
iHUB
In 2016 zijn Altra, Horizon, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans een strategische alliantie aangegaan 

Onze ambitie is om met de samenleving op zoek te gaan naar oplossingen voor maatschappelijke 

thema’s: met jongeren en ouders, ondernemers, professionals, beleidsmakers, financiers en 

onderzoekers. We zien iHUB als een snelkookpan waar we een enorme hoeveelheid kennis van 

jeugdhulp, ggz, speciaal onderwijs en wetenschap combineren met vragen van ouders en kinderen.

DOWNLOAD HIER HET 
HELE JAARVERSLAG 2016

OOK IN 2017
Natuurlijk werken we ook in 2017 verder aan het realiseren onze droom. We willen dat ieder kind een 

mooie toekomst voor zich heeft en het beste uit zichzelf kan halen. Daarom werken we samen met 

mensen uit en rondom het gezin, de buurt en met professionals en andere organisaties. Om samen een 

oplossing te vinden als een kind problemen ondervindt.
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2016 stond voor Altra in het teken van specialisatie en krachten bundelen. De veranderingen in de jeugdzorg en passend 

onderwijs werden goed merkbaar. Dat gaf ons de ruimte om verder gegaan op het pad van specialisatie.  

Een boom moet stevig met de wortels in de grond staan, om niet om te waaien. Met onze bijdrage aan wijkteams en 

onze laagdrempelige hulp in scholen wortelen we stevig in de samenleving. De basis van ons werk is het gespecialiseerd 

onderwijs en de gespecialiseerde jeugdhulp.

Zoals loten aan een boom die uitgroeien, hebben we onze sterkste kanten verder uitgebouwd. Daarmee kunnen we van 

grootste waarde voor onze leerlingen en cliënten. We hebben gekozen om ons aanbod voor jonge moeders, complexe 

scheidingen, onderwijszorgarrangementen en thuisloze gezinnen verder te ontwikkelen.

Extra voeding krijgen we door de samenwerking met anderen. Bijvoorbeeld door de strategische alliantie, die Altra is 

aangegaan met Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans onder de naam iHUB. Samen kunnen we beter een antwoord 

vinden op de maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen, dan alleen.
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