinderen van ouders met 

psychische/psychiatrische problematiek. 



 

De Opvoedpoli is gespecialiseerd in gezinsbehandeling. Hierdoor ontvangen wij met name 

verwijzingen voor cliënten waarbij naast een indicatie voor individuele diagnostiek en behandeling ook 

een indicatie is voor systeembehandeling. Te denken valt hierbij aan gezinnen waarin als gevolg van 

psychiatrische problematiek bij een van de kinderen (bijvoorbeeld autisme, een gedragsstoornis of 

ADHD) een disbalans ontstaat tussen draaglast en draagkracht waardoor de ontwikkeling en het 

welbevinden van meerdere gezinsleden wordt bedreigd. Systeembehandeling richt zich in deze 

gevallen op een herstel van deze balans waarmee in soms een (dag)klinische opname voorkomen 

kan worden. Een ander deel van de doelgroep wordt gevormd door ouders die zelf (ook) psychische 

problemen hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders en kinderen die behandeld worden voor 

posttraumatische stressklachten ten gevolge van huiselijk geweld of seksueel misbruik. Een derde 

deel van de doelgroep tenslotte wordt gevormd door gezinnen met ernstige problemen op meerdere 

levensgebieden, inclusief problemen rond wonen, werk en inkomen.  

Hoewel er momenteel geen zicht is op verschillen in zorgzwaarte tussen instellingen binnen de GGZ 

of jeugdhulp (benchmark) hebben wij wel een beeld: enkelvoudige problematiek, geschikt voor 

gestandaardiseerde behandeling maakt een relatief klein deel uit van onze cliëntenpopulatie. Deze 

cliënten komen eerder terecht bij zelfstandig gevestigde zorgverleners en bij instellingen die hun 

hulpaanbod indelen in stoornis gebonden zorglijnen. Aan de andere kant heeft de Opvoedpoli ook niet 

veel cliënten met  zeer ernstige psychiatrische problematiek. Hier is een sterk specialistische setting 

met klinische achtervang een betere oplossing.  

De Opvoedpoli is daarmee een algemene ambulante GGZ-instelling, gespecialiseerd in de 

geïntegreerde behandeling van ouders en kinderen in de dagelijkse leefomgeving en in de 

behandeling van multisysteemproblematiek en multiproblemgezinnen.  

Het merendeel van de cliënten (85%) heeft een indicatie voor tweedelijns-GGZ. De Opvoedpoli maakt 

in de registratie gebruik van de ‘deelmarkten jeugd’  zoals Achmea deze heeft gedefinieerd:  

Deelmarkt B  24% van onze GGZ-cliënten   

‘Deze jeugdige cliënten hebben een psychiatrische behandeling nodig en zijn onvoldoende in staat om 

te participeren in de maatschappij. Het aanbod voor deze groep is heel divers: korte en langdurige 

trajecten, ambulante en klinische programma’s, face-to-face-behandelingen en e-mental health. 

Vergeleken met de overige deelmarkten gaat het hier vooral om gestandaardiseerde, effectieve 

behandelprogramma’s en zorgpaden’. 

Deelmarkt C  42% van onze GGZ-cliënten   

‘In deze deelmarkt gaat het om jeugdige cliënten met een zeer specialistische zorgvraag en hun 

omgeving. Bijvoorbeeld cliënten met ernstige gedragsproblemen, middelenafhankelijkheid, problemen 

op het gebied van interpersoonlijk functioneren en suïcidaliteit. De cliëntindicatoren dienen daarbij als 

leidraad. Cliënten in deze groep kunnen zowel een ambulante als klinische behandeling krijgen. Ook 

hierbij is het belangrijk dat zorgaanbieders intensief samenwerken met aangrenzende terreinen, zoals 

jeugdhulpverlening, jeugdzorg, jeugd-LVB, (speciaal) onderwijs en volwassenen-GGZ’. 

Deelmarkt D  22% van onze GGZ-cliënten   

‘Multiprobleemgezinnen die, naast de psychiatrische problemen van de jeugdige, een langdurige 

hulpverleningsgeschiedenis hebben. Dit komt door langdurige problemen op meerdere 

levensgebieden, zoals opvoeding, financiën, relaties, omgang met gezondheid en instanties. Voor 

deze cliëntengroep moeten zorgaanbieders veel afstemmen met ketenpartners en hun behandelvisie 

richten op het totale systeem. En: Jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen die dak- of 

thuisloos zijn, die af en toe in de opvang verblijven, of waarbij de kans aanwezig is dat ze dakloos 

worden. Naast hun psychiatrische problemen hebben zwerfjongeren ook complexe multiproblemen. 



 

2.6  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 allerlei 

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 

gewoonweg geen ‘vijftien hulpverleners’ over de vloer hebben. 

De samenwerking met Bureau Jeugdzorg (BJZ) is in alle regio’s intensief. Dit is 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 stevig 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 soms is dat - als kinderen, gezinnen of de samenleving niet veilig zijn, als 

verwaarlozing, misbruik of mishandeling speelt - wij terecht kunnen bij een organisatie die kan 

ingrijpen. BJZ is een grote verwijzer, maar andersom melden wij ook gezinnen bij hen waarover wij 

grotere zorgen hebben. Waar mogelijk ondersteunen wij het werk van de jeugdbeschermers.  

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 de thuissituatie geholpen worden. Dat is niet alleen beter voor 

kinderen en ouders, 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. 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 2012 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).  

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

(vrijwillig) traject voor de 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 2012 inhoudelijk verder 

ontwikkeld en zal in 2013 haar beslag krijgen in een gestructureerde werkwijze. Er is veel behoefte 

aan deze nieuwe loot aan 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.   



 

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

elkaars deskundigheid en bieden we continuïteit aan cliënten.  

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

mate contact met cliëntorganisaties. Een voorbeeld hiervan is de pleegoudervereniging en een groep 

Amsterdamse ouders die meedenken en-doen in de keuzes die gemaakt worden in de transitie 

jeugdzorg. Voor de Opvoedpoli betekenen deze contacten een extra impuls om scherp te blijven met 

onze focus op cliënten. Dat kunnen we goed gebruiken in deze tijden van stelselveranderingen. 

 

  



 

Hoofdstuk 3: Bestuur, toezicht en 

bedrijfsvoering 

3.1  ‘Good governance’ 

In een aangevuld Bestuursreglement 2012 heeft de Raad van Commissarissen van de Opvoedpoli 

vastgelegd op welke wijze het bestuur wordt gevormd. Dit, naar aanleiding van de evaluatie die in 

2011 is gedaan. De Code Tabaksblat (‘good governance’) en de Zorgbrede Governance Code 

(gezondheidszorg) zijn het uitgangpunt. Dat wil zeggen dat de Opvoedpoli goed sociaal 

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 eisen aan transparant bestuur.  

De Opvoedpoli werkt voor het overgrote 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 Opvoedpoli Support, waar onder andere ons Cliëntenfonds is 

ondergebracht en waaruit ons (wetenschappelijk) onderzoek wordt gesponsord. Daarnaast wordt 

jaarlijks bekeken of er ruimte is voor een zogeheten resultaatverantwoordelijke 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.  Voor het 

jaar 2012 zijn geen bonussen uitgekeerd, omdat in 2012 geen winst is gemaakt.  

3.2  Bestuur 

De Opvoedpoli-groep kent één bestuurder 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 directeur die zelfstandig werkt binnen het concept 

en de standaarden van de Opvoedpoli d.m.v. een Licentie- en Serviceovereenkomst. In deze 

overeenkomst worden de centrale waarborgen vastgelegd: financieel beleid, de corporate 

communicatie, landelijke contracten en contracten  en het kwaliteitssysteem. Indien het een vestiging 

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

ook een formele Samenwerkingsovereenkomst bij tussen de lokale rechtspersoon en de landelijke 

Opvoedpoli.  

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 

officemanager. Een Poli heeft verder minimaal twee hoofdbehandelaars (waaronder een psychiater) 

en een werkbegeleider. De Opvoedpoli heeft een wekelijks structureel multidisciplinair overleg waar 

alle cliënten besproken worden. Verder zijn er weinig ‘vergaderingen’. Wel is er ruimte voor informele 

ontmoeting, overleg rondom een cliënt en wordt er veel gedaan aan intervisie (verplicht) en 

kennisdelen. Poli’s zijn in het dagelijks werk, binnen de centrale kaders, zelfstandig. Via de AO/IC, 

managementinformatie en de intensieve monitoring van het ISO-kwaliteitssysteem blijven poli’s ook 

centraal goed in beeld. Het Moederkantoor zorgt voor de centrale ondersteuning.  

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. 

Per 31 december 2012 waren dat 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, Tom Groot is hoogleraar Management Accounting aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De 

leden van de RvC ontvingen geen bezoldiging. 

