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Inleiding: Samen voor sterkere families
Hoe kunnen we het onderwijs echt passend maken voor iedere leerling? En hoe kunnen we samen
met gezinnen de keten van problemen doorbreken, die vaak van generatie op generatie worden
doorgegeven? Als toonaangevende organisatie voor jeugdhulp en speciaal onderwijs, was dat de
taak waar Altra in 2018 voor stond. Een enorm vraagstuk, waar we niet in ons eentje het antwoord
op kunnen vinden. Samen voor sterkere families is dan ook onze missie, en versterken van
veerkracht voor ons het sleutelbegrip.
Chronische stress
In de jeugdhulp werken we aan het versterken van de veerkracht van gezinnen, zodat ze
problemen in de toekomst zelf aankunnen. Of kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en veilig
kunnen opgroeien, hangt nauw samen met het welbevinden van hun ouders of opvoeders en de
mate van bestaanszekerheid voor het hele gezin. Wanneer kinderen opgroeien onder chronische
stress, is dit een grote bedreiging voor hun ontwikkeling.
Verbreden focus
Van oudsher richt jeugdhulp zich op de opvoeding en begeleiding van het kind. We verbreden de
focus van jeugdhulp naar het reduceren van stress, het werken aan sterke gezinsrelaties en - via
onderwijs (zorg) - het leggen van stevige bouwstenen voor maatschappelijke kansen en
bestaanszekerheid van kinderen over generaties heen. Samen voorkomen we dat de kinderen die
we vandaag begeleiden, de ouders worden die we morgen ondersteunen.
Uitbreiden vanuit stevige basis
We doen dat met onze vaste iHUB-partners De Opvoedpoli, Horizon en De Nieuwe Kans. Maar ook
de expertise van andere partners hebben we hard nodig om gezinnen en kinderen weer nieuw
perspectief te bieden. Onze stevige basis ligt in de regio Amsterdam/Amstelland en
Zaanstreek/Waterland. Vandaaruit ontwikkelen we onze expertise in familiezorg en onderwijszorg
verder. Expertise die we ook voor gezinnen in andere regio’s willen aanwenden. Daarom werken we
langzaam maar zeker aan uitbreiding naar de omliggende regio’s.
Passend maken
Ook bij onderwijs verbreden we ons aandachtsgebied vanuit een stevige basis. De kennis en
expertise van het speciaal onderwijs zetten we meer en meer in op reguliere scholen, om het
onderwijs echt passend te maken voor iedere leerling. Dat is nodig, want sinds de invoering van
het passend onderwijs is het aantal leerlingen op onze speciale scholen alleen maar gegroeid: met
17% ten opzichte van 2015. Daarom bundelen onze begeleiders passend onderwijs, ons
expertisecentrum Educé en de specialisten passend onderwijs van Horizon de krachten, zodat meer
leerlingen in het regulier onderwijs hun draai kunnen vinden.
Veerkracht voor leerlingen
Zo bieden we perspectief aan kinderen en jongeren die dat vaak door moeilijke omstandigheden
missen. Ook hier komen we samen verder dan alleen. Want niet alleen wij hebben waardevolle
expertise te bieden aan reguliere scholen; omgekeerd geldt dat net zo goed. Met goed onderwijs,
de juiste begeleiding, en samen met maatschappelijke partners, werken we aan veerkracht van
onze leerlingen. Met uiteindelijk doel dat ze een mooie plek in de maatschappij vinden.
Dynamische omgeving
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, hebben wij ook zelf de nodige veerkracht nodig. In de snel
veranderende wereld van onderwijs en jeugdhulp, moeten we flexibel, wendbaar en (financieel)
gezond zijn. We hebben onze organisatie op onderdelen dan ook flink aangepast. In deze
dynamische omgeving weten we één ding zeker: we zullen blijven zoeken naar de beste manier om
onze leerlingen en cliënten bij te staan. Ook in 2019.
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Nicolette Engbers
Bestuurder jeugdhulp

Mariëtte van Leeuwen
Bestuurder onderwijs

Dit jaardocument 2018 van Stichting Altra bestaat uit “het maatschappelijk verslag”, of
“bestuursverslag”, de jaarrekening en de overige gegevens. In dit jaardocument zijn tevens de
onderdelen opgenomen die op grond van de verantwoordingseisen van het Ministerie van OCW aan
onderwijsinstellingen worden gesteld.
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1. Profiel
Samen bouwen aan een toekomst voor ieder kind. Dat is de missie van Altra, een instelling
voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp. Het is onze overtuiging dat ieder kind recht heeft
op een mooie toekomst. Sommige kinderen vinden echter vele belemmeringen op hun pad. We
willen hun kansen vergroten, zodat zij hun volledige potentieel kunnen waarmaken. Maar Altra kan
het niet alleen. Daarom bundelen we de juiste krachten om tot een oplossing voor het kind en
gezin te komen.

1.1.

Kernwaarden

Altra is een stabiele organisatie, die om kan gaan met veranderingen en garant staat voor
kwaliteit en continuïteit. De cultuur en de kracht van Altra en haar medewerkers lichten wij toe aan
de hand van onze kernwaarden:
•

•

•

•

1.2.

Verbinden. Alleen kom je niet ver. De jeugdigen en de gezinnen zijn onze
belangrijkste partners. We zoeken verbinding met hen, kijken samen wat werkt en
sturen bij als dat nodig is. Altra is de organisatie die onderwijs en jeugdhulp met elkaar
verbonden heeft. En ook met externe partners zoeken we de verbinding. Zo bouwen we
een intensieve samenwerking op met De Opvoedpoli, Horizon en de Nieuwe Kans in de
alliantie iHUB.
Vertrouwen. Met oprechte interesse luisteren we, om de ander beter te begrijpen.
Ouders en kinderen moeten ons kunnen vertrouwen. En wij vertrouwen en
ondersteunen de kracht van ouders, kinderen en jongeren. Onze ondersteuning is erop
gericht het mogelijk te maken dat het gezin die verantwoordelijkheid ook kán nemen.
Vakmanschap. We beschikken over waardevolle kennis en jarenlange ervaring op het
gebied van onderwijs en jeugd & opvoedhulp. We blijven ons ontwikkelen in ons vak en
staan open voor veranderingen. We zijn alert en ondernemend. Vakmanschap betekent
ook transparant zijn over de behaalde resultaten. En onder ogen zien van onze
beperkingen. Als wij een kind of gezin niet kunnen helpen, wie kan dat dan wel? Ook
daarom zoeken we de samenwerking.
Lef. Wij durven het voortouw te nemen en zoeken nieuwe wegen om onze missie te
volbrengen.

Thuis en op school

Altra biedt hulp zowel thuis als op school; daar waar die nodig is en het beste werkt. We hebben de
onderwijs- en jeugdhulpexpertise met elkaar verbonden. Daardoor kunnen we vanuit één
samenhangend plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht ondersteunen.
•

•

•

Altra levert een bijdrage aan de wijk- en buurtteams in diverse gemeenten, die
laagdrempelige hulp bieden aan ouders, kinderen en gezinnen. Vaak is deze hulp,
geboden vanuit de wijkteams, voldoende om ouders en kinderen weer op weg te
helpen.
Als de problemen zwaarder zijn, biedt Altra specialistische hulp. Altra werkt mee aan
het hele spectrum van lichte ondersteuning op scholen (vanuit de ouder- en kindteams,
door schoolcoaches en begeleiders passend onderwijs) tot een plek op het speciaal
onderwijs.
We helpen kinderen, jongeren, ouders en scholen bij uiteenlopende opvoed- en
opgroeiproblemen. Ook jonge moeders kunnen bij ons terecht voor begeleiding en
advies. Veiligheid staat voorop, ook wanneer dringend en acuut hulp nodig is, staat
Altra klaar.
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•

1.3.

We bieden speciaal basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen die (tijdelijk) niet op
een reguliere school onderwijs kunnen volgen. We geloven dat ieder kind en jonger een
passende plek in het onderwijs verdient. Daarom zetten we onze expertise ook in
binnen het reguliere onderwijs, zodat de leerling succesvol zijn schoolloopbaan kan
afmaken.

Over grenzen heen kijken

Altra is al meerdere jaren werkzaam in de regio’s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland,
Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland. We hebben gezinnen, kinderen en jongeren veel te
bieden; niet alleen in onze oude, vertrouwde werkgebieden, ook daarbuiten kunnen we van
toegevoegde waarde zijn. Altra werkt nauw samen met De Opvoedpoli en ook met Horizon en De
Nieuwe Kans om het verschil te kunnen maken voor gezinnen. Stapje voor stapje kijken we over
onze oude grenzen heen. Door samen te werken in elkaars gebieden en samen nieuwe gebieden te
onderzoeken.

1.4.

iHUB

Cliënten, leerlingen en hun ouders nog betere zorg en onderwijs bieden, passend bij hun leefwereld
en de veranderende samenleving: dat was en is de drijfveer voor Altra, De Opvoedpoli, Horizon en
De Nieuwe Kans om een verregaande samenwerking aan te gaan. Samen kunnen we een beter
antwoord vinden op de complexe zorg- en onderwijsvraagstukken waar we voor staan. Ook
organisatorisch kunnen we elkaar verder helpen de juiste hulp en het beste onderwijs te bieden
binnen de mogelijkheden die we in de veranderende context hebben.
Ingegeven door de decentralisatie van de jeugdhulp en de invoering van het passend onderwijs
hebben we te maken met bezuinigingen. Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben minder
6