De RvC heeft in 2012 vijf maal vergaderd met de Directie en de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders. 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. De RvC 

bereidt in haar Audit Committee de jaarverantwoording voor, in enkele sessies in het voorjaar, ook in 

2012. Naast de vennootschapsrechtelijke rol van de RvC in combinatie met haar taak van 

toezichthouder ingevolge de WTZi, heeft de RvC, zeker in deze fase van de Opvoedpoli als jonge, 

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, en in te spelen op de externe veranderingen. In 2012 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. Het Moederkantoor is een 

staf die valt onder de bestuurder (Linda Bijl) en bestaat uit een team 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 the cloud oftewel met 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 2012 is het zogeheten werken in Virtual Office 

voortgezet en wordt momenteel geëvalueerd op zijn mérites.  

Beleid & Controlcyclus (B&C) 

Er is in 2012 hard gewerkt aan het verdergaand vorm geven 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. Ten aanzien van het in control zijn, is 

in 2012 de managementinformatie verder uitgebouwd, zodat de directeuren van de Poli’s nog 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 op andere zorgsoorten, maar ook de voorziene krimp op de DBC-opbrengsten 

in 2013 in goede banen te leiden evenals de financiering van het werk in relatie tot het eigen en 

vreemd vermogen.  

Risicomanagement 

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

Opvoedpoli hanteert onderstaande 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. 

 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 2012 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 2012 verdergaand gedocumenteerd en 

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

Dit is mede van belang voor de sturing in het kader van de B&C cyclus. 

In 2012 zijn de risico’s door de Opvoedpoli geëvalueerd en gescoord in een matrix (kans en impact).   

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. 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 tevens uitgeschreven als proces in 

het kwaliteitshandboek. In 2012 zijn de quick wins in deze processen reeds gerealiseerd. In 2013 

zullen de aanbevelingen die uit het opzetten van de risicomatrices zijn voortgekomen worden 

opgevolgd. Belangrijk onderdeel van de AO/IC is het voldoen aan de beleidsregel ‘Regeling AO/IC 

registratie en facturatie DBC GGZ’. In 2012 is hiertoe een risicomatrix opgesteld en hebben controles 

plaatsgevonden.  



 

Het proces voor het verkrijgen van het ISO-9001-2008 certificaat (Maatstaf Zorg) heeft bijgedragen 

aan het verbeteren en helder krijgen van onze bedrijfsprocessen. In januari 2012 heeft de certificering 

formeel haar beslag gekregen. In november zijn - naast de reguliere externe audit - ook de nieuwe 

vestigingen van de Care Express gecertificeerd. 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. 

Aandachtspunten moeten met name zijn gericht op het versterken van het ‘evalueren en verbeteren’. 

Hier leggen wij nog onvoldoende vast. Ook de B&C-cyclus moet nog meer gaan leven in de 

organisatie. De organisatie is voortdurend in beweging, veranderingen in- en extern (de politiek, 

zorgverzekeraars, transitie jeugdzorg) vergen veel van onze flexibiliteit. In 2012 was dit een belangrijk 

aspect en in 2013-2014 wordt dit nog belangrijker. De organisatie van de Opvoedpoli is uit de fase van 

pionieren gegroeid en heeft een meer solide basis en ‘positie’ gekregen maar om die te behouden is 

nog geen sinecure.  

3.5  Cliëntenplatform 

In 2012 hebben we ons wederom ingespannen om een Cliëntenraad bijeen te krijgen. Dit is gelukt. 

We hebben inmiddels een Cliëntenplatform met vijf betrokken en actieve (ex-)cliënten. Voor ons is het 

belangrijk om cliënten bij de organisatie te betrekken. Een blik van buiten is goed voor de organisatie. 

Het Platform zal in 2013 haar koers verder gaan bepalen. Voor ons is prioriteit dat de zorg binnen de 

Opvoedpoli van binnenkomst tot vertrek klantvriendelijk is en leidt tot resultaat. Daarnaast willen wij 

graag input voor verdere verbetering. De blik vanuit het perspectief van cliënten is hierbij cruciaal.  

In 2012 is doorgegaan met structurele cliënt-ervaringsmeting. Trots kunnen wij melden dat wij 

gemiddeld een 8.3 kregen 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 ingebed in ons primair proces.  

3.6  Ondernemingsraad (OR) 

In 2012 is de Opvoedpoli fors gegroeid in cliënten, medewerkers en vestigingen. Bestond de OR uit 

acht leden, in 2012 werden dat er tien. De OR had, m.u.v. de zomerperiode, elke maand overleg met 

de bestuurder. Daarnaast had de OR ook eenmaal per maand zonder de bestuurder overleg.  