budget, dit vertaalt zich naar krimpende budgetten bij gelijkblijvende of zelfs toenemende
prestatie-eisen. Inzicht in de maatschappelijke thema’s rondom jeugd is nodig om de positie van
onze organisaties daarin te bepalen en om het juiste aanbod te creëren. Vanuit de gemeenten
komt er steeds meer druk te liggen op prestaties en aantoonbare maatschappelijke effecten. Ook
vragen zij om bewijsbare resultaten gebaseerd op criteria die door de gemeente zelf of per
zorgregio bepaald zijn. Productinnovatie en het gebruik van moderne technologieën worden steeds
vaker als harde eis gesteld door gemeenten. Flexibiliteit om in te kunnen spelen op de
veranderende wensen (en eisen) van onze financiers is essentieel om de samenwerkingsrelatie te
verkrijgen en te behouden.
Om binnen deze context onze inhoudelijke opdrachten uit te kunnen blijven voeren, hebben
Horizon, Altra, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans besloten tot verregaande samenwerking in
Stichting iHUB.
Met de samenwerking willen wij met iHUB een aantal doelen realiseren:
•
Een effectief en efficiënt integraal aanbod voor jeugdzorg en speciaal onderwijs zodat
deze elkaar kunnen versterken in het belang van cliënten, leerlingen en hun ouders.
Het in samenspraak met cliënten, leerlingen en hun ouders ontwikkelen en aanbieden
van zorg- en/of onderwijsarrangementen op een wijze die aansluit bij de actuele
maatschappelijke ontwikkelingen.
•
Meer innovatie en productontwikkeling in samenspraak met cliënten, leerlingen en
ouders, met als doel hen nog beter dan nu voor te bereiden op zelfstandige deelname
aan de maatschappij en invulling te geven aan de vragen en opdrachten van
gemeenten en samenwerkingsverbanden.
•
Ontwikkelen richting excellent werkgeverschap, resulterend in energieke, gemotiveerde
medewerkers, een afnemend verloop en laag ziekteverzuim.
•
Ontwikkelen van meer marktgerichtheid met als doel het verbeteren van de
commerciële slagkracht resulterend in commercieel succes voor de organisaties.
•
Realiseren van noodzakelijke bezuinigingen om financieel gezond te zijn.
•
Ontwikkelen van een excellent presterende organisatie, door significante
efficiëntie(winst) en effectiviteit in de organisaties, zich mede vertalend in een (ook in
de toekomst) concurrerende prijszetting.
•
Een organisatie creëren die de risico’s aankan die samenhangen met de verwachte
externe ontwikkelingen en die de juiste maatregelen neemt ten aanzien van de risico’s
in de bedrijfsvoering waardoor de continuïteit van de dienstverlening beter geborgd is.
•
Het effect van de hiervoor genoemde punten moet resulteren in tastbare voordelen
voor de bestaande en/of de toekomstige cliënten/leerlingen en financiers.
In 2018 zijn de bedrijfsvoeringsafdelingen van de werkmaatschappijen van iHUB gestart met
nauwere samenwerking om efficiënter te werken en synergievoordelen te behalen en hebben geleid
en tot een meer centraal georganiseerde bedrijfsvoering op iHUB niveau. Ondersteunende diensten
van deze werkmaatschappijen zijn per 1 januari 2019 dan ook samengevoegd in het shared
Service Centrum, gevestigd in Den Haag.
Naast gezamenlijke bedrijfsvoering organiseren we op het iHUB Ontwikkelplein gezamenlijke
ontwikkeling en innovatie. Het Ontwikkelplein is een platform waarop we samen met onze
omgeving en stakeholders op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke thema’s. Samen
betekent voor iHUB: iedereen die zich maatschappelijk betrokken voelt en wil bijdragen aan een
goede toekomst voor jongeren en ouders.
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2. Kerncijfers
In dit hoofdstuk presenteren we de prestaties van Altra in vogelvlucht. Hoeveel
leerlingen en cliënten hebben we bijgestaan, hoeveel mensen hadden we daarvoor in
dienst en zijn de gestelde doelen behaald?
In de onderstaande tabel zijn de kerncijfers van Altra weergegeven: het aantal cliënten en
leerlingen, de personele cijfers en de financiën, met ter vergelijking de cijfers uit 2017.
De tabel laat een lichte groei zien van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Het aantal
cliënten jeugdhulp is nagenoeg gelijk gebleven. Voorgaande jaren presenteerden we het aantal
cliënten dat per eind van het jaar bij ons in begeleiding was. Om een beter beeld te geven van het
totaal aantal cliënten, hebben we dit jaar ook het totaal cijfer ernaast gelegd.
Het personeelsbestand is licht gestegen, wat vooral op conto komt van het aantal
onderwijsmedewerkers.
Cliënten
Unieke cliënten specialistische
jeugdhulp
Unieke cliënten jeugdhulp
overig
Totaal

1-1 t/m 31-12-2018

31 december 2018

31 december 2017

1.699

798

895

974

494

419

2673

1292

1314

Leerlingen
Leerlingen VSO
Leerlingen SO (Bets
Frijlingschool)
Totaal
Personeel in FTE
Jeugd en opvoedhulp

1 oktober 2018
916
61

1 oktober 2017
884
61

977

945

31 december 2018
294

31 december 2017
292

279
102
675

268
102
662

2018

2017
17.306.588

Onderwijs
Ondersteuning
totaal
Financiën
Baten Onderwijs (Ministerie
OC&W)

19.176.165

Baten jeugdhulp

27.278.506
26.154.347

Overige baten

9.584.270
12.346.547

Totaal

57.677.059

54.169.364

Altra heeft bij de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten de keuze gemaakt om de
stabiliteit in het primaire proces zoveel mogelijk te bewaren, ondanks een aanvankelijke daling van
het aantal cliënten. Er zijn geen grote reorganisaties of ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd in
het primaire proces. Hierdoor konden we ons richten op doorontwikkeling van onze hulp en hebben
we de externe focus kunnen versterken. Deze strategie heeft succes opgeleverd: door de focus op
de specialisaties is de herkenbaarheid van Altra vergroot en is de hulp uitgebreid in omvang.
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N.B: De leerlingen die via de Begeleiders Passend Onderwijs worden begeleid, vallen onder de
verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden en worden niet door Altra geregistreerd.
Kerncijfers speciaal onderwijs
Afdeling
Centrum
Zuidoost
School2Care
Purmercollege
Haarlemmermeer
Waterland
Zaanstreek
Bleichrodt
Forensische jeugdpsychiatrie
De Koppeling
Bets Frijlingschool
Totaal

1-10-2018
94
125
38
21
70

1-10-2017
103
125
43
57

106
108
322
7
25
61
977

108
95
312
10
31
61
945

Altra verzorgde op 1 oktober 2018 voor 977 leerlingen het onderwijs. Dit is een stijging van 3,4
procent ten opzichte van 2017.
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3. Jeugdhulp
Altra versterkt: Samen met het lokale veld werken aan veerkracht van gezinnen
‘De voordelen van hulp dichtbij school en eigen leefomgeving organiseren? Bij de begeleiding van
thuiszitters zijn veel partijen betrokken, die vaak noodgedwongen op elkaar zitten te wachten:
school wacht af wat leerplicht doet, leerplicht wacht op de behandelaar, de behandelaar is
afhankelijk van de ouders… Als je rondom het kind samenwerkt en afspraken maakt over wie wat
doet, kan iedereen zijn eigen stukje oppakken. Dat vergroot de effectiviteit van de hulpverlening én
het werkplezier, doordat je vanuit saamhorigheid een koers uitzet, in plaats vanuit machteloosheid
naar elkaar gaat wijzen.’ Elske de Kanter, team thuiszitters
3.1
Veerkracht vergroten
Of kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt nauw samen met
hoe het met hun ouders of opvoeders gaat. Armoede, schulden, psychische problemen van ouders,
verstandelijke beperking, huiselijk geweld en verslaving veroorzaken, zeker in combinatie,
chronische stress bij ouders en kinderen. Opgroeien onder chronische stress is een grote
bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Met het risico dat wanneer het kind eenmaal
volwassen is, de problemen weer overgedragen worden op de volgende generatie.
Om die keten te doorbreken zet Altra zich in om de veerkracht van families te versterken. Dat doen
we door de problematiek van de kinderen altijd te plaatsen in de context van het gezin en door
nauw samen te werken met partnerinstellingen. We verbreden de focus van jeugdhulp: we werken
aan reduceren van stress, sterke gezinsrelaties en leggen stevige bouwstenen voor
maatschappelijke kansen en bestaanszekerheid. Onze hulp rust op twee pijlers: familiezorg en
onderwijszorg.

Onderwijszorg
Duurzame maatschappelijke participatie willen we bereiken met onze onderwijszorg. Gelijktijdige
en goed afgestemde hulp in de driehoek onderwijs, gezin en kind is cruciaal om blijvende
resultaten met jeugdigen te behalen. Onze hulp kan worden ingezet als
een leerling problemen ervaart op meerdere gebieden tegelijk.

We bieden in het kader van specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) met
ATOS en Salto laagdrempelige en direct in te schakelen specialistische jeugdhulp op
scholen voor speciaal onderwijs. De scholen bepalen welke hulp wanneer nodig is. We zijn
actief op 29 scholen voor speciaal onderwijs en circa 20 reguliere scholen.

De schoolcoaches in Haarlemmermeer hebben gewerkt aan het verstevigen van hun
positie. Ze zijn een vaste waarde in het laagdrempelige zorgaanbod in die regio.

In 2018 is het Purmer College, een symbiose tussen jeugdhulp en onderwijs, tot wasdom
gekomen. Met een stevig aanbod van hulp, coaching en onderwijs, leiden we leerlingen die
vast zijn gelopen, weer naar perspectief. Onlangs is de eerste leerling met een mbo-1
diploma afgezwaaid!

Werken aan maatschappelijk perspectief betekent ook dat we kinderen niet opgeven. Team
Thuiszitters is daar een mooi voorbeeld van: dat heeft afgelopen jaar <…> leerlingen weer
naar school begeleid. Samen met school, hulpverleners, jeugd- en volwassenpsychiatrie,
wijkteams en niet te vergeten ouders en leerling zelf, lukt het in veel gevallen de kluwen
aan problemen te ontwarren, zodat de leerling weer aan zijn toekomst kan werken.

Familiezorg
In de familiezorg kijken we naar het kind binnen de context van het gezin. Veiligheid is een
belangrijk thema voor Altra, want alleen onder veilige omstandigheden kunnen kinderen zich goed
ontwikkelen. Onze expertise ligt bij gezinnen waar meerdere problemen spelen. In 2018 hebben we
extra geïnvesteerd in:

Relatie en scheiding. We hebben een breed en specialistisch aanbod om gezinnen voor,
tijdens of na scheiding te helpen de belangen van hun kinderen in het oog te houden. In
2018 hebben we Samen hier ontwikkeld: langdurige omgangsbegeleiding bij gescheiden
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gezinnen met hele complexe problematiek. Bijvoorbeeld als er sprake is van verslaving of
een van de ouders in aanraking is gekomen met het strafrecht.
Gezinnen in de maatschappelijke opvang. Juist hier worden de problemen nog te vaak van
generatie op generatie overgedragen. Om die keten te doorbreken hebben we de
samenwerking met Blijf en HVO uitgebreid en verankerd. Bij Altra ligt de focus op de
kinderen in het gezin. ‘In gezinnen met veel stress, waarin de ouders zelf vaak geen fijne
jeugdervaringen hebben, kan de ouder-kindrelatie onder druk komen te staan,’ vertelt
Yvette Martha, manager bij Altra. ‘Zijn ouders in staat om goed voor de kinderen te zorgen
en hoe kunnen we hen daarbij ondersteunen? Is er sprake van een problematische
gehechtheidsrelatie en hoe kunnen we deze bijsturen? Daar letten onze medewerkers
automatisch op. We zoeken altijd naar wat het beste is voor het kind. Ons zorgaanbod is
daarop ingericht.’
Integrale aanpak structureel huiselijk geweld. Jaarlijks zijn 200.000 volwassenen en
119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Om huiselijk geweld duurzaam te
stoppen en op te lossen is multidisciplinaire hulp nodig. Hulp die gericht is op herstel en
veerkracht van het hele systeem: dader(s) en slachtoffers, kinderen en ouders. Tot nu toe
was behandeling vaak versnipperd tussen volwassenenzorg en jeugdhulp. Of er werd wel
hulp aan slachtoffers geboden, maar er werd geen behandeling van de dader ingezet.
Hierdoor treedt vaak recidive op, met gevolgen voor de veiligheid en bedreiging van de
ontwikkeling van betrokken kinderen. Altra, Blijf, Bright GGZ en de Waag starten per
oktober 2018 een behandelcentrum huiselijk geweld, waar gezinnen waarbij huiselijk
geweld speelt integraal worden behandeld. We starten dit behandelcentrum met een pilot
voor acht gezinnen.