In 2012 heeft de bestuurder een zogeheten Ondernemingsovereenkomst getekend, waardoor de OR 

een juridisch sterkere basis heeft voor o.m. de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden (AVR). De 

bestuurder behoeft nu instemming van de OR als zij wijzigingen in de AVR wil invoeren. Overigens 

hebben de OR en de bestuurder in 2012 gezamenlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van ‘de 

participerende OR.’. Uiteraard zal er altijd een formele relatie blijven in de medezeggenschap, maar 

daar waar mogelijk werken we gezamenlijk aan de ontwikkeling.  

Met de bestuurder is afgesproken dat de AVR 2012 met enkele noodzakelijke aanpassingen nog een 

tijd van kracht blijft in 1213 en zal overgaan naar een gezamenlijk op te stellen geheel vernieuwde  

AVR 2014, waarbij ‘de ondernemende werknemer’ uitgangspunt zal zijn.  

Vier keer in het jaar verspreidt de OR zijn nieuwsbrief en dat is in 2012 ook gelukt. 

 

 



 

Hoofdstuk 4: Beleid, inspanningen en 

prestaties 

 

4.1  Meerjarenbeleid 

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

gestage 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 Mac 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 waarop 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. Deze zal 

in 2013 zijn beslag krijgen 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. 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 echter dat de ‘transitie’ (van GGZ, jeugdzorg, 

AWBZ en passend onderwijs) gaande is, ligt de focus minder op innovatie, ontwikkeling en integraliteit.  

De toekomst is mooi, maar het heden is hardnekkig! 

4.2 Effectonderzoek  

Wij zijn, met onze basis van Wrap Around Care, ervan overtuigd dat onze werkwijze effectief is, zo is 

bijvoorbeeld onze cliënttevredenheid hoog, maar willen dat ook graag wetenschappelijk onderbouwd 

zien.  



 

In 2012 hebben we de voorbereidingen voortgezet voor wetenschappelijk onderzoek naar de 

effectiviteit van ons werk voor de gezinnen c.q. het Wrap Around Care-model. Vooral de financiering 

van een dergelijk groot onderzoek is een uitdaging die in 2012 haar voortzetting heeft gehad. Er is in 

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

onderzoek (deels) gefinancierd te krijgen . Er is ook al begonnen met de aanpassingen die nodig zijn 

in de dagelijkse praktijk om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. De Opvoedpoli 

verzamelde altijd al veel gegevens, maar er werd nog niet gemeten. Inmiddels zijn de algemene 

voorwaarden van de Opvoedpoli aangepast, zodat ouders geïnformeerd worden over waarom wij 

onderzoek doen en schriftelijk toestemming kunnen geven hun geanonimiseerde gegevens voor 

onderzoeksdoeleinden te gebruiken. De formulieren waarmee wordt gewerkt (proces- en 

planformulier), stellen de onderzoekers telkens bij zodat ze nog meer ondersteunend worden voor het 

werken volgens de principes van het Wrap Around Care-model en tegelijkertijd beter bruikbaar 

worden voor onderzoeksdoeleinden. Tevens is er een keus gemaakt digitale vragenlijsten voor de 

ouders met het systeem ‘Bergop’ (inmiddels gekoppeld aan ons elektronisch patiëntendossier 

Careweb). Dit komt tevens het hulpverleningsproces aan gezinnen ten goede en levert gegevens op 

die van belang zijn voor het onderzoek en voor een verdere professionalisering van onze eigen 

organisatie. Daarbij kunnen vanuit Bergop ook gegevens worden aangeleverd voor de GGZ-

Benchmark (Routine Outcome Monitoring, ROM). Goed onderzoek doen vergt een lange adem, maar 

we verwachten voor 2015 de eerste wetenschappelijke onderzoeksresultaten te kunnen presenteren 

over onze effectiviteit.  

Voor opdrachtgevers is dat belangrijk, maar ook zelf zijn we erg benieuwd wat goed gaat en wat beter 

kan. En waar we beter mee kunnen stoppen. Ons uitgangspunt is en blijft: de echte, inhoudelijke 

keuzes moeten de ouders/jongeren zelf maken waarbij, wat ons betreft, hun keuzevrijheid staat 

voorop. Zonder eigen keuze, zal de match moeizaam zijn en daardoor de kans op een goede afloop 

van een behandeling klein. Onze steevast hoge scores op de cliënt ervaringsonderzoeken sterken ons 

in de overtuiging dat we op de goede weg zitten. 