Gemeenten financieel in de knel
Veel gemeenten in Nederland kampen met
budgetoverschrijdingen in de jeugdhulp. Ook de
gemeenten waar Altra hulp biedt hebben
aangekondigd de kosten te moeten beperken. In
plaats van tegenover elkaar te staan, trekken wij als
partners op met deze gemeente, om na te denken
hoe we goede zorg kunnen blijven leveren en tegelijk
de kosten in de hand kunnen houden. Wij nemen die
verantwoordelijkheid, al is dat niet eenvoudig. Het
vraagt van ons dat we financieel zeer scherp blijven,
want zorgvuldig omgaan met budgetten mag niet ten
koste gaan van de kwaliteit van de zorg.
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3.2
Dichtbij de lokale teams
Altra heeft in 2018 de inrichting van de jeugdhulp veranderd, zodat we onze hulp flexibel, efficiënt
en dichter bij lokale teams kunnen inzetten. In plaats van teams te organiseren op expertise,
hebben we multifunctionele netwerken geformeerd, waarin verschillende disciplines samenwerken.
Zo willen we een oplossing bieden voor de vragen van cliënten en de maatschappij en handen en
voeten geven aan missie: samen voor sterkere families. We organiseren de specialistische hulp
laagdrempelig, dichtbij school en de eigen leefomgeving van kind en gezin. Door die nauwe
samenwerking in de buurt kan de begeleiding van het kind weer naar het wijkteam als het weer
beter gaat, terwijl het gezin weer terug kan vallen op de specialistische hulp als het even wat
minder gaat.
Vaak wéten ouders wel dat hun kind gemangeld wordt door een heftige scheiding, maar
vóelen ze het niet. Virtual Reality kan een ingang bieden tot het gevoel.

3.3
Vaste partners
Altra werkt samen met iedereen die betrokken is bij het gezin. Daarnaast hebben we ons
verbonden aan een aantal strategische partners, die ons in staat stellen integrale hulp te bieden
aan specifieke doelgroepen, zoals HVO en Blijf. De Opvoedpoli, gespecialiseerd in het integreren
van (specialistische) jeugd ggz en jeugdhulp, is onze vaste partner. Door samenwerking met Altra
onderwijs, kunnen we onze rol als dé specialist in onderwijszorg waarmaken en uitbouwen. In
iHUB-verband werken we nauw samen met Horizon en De Nieuwe Kans.

Uitgelicht

Virtueel helpen
Vaak wéten ouders wel dat hun kind gemangeld wordt door een heftige scheiding, maar vóelen ze
niet wat dat met hun kind doet. Virtual Reality kan een ingang zijn om hen de ervaring van hun
kind zelf te laten beleven. In 2018 ontwikkelden we daarom twee virtual reality films, die ouders op
indringende wijze het perspectief van het kind laten beleven. In een pilot onderzoeken we op welke
wijze deze films het meest effectief in de hulpverlening kunnen worden ingepast.
Ook voor leerlingen die langdurig thuiszitten zien we mogelijkheden om VR in te zetten. Team
Thuiszitters, waarin Altra samen met Opvoedpoli integrale hulp biedt, heeft het VR-projectplan
ontwikkeld. Hiermee hebben we succesvol fondsen geworven. Eind 2018 hebben we een start
gemaakt met het ontwikkelen van scenario’s, die we in 2019 realiseren.

Scheidingsapp
Elk jaar zijn er duizenden kinderen van wie de ouders gaan scheiden. Sommige ouders doen dat in
goed overleg met elkaar. Andere ouders maken hevig ruzie. Een scheiding heeft hoe dan impact op
de kinderen. Ook voor professionals zijn het vaak ingewikkelde situaties: hoe houd je zicht op wat
belangrijk is?
De FamilieScan bij scheidingen helpt professionals bij screening, zodat een eerste indruk van aard
en ernst van de situatie ontstaat. Hoe gaat het met de kinderen? Hoe is de relatie tussen de ouders
op dit moment? Welke rol speelt het netwerk? Hoe gaat het met de opvoeding? Welke juridische
aspecten spelen? De app geeft een advies over soorten interventies voor elk aspect waar de
professional zorgen of onvoldoende beeld over heeft. FamilieScan is ontwikkeld en getest door
Altra en iHUB.

Uitstekend opgeleid
Ondanks alle nieuwe technieken die we kunnen inzetten, blijft een goede relatie tussen het gezin
en de hulpverlener de succesfactor voor de hulpverlening. Goed opgeleide medewerkers zijn dus
van vitaal belang voor de kwaliteit van ons werk. Daarom investeert Altra in goede interne
opleidingen en trainingen.
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KwaliTIJD voor kinderen
Naar schatting 3500 jeugdhulpmedewerkers kwamen 3 september in Den Haag bijeen om actie te
voeren onder het mom kwaliTIJD voor kinderen, waaronder ook een delegatie van de aan iHUBaangesloten organisaties. iHUB-bestuurder Hans Du Prie nam deel aan een debat met
vertegenwoordigers van werkgevers, medewerkers, gemeenten en cliënten. Hans: ‘Laten we niet
één partij de schuld geven van de vastgelopen transformatie, maar collectief de
verantwoordelijkheid nemen om het weer los te trekken.’

3.4
Waar zitten we nu?
Altra is van oudsher actief in de regio’s Amsterdam, Amstelland, Haarlemmermeer, Zaanstreek en
Waterland. Na de transformatie van de jeugdhulp, zijn verschillende clusters van samenwerkende
gemeenten op zoek naar partners waarmee ze de hulp aan kinderen en gezinnen het beste vorm
kunnen geven. Altra is, samen met partners de Opvoedpoli en Horizon, een serieuze
gesprekspartner, die actief met de gemeente meedenkt wat ter plekke het beste aanbod kan zijn.
Zo breidden we ons werkgebied stukje bij beetje uit naar Gooi en Vechtstreek, Noord-HollandNoord, West-Friesland en Hollands Kroon.

3.5
Helpt het?
Dat is natuurlijk de vraag die we onszelf – en de maatschappij aan ons – stellen. Eén van de
indicatoren daarvoor is de doelrealisatie. Aan het begin van het traject spreken we met de cliënten
af aan welke doelen we gaan werken. Bijna 80 procent van de cliënten geven aan dat de situatie
na onze hulp is verbeterd.
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4. Onderwijs
“Ja uiteindelijk, ik weet niet hoe het kwam, maar we kregen een goede band, mijn coach
en ik. Omdat hij mij echt begreep begon ik hem echt te vertrouwen en toen vertelde ik
hem gewoon alles. Hij begreep mij en wist precies hoe ik in elkaar zat. Echt, maar
precies.” Leerling School2Care

4.1
Visie op onderwijs
Als specialist bij de meest complexe hulpvragen, zien wij het als onze missie het regulier onderwijs
te ondersteunen om meer leerlingen binnen de eigen school tot hun recht te laten komen. Want die
expertise pas inzetten als leerlingen binnen het reguliere onderwijs al zijn vastgelopen, is
doodzonde. Samen met het reguliere onderwijs willen we dat juist voorkomen! Zo dragen we bij
aan het laten slagen van Passend onderwijs.
“Ze hadden niet gedacht van,
dit is hopeloos. Dat denken ze
In 2018 hebben diverse leerkrachten, directeuren en
sowieso nooit, vind ik. Maar je
andere specialisten van Altra hun krachten meer
zou ook kunnen denken dit is
ambulant ingezet. Om dit verder uit te kunnen bouwen,
hopeloos. Zij kan niet op tijd
is een verdieping en uitbreiding nodig van de
komen. Maar ze bleven me altijd
vaardigheden en competenties van onze medewerkers.
motiveren”. Leerling over
Daar hebben we dan ook vol op ingezet.
School2Care

4.2
Structuur en beleid
Altra zet zich op allerlei manieren in om passend onderwijs voor iedere leerling mogelijk te maken.
• Allereerst ondersteunen we reguliere scholen om het zorgsysteem zo in te richten, dat zoveel
mogelijk leerlingen daarvan kunnen profiteren.
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• Als meer begeleiding nodig is, kan de leerling terecht in een bovenschoolse voorziening, waar we
samen bekijken de schoolloopbaan het beste kan worden voortgezet.
• Leerlingen die (tijdelijk) structureel meer begeleiding nodig hebben, kunnen met een
toelaatbaarheidsverklaring terecht op onze scholen voor speciaal onderwijs. Onze basisschool Bets
Frijlingschool in Purmerend geeft speciaal onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Op de acht afdelingen van Altra College bieden we
voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot vwo en
We trekken samen op met de
mbo 2.
samenwerkingsverbanden in onze regio:
• Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben,
- Samenwerkingsverband VO
Amsterdam/Diemen;
bieden we intensieve onderwijszorgarrangementen,
- Samenwerkingsverband PO/VO
zoals de Beter pASSendklas. Integrale onderwijs
Zaanstreek;
en zorg bieden we op onze acht-tot-achtscholen
- Samenwerkingsverband VO
School2Care en het onlangs opgerichte Purmer
Amstelland/Meerlanden;
College voor praktijkgerichte leerlingen. Het
- Samenwerkingsverband Waterland
Koppeling College past het onderwijs in het
(PO);
integrale dagprogramma van De Koppeling in.
- Samenwerkingsverband VO Waterland.

4.3
Antwoord op passend onderwijs
Ieder kind is in staat om te leren. De opdracht binnen passend onderwijs is om de juiste
omstandigheden te creëren voor ieder kind of jongere om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Samen
met de betrokken Samenwerkingsverbanden ontwikkelde Altra tal van initiatieven om het passend
onderwijs op (reguliere) scholen te ondersteunen.

Begeleiders passend onderwijs
Altra brengt de kennis vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. Op 71 scholen
bieden begeleiders passend onderwijs daar ondersteuning. Zij begeleiden leerlingen, docenten en
helpen het zorgsysteem zo in te richten, dat zoveel mogelijk leerlingen daarvan kunnen profiteren.