4.3 Inhoudelijke ontwikkelingen in 2012 

In 2012 is hard gewerkt aan de prioriteiten zoals deze in het jaarplan 2012 zijn benoemd. Een 

samenvatting:  

Eigen Kracht en netwerken: Het belangrijkste 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 

ook in 2012 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. De Opvoedpoli neemt deel 

aan de Amsterdamse proeftuin met het digitale gezinsdossier. Doel is om dit zo te ontwikkelen dat het 

gezin inderdaad regievoerder is over haar eigen dossier. Het is belangrijk dat cliënten na de hulp weer 

verder kunnen in het gewone leven. Verder is in de werkwijze van de Opvoedpoli ingebed dat de 

hulpverlener het (niet-professionele) netwerk van cliënten in beeld brengt en waar mogelijk activeert. 

Een netwerk waarop de cliënt kan terugvallen op momenten dat het nodig is zonder weer 

professionele hulp in te moeten schakelen. In 2012 is ook verder gegaan met de inzet van vrijwilligers 

voor jongeren die, naast de professionele zorg, een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. In 

2013 willen wij deze ontwikkelingen verder voortzetten, onder meer door samenwerking met de 

Vrijwilligerscentrales en Homestart. Deze ontwikkelingen vinden vooral plaats in de lokale situatie in 

de vestigingen.  

Intake, diagnostiek en zorgpaden: ‘Een goed begin is het halve werk’. In 2012 is de eerder ingezette 

kwaliteitsslag verder uitgewerkt in de fasering van intake en diagnostiek. 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. Hoofdbehandelaars zijn meer dan voorheen betrokken in de keuzes tijdens een 

diagnostiekproces. 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 het hanteerbaar maken) van problemen. Verder heeft de Opvoedpoli in 2012 de zorgpaden voor 

de meest voorkomende behandelingen vastgelegd en geïmplementeerd.  

Forensische behandeling: in toenemende mate krijgt de Opvoedpoli cliënten waarbij sprake is van een 

strafrechtelijk kader (bij jongeren, maar ook i.v.m. huiselijk geweld). Wij werkten met deze groep al 

binnen de reguliere diagnostiek en behandeling, maar in 2012 is het contact hierover met de 

reclassering en met het ministerie van Veiligheid en Justitie geïntensiveerd om ook de forensische 

behandeling structureel vorm te kunnen geven. Inmiddels is de samenwerking met de Reclassering 

goed op gang en hebben de Opvoedpoli en partner Care Express een afspraak met Justitie om 

forensische zorg te bieden. In 2013 zal de samenwerking in de justitieketen verder versterkt worden. 

De vraag vanuit de reclassering is groot, met name vanwege ons individueel maatwerk.  

4.4  Kwaliteitsbeleid: algemeen  

De uitbreiding van ons ISO 9001-2008 certificaat met nieuwe vestigingen van de 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 getrainde collega’s uit andere vestigingen, 

wordt tot op detail gekeken naar de uitvoering van onze afspraken. De tweede externe audit, die in 

november 2012 plaats vond, liet een stijgende lijn zien in de, in 2011, geconstateerde verbeterpunten 

en kanttekeningen. Het bijhouden van de kwaliteitsregistraties en de analyse van de uitkomsten 

alsmede de daaruit voortvloeiende verbeteracties waren in 2012 een belangrijk thema.  

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

beschikbaar op de eigen ‘WIKI’, net als veel andere informatie voor en door collega’s. Wij zijn trots op 

onze eigen interne Wikipedia. We hebben deze flexibele vorm van kennisdelen ook hard nodig, omdat 

de Opvoedpoli voortdurend anticipeert op de ‘dynamische’ omgeving en de toenemende eisen van 

met name zorgverzekeraars (zie ook onder financieel beleid).  

4.5  (Bijna-)klachten 

Het voorportaal van klachten 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. 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 2012 waren er 46 bijna-klachten die door de betrokken hulpverlener konden worden opgelost. Er 

waren 13 klachten  die door de betrokken Poli-directeur konden worden opgelost. En twee klachten 

die door zijn gegaan naar de Klachtencommissie (zie hierna). De bijna-klachten en klachten gingen 

over uiteenlopende zaken als miscommunicatie (vooral bij e-mails en telefoontjes), over inzage in 

dossiers, financiering van de zorg (eigen risico bij de cliënt) en om besluiten onzerzijds geen 

behandeling aan te gaan vanwege betere mogelijkheden elders of de behandeling samen af te ronden 

tegen de zin van de ouders. Ten slotte ook misverstanden over facturen die niet worden begrepen, 

vooral de indirecte uren waar een cliënt niet veel van merkt. Het betekent voor ons dat we ons des te 



 

beter moeten inrichten op goede (financiele) informatie aan de cliënt, vooral aan het begin. 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. Een en ander is ook ingebed in ons 

kwaliteitssysteem. 

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 een lid als reserve geldt.  

In 2012 heeft de commissie twee klachten behandeld, die niet konden worden opgelost door de 

desbetreffende Poli. De ene klacht is niet-ontvankelijk verklaard, omdat klager geen deel uitmaakte 

van het cliëntsysteem (de moeder van een volwassen dochter die zelf geen klacht had). De andere 

klacht is deels gegrond verklaard. In dit geval had de hulpverlener van de Opvoedpoli op verzoek van 

de advocaat van de moeder een verslag gestuurd in het kader van een mogelijke omgangsregeling 

tussen de (gescheiden) vader en zijn kinderen. De hulpverlener had dit verslag ook moeten sturen 

naar de vader. De betrokken directeur had direct na indiening van de klacht ervoor gezorgd dat het 

verslag ook naar de vader werd gestuurd en heeft excuses aangeboden, maar de vader wilde zijn 

klacht formeel bij de commissie doorzetten, mede in verband met een eventuele schadeclaim. Advies 

van de commissie aan de Directie was om bij de besprekingen met alle directeuren aandacht te geven 

aan het in principe gelijkelijk informeren van ouders die zijn gescheiden of die in scheiding zijn.   

4.7  Personeelsbeleid 

2012 was het jaar waarin ons eigen Arbeidsvoorwaarden Reglement (AVR) ten volle van toepassing 

was. De AVR is in 2011 samen met de Ondernemingsraad in een intensief proces ontwikkeld en staat 

nu als een huis. Het voldoet enerzijds aan ons (innovatieve, nieuwe) manier van werken - ambulant, 

flexibel, eigen verantwoordelijkheid voor de medewerkers -  en anderzijds aan zowel de belangen van 

de werkgever (geen knellende of inadequate starre en daardoor dure eisen die niet passen in ons 

concept) als de werknemer die juist vanwege de vrijheid van handelen én eigen verantwoordelijkheid 

voor het werk bij ons wil werken: we hebben geen wachtlijst voor onze cliënten, maar wel voor 

sollicitanten!  

Een eigen AVR met goede arbeidsvoorwaarden, die qua salariëring en pensioenregeling aansluit bij 

de GGZ-branche, is nodig omdat de Opvoedpoli een ‘gemengd bedrijf is met een sterk klantgerichte 

werkwijze. Medewerkers zijn bijvoorbeeld 24/7 bereikbaar voor clienten in crisis, zij hebben een eigen 

studiebudget en kunnen zelf hun werktijd indelen, binnen en buiten kantoortijden. Zij zijn echter ook 

verantwoordelijk voor hun eigen ‘productiviteit’ en de samenwerking met interne en externe collega’s. 

In de beoordelingscyclus komen zowel de aspecten van vrijheid als die van de verantwoordelijkheid 

aan de orde. Bovendien wordt structureel gewerkt 

We hebben een stevige interne basisopleiding, die nieuwe collega’s helpt de visie, missie en 

werkwijze te leren kennen. Onze basisopleiding werd in 2012 door alle nieuwe medewerkers (meer 

dan 150 mensen) gevolgd. Naast een tweedaagse training, gericht op informatie en oefenen, werken 

we in de basisopleiding met de ‘Maatschap’.  Elke nieuwe collega krijgt een ‘maatje’ (een collega die 

je helpt met de praktische dingen in de poli, de registratie en de manier van samenwerken), en een 

‘master’ (een senior collega, meestal hoofdbehandelaar of werkbegeleider, die de professionele 

begeleiding vorm geeft). In combinatie met de intervisie, die elke medewerker heeft en het strakke 

kwaliteitsbeleid, kunnen wij werken met veel vrijheid en verantwoordelijkheid van professionals. De 

gemeenschappelijke basis is immers geborgd.  



 

Het personeelsbestand is in 2012, net als de omzet en het aantal cliënten, verdubbeld ten opzichte 

van 2011. Eind 2012 waren 547 collega’s actief in de Opvoedpoli, het totaal aantal Fte’s (36 uur per 

week) was 364. 

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 meer mannen actief worden in de zorg. Zeker voor onze mannelijke 

cliënten/cliëntjes. De Opvoedpoli heeft ook in 2012 intensief gewerkt aan het vergroten van het aantal 

mannelijke professionals. Eind 2012 staat dit percentage op 25%. De diversiteit in (culturele) 

achtergrond, opleiding, leeftijd en ervaring blijft ook in 2013 onverminderd prioriteit.  

Een aantal kerncijfers:  

 

4.8  Opvoedpoli in de samenleving 

De maatschappelijke omgeving is een belangrijk onderdeel van ons werk. In 2012 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 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 

Medewerkers totaal 547 

Met vast contract 128 

Met tijdelijk contract 249 

Oproepkrachten 67 

Freelancers 65 

Overige (waaronder stage) 38 

Mannen 150 

Vrouwen 397 

Gemiddelde leeftijd 37 

<30 jaar 188 

30-50 jaar 266 

>50 jaar 93 

Aantal hoofdbehandelaars 67 

Ziekteverzuim 3.7% (excl. Zwangerschap) 



 

risicofactoren voor de kansen van kinderen (volgens de laatste cijfers leeft 1 op de 10 

kinderen/jongeren in Nederland onder de armoedegrens). 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.  

4.10  Financieel beleid 

In 2012 was Opvoedpoli voornamelijk nog gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet. Het jaar 

2012 werd zowel inhoudelijk als financieel sterk bepaald door de volgende factoren: 

 Gedurende 2012 werden Opvoedpoli’s (of Care-Express vestigingen) geopend in Amsterdam 

Nieuw-West, Amsterdam Oost, Den Haag, Zoetermeer, Enschede, Zwolle en Deventer. 

 Medio maart startten ca. 70 medewerkers bij het nieuw opgerichte ACT-Express. De 

medewerkers waren afkomstig van een andere zorginstelling. 

 De hiermee gepaard gaande groei leidde tot extra aandelenuitgifte Opvoedpoli (van 24 naar 

30%) aan de bestaande aandeelhouder Radargroep BV.  

 De groei leidde tevens tot additionele financiering van het werkkapitaal door Rabobank.  

 Per 1 juli 2012 worden ACT-Express en Care-Express juridisch samengevoegd in de nieuwe 

Care-Express BV. Dit is een dochter van Opvoedpoli BV.  

 In 2012 werden geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. In 2013 werd een afspraak 

met een zorgverzekeraar gemaakt over een vergoeding percentage voor DBC’s met start in 

2012. Doordat duidelijkheid vanuit zorgverzekeraars lang op zich liet wachten konden er geen 

‘bijbetalingen door cliënten’ worden geregeld in 2012. 

 De vergoedingen door zorgverzekeraars aan de Opvoedpoli liepen in de loop van het jaar 

terug tot tussen 60 – 80% . Dit had zijn weerslag op de liquiditeitspositie en het resultaat.  

 Gedurende het jaar zijn diverse scenario’s opgesteld om de impact van mogelijke 

gebeurtenissen op liquiditeit en resultaat te monitoren. 

 Zorgverzekeraars onderhandelen lang en afhoudend 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.  

 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. Dit zou betekenen dat Opvoedpoli nog 

navordering heeft op diverse zorgverzekeraars over 2012 en een hogere vergoeding zou 

kunnen verwachten in 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. En leidend tot een lage overhead en daarmee een lagere kostprijs dan de reguliere GGZ 

en Jeugdzorg. 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. 



 

In 2012 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.  

4.11 Kostenstructuur, registratie en kosten per cliënt  

De Opvoedpoli werkt met een genormeerde begroting op basis van een kostprijs per cliëntgebonden 

uur van in 2012 gemiddeld € 85 per uur. In de kostprijs wordt gewerkt met een verwachte marge van 

5%. Met deze ‘winst’ kan geïnvesteerd worden in de verdere 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 10% voor de centrale 

leiding, administratieve en facilitaire ondersteuning, ontwikkeltaken en centrale kosten.  

De totale omzet in 2012 is 24,4 mln. euro. De Opvoedpoli sluit het jaar af met een verlies van 

150.294,-  euro. 

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 2012 was € 3.536,-. 

4.12 Blik  op 2013  

Voor het jaar 2013 worden contracten afgesloten met de twee in omvang grootste verzekeraars van 

de Opvoedpoli (70% van alle verzekerden bij de Opvoedpoli). Omdat het volume lager ligt dan in 2012 

zal de Opvoedpoli een krimp doormaken. Dit betekent dat veel jaarcontracten niet worden verlengd. 

De begroting 2013 geeft een positief resultaat en dit is noodzakelijk ter versterking van de solvabiliteit.  

Verder zullen de ontwikkelingen worden gevolgd rondom art. 13 van de Zorgverzekeringswet 

(keuzevrijheid cliënt) en rechtspraak over de hoogte van de vergoedingen in de GGZ .  

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 en 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. In 2013 zullen wij hier een evenwicht in trachten te 

vinden.  



 

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 dan voorheen ruimte.  

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 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’. Een aantal voorbeelden: 

Den Haag: Vanuit de Regio Haaglanden heeft de Opvoedpoli combifinanciering voor 40 gezinnen met 

een dubbele indicatie: jeugdzorg en GGZ. De instroom voor deze gezinnen verloopt via Bureau 

Jeugdzorg. Daarnaast zijn trajecten voor multiproblemgezinnen ingekocht waarbij verschillende 

werkwijzen vergeleken worden, en loopt een project voor laagdrempelige jeugdhulp in een van de 

probleemwijken in Den Haag.  

Haarlem: Inmiddels hebben 15 scholen onderwijszorg ingekocht bij de Opvoedpoli. In Haarlem is de 

Opvoedpoli hiermee actief in schoolonderzoeken , SMW (schoolmaatschappelijk werk) en consultatie 

aan leerkrachten. Ook worden CJG-medewerkers door de Opvoedpoli getraind in ‘Wrap Around Care’.  

Amsterdam: Naast combifinanciering, waarbij de Stadsregio gezins- en jongeren coaching financiert, 

aanvullend op de diagnostiek en behandeling vanuit de GGZ, loopt een proeftuin jeugdhulp in 

Amsterdam-Centrum (voorbereiding transitie), en worden op casusniveau afspraken voor MPG-

gezinnen gemaakt (‘gezinsmanagement’). In stadsdeel Zuidoost loopt een succesvolle pilot rond 

ouderbetrokkenheid, advies en lichte hulp op scholen, ‘de Schoolpoli’. Ook is er in Amsterdam een 

prachtig initiatief, genaamd ‘Sam’, waarin vrijwel alle jeugdinstellingen gezamenlijk werken aan 

gezamenlijke toegang tot jeugdhulp.  

Bloemendaal en Zandvoort: Deze gemeenten hebben de opvoedhulp vanuit het CJG ingekocht bij de 

Opvoedpoli.  

Rotterdam: In Rotterdam wordt nog voor de zomer 2013 een Opvoedpoli opgestart, in dit geval in 

alliantie met welzijn (WMO-aanbesteding).Ook hier geven zowel de gemeente als bureau jeugdzorg 

aan dat er behoefte is aan gezinsmanagement integrale hulp voor gezinnen met een dubbele indicatie: 

jeugdzorg en jeugd GGZ. We zijn in gesprek met collega-instellingen om hier een oplossing voor te 

vinden.  

Raalte: de Care Express heeft hier combifinanciering voor praktische, outreachende begeleiding voor 

een groep probleemjongeren in deze gemeente. 

Zoetermeer: Opvoedpoli en Care Express zijn actief in ‘plus coaching’, en begeleiden in dit kader een 

aantal jongeren met (dreigende) schooluitval, soms  in combinatie met diagnostiek en behandeling.  

Samenwerken met collega-zorginstellingen Tot onze vreugde is inmiddels ook een aantal welzijns- en 

(jeugd-)zorginstellingen met een innovatieve insteek in verschillende regio’s geïnteresseerd in een 

intensieve samenwerking met de Opvoedpoli. Voor hen biedt deze samenwerking een kans om 

integrale ambulante hulp te bieden in een modern bedrijfsconcept. Voor de Opvoedpoli geeft deze 

samenwerking mogelijkheden voor de uitbreiding van activiteiten rond preventie en jeugdzorg, 

waardoor wij nog meer dan nu een integraal pakket kunnen bieden. Bovendien geeft de combinatie 



 

van de klantgerichte en ondernemende aanpak van de Opvoedpoli met de bestuurlijke en financiële 

stevigheid van de ‘’klassieke zorginstelling een uitstekende basis in de transitie. Wij hopen dan ook in 

2013 een aantal regionale ‘joint ventures’ aan te gaan met instellingen.  

4.13 Tot slot 

In het grote aantal werkbezoeken en gesprekken dat wij in 2012 hadden van en met gemeentelijke en 

provinciale politici, mensen van de ministeries, beleidsambtenaren, het onderwijs, collega-instellingen 

en samenwerkingspartners, merkten wij dat het concept en de werkwijze van de Opvoedpoli erg 

aanspreekt.  

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. 

 

 

 