Cijfers op basis van schoolbegeleidingsplannen van 56 scholen in Amsterdam

Educé
Educé is een divers netwerk van specialisten, dat antwoord biedt op vragen binnen het passend
onderwijs. We zetten onze expertise in op het niveau van leerlingen, docenten, team en school. We
brengen kennis over onderwijs, hulpverlening en organisatiekunde bij elkaar, zodat we de school
op alle vraagstukken op het gebied van passend onderwijs kunnen bijstaan. In 2018 startten we
met een samenwerking met Educatief Centrum van Horizon, om te komen tot één gezamenlijk
educé, die ondersteunt van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot mbo. Daaronder zullen ook
16

de begeleiders passend onderwijs vallen.

Toptrajecten
Voor Amsterdamse leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die (tijdelijk) door problemen niet het
maximale uit hun capaciteiten halen of zelfs vroegtijdig dreigen uit te vallen uit het onderwijs, is
het TOPtraject ontwikkeld. Doel is dat deze leerlingen met goede diagnostiek en intensieve
begeleiding hun onderwijscarrière binnen het regulier onderwijs kunnen voortzetten.

Samenwerking met regulier onderwijs
Passend onderwijs is niet gebaat bij een strikte scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs. We
willen de kloof verkleinen en uitwisseling mogelijk maken. Daarom zoeken we meer verbinding met
reguliere scholen in de omgeving. Altra College Waterland heeft bijvoorbeeld meerdere leerlingen
gedetacheerd op een reguliere vmbo-school. Samenwerking helpt ons ook bij onze opgave om als
onderwijsinstelling met relatief kleine scholen al onze leerlingen een passende opleiding te bieden.
Zo zoeken we samenwerking met reguliere scholen in de buurt om ons VMBO BK aanbod uit te
breiden. Altra College Haarlemmermeer spreekt bijvoorbeeld met het Samenwerkingsverband en
Herbert Visser College (HVC) over vergaande samenwerking, waarbij onze leerlingen de examens
van het HVC afnemen.

Team thuiszitters
In Team Thuiszitters werken Altra en Opvoedpoli samen om integrale hulp te bieden aan kinderen
en jongeren die vanwege een veelheid aan problemen langdurig thuis zijn komen te zitten. Het
team is in 2018 flink gegroeid. We hebben in 2018 73 leerlingen begeleid of per 31 december nog
in begeleiding, waarvan het grootste deel uit Amsterdam afkomstig is (46). Daarna zijn Amstelveen
(7) en Uithoorn (6) gemeenten waaruit relatief veel jongeren in begeleiding zijn bij het team. De
gemiddelde leeftijd van de jongeren is 15 jaar.
4.4
Bestendigen en verbeteren
Jezelf als onderwijsinstelling ontwikkelen betekent niet alleen vernieuwingen doorvoeren, maar
zeker ook bestendigen en verbeteren wat er al is. Altra College ontwikkelde daarom samen met
B&T diverse instrumenten die nu een samenhangend kwaliteitszorgsysteem vormen, waaronder
een systeemaudit, een strategisch beleid met posters, schoolplannen per locatie en een
tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen, medewerkers en ketenpartners.
In 2018 concludeerde de Inspectie van het onderwijs in het reguliere vierjaarlijks onderzoek van
Altra, dat dit kwaliteitssysteem herkenbaar en operationeel is, maar op onderdelen nog niet
optimaal functioneert. De kwaliteit wordt goed gemonitord, maar de uitkomsten worden nog niet
voldoende benut om te verbeteren. We gaan in 2019 hard aan de slag met deze en andere
verbeterpunten. Blij zijn we dat de Inspectie Altra herkent als ambitieus, ondernemend en
verbindend. De veiligheid en het klimaat in de scholen is positief beoordeeld.
4.5
Talentontwikkeling
Het ministerie van OCW heeft Altra extra financiering gegeven voor onder andere
talentontwikkeling van leerlingen en personeel; de zogenaamde prestatiebox. Iedere school heeft
daar een eigen invulling aan kunnen geven, afgestemd op de behoefte van de leerlingen en de
ontwikkeling van de school. Drie voorbeelden:

School2Care biedt drie dagen in de week workshops aan om jongeren hun talenten te laten
ontdekken. Een aantal workshops wordt door externen gegeven, zoals; toneel, rap en
kickboksen. Daarnaast biedt de school ook sollicitatietrainingen aan, die door Jinc worden
gegeven.

Altra College Centrum heeft extra cursussen loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling
voor leerlingen gegeven; extra bewegingsactiviteiten in en buiten de school georganiseerd;
leerkrachten begeleid door middel van co-teaching; een opleider in de school extra ingezet
en positieve feedbacktraining gegeven. Deze activiteiten worden duurzaam gecontinueerd.

Altra College Bleichrodt stimuleert een diversiteit aan talenten en kwaliteiten bij leerlingen,
onder meer op het gebied van de kunst en de cultuur, zorg, communicatie, techniek en
technologie, sport en recreatie, wetenschap en ondernemerschap, bijvoorbeeld door
activiteitendagen, culturele uitstapjes, schoolschaken en een internationaal anti17

pestproject. Om tot een duurzame onderwijsverbetering te komen, analyseren zij de
opbrengsten onder meer door een tevredenheidsonderzoek, audits en een ppleider in de
school. Ze werken aan professionele ontwikkeling, onder meer door trainingen,
intercollegiale consultatie en taakuurgesprekken. Ze werken aan een doorgaande
ontwikkellijn met bijvoorbeeld het sociaal emotioneel meetinstrument van KIC (kracht in
controle) en de voorbereiding van een sociale emotionele leerlijn.

Uitgelicht: Lerarentekort
Ook Altra ging in 2018 gebukt onder het landelijke lerarentekort. Het speciaal onderwijs
valt onder de PO-cao, waardoor zeker op het VSO de salarissen van docenten zwaar
achterblijven vergeleken met het reguliere VO. En dat terwijl er van een leerkracht in het
speciaal onderwijs meer wordt gevraagd, zeker op pedagogisch vlak. Om een vuist te
maken richting de politiek nam Altra, samen met partnerorganisatie Horizon, het voortouw
door met tien speciaal onderwijs besturen actie te voeren, buiten de initiatieven van PO in
Actie om.

Begin april boden we aan de Tweede Kamer Commissie Onderwijs een petitie aan
‘Houdt onze leerkrachten in het speciaal onderwijs ijzersterk’. Onder deze petitie
stonden ruim 5000 handtekeningen.

Om extra aandacht te vragen voor de positie van het speciaal onderwijs werd begin
juli gedemonstreerd door onderwijspersoneel van Altra en Horizon.

Daarnaast slaagde Altra erin veelvuldig in de media te verschijnen om aandacht te
vragen voor het lerarentekort. Trouw, De Telegraaf, het AD (meerdere malen en in
verschillende edities), Noord Hollands dagblad, NOS Radio1 en SBS Hart van
Nederland besteedden allemaal aandacht aan onze problematiek.
In december 2018 trad onderwijsbestuurder Altra en Horizon Mariëtte van Leeuwen toe tot
het bestuur van het LECSO. Vanuit deze positie hoopt zij het speciaal onderwijs beter te
positioneren.

4.6

Vernieuwen

Altra is gestart met een Academische Werkplaats Intensieve Onderwijs-zorg.
Hiermee willen we inzicht verschaffen hoe intensieve onderwijs-zorg kan helpen voor iedere
jongere een positieve plek in de maatschappij te veroveren, zonder overlast te veroorzaken voor
de omgeving. Hiervoor is kennis nodig op het gebied van preventie, goede onderwijszorgvoorzieningen en doorstroom.

ICT in de Klas
Op alle scholen van Altra draaide in 2018 het project ICT in de Klas. Alle scholen werden uitgerust
met Chromebooks, waarop leerlingen zelfstandig leerden werken en onderwijs op maat kon worden
geboden.

Inzet virtual reality
Voor leerlingen die langdurig thuiszitten zien we mogelijkheden om VR in te zetten. In 2018
hebben we succesvol fondsen geworven voor dit project. Eind 2018 hebben we een start gemaakt
met het ontwikkelen van scenario’s voor VR-films (zie ook H. 3).

Opening Purmer College
Sommige jongeren leren beter in de praktijk dan in een klaslokaal. Als deze jongeren ook nog eens
kampen met forse problemen op meerdere leefgebieden, zijn de mogelijkheden beperkt. Voor deze
Amsterdamse jongeren biedt het Purmer College, de jongste locatie van Altra Jeugdhulp en
Onderwijs, een toekomstperspectief. Het Purmer College werd op 28 november officieel geopend
door wethouder Kukenheim.
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4.7
Onderwijsprestaties
De resultaten van de leerlingen vormen een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het
onderwijs.

Diploma’s
De leerlingen leggen voor mavo, havo en vwo een staatsexamen af. Voor een mbo-diploma leggen
onze leerlingen een praktijkexamen en een proeve van bekwaamheid af en als ze door willen op
het mbo, een taal- en rekentoets. Het aantal behaalde diploma’s is te zien in onderstaande grafiek.

Het aantal behaalde diploma’s is gedaald ten opzichte van vorig schooljaar. Dit is voornamelijk te
verklaren doordat het aantal diploma's op School2Care en Koppeling College is gedaald. Op deze
scholen wisselt het niveau van de leerlingen en de problemen waarmee ze kampen sterk van jaar
tot jaar.

Na Altra College
Bij binnenkomst stellen we een ontwikkelperspectief vast voor onze leerlingen. Wat hebben ze in
hun mars en wat kunnen ze met de juiste begeleiding bereiken? In onderstaande grafieken laten
we zien waar de leerlingen na Altra College naartoe zijn gegaan, en of ze na een jaar nog steeds op
hun ontwikkelperspectief zitten.
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Tevredenheid

De leerlingen van Altra zijn minder tevreden over hun school dan de landelijke cijfers voor
voortgezet speciaal onderwijs. Hoe komt dat? Dit speelt mee:

Het lerarentekort in Amsterdam is zeker in het speciaal onderwijs merkbaar.

Onze scholen groeien en dit vraagt aanpassingen. Onze leerlingen hebben vaak moeite met
veranderingen en onduidelijkheden, zoals een roosterwijziging of een invaldocent.
In 2019 onderzoeken we de oorzaken nauwgezet en hoe we dit kunnen verbeteren.
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Onze scholen
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5. Kwaliteit
5.1. Kwaliteit van zorg en onderwijs
We investeren voortdurend in de kwaliteit van onze zorg en onderwijs. We bieden kinderen,
jongeren, gezinnen en scholen zo snel mogelijk kwalitatief goede en doelgerichte hulp. Daarbij
zorgen we altijd dat de hulp en het onderwijs goed worden afgestemd op de behoeften en situatie
van de cliënt/leerling.


Certificering
Altra voldoet aan de kwaliteitsnormen voor de zorgsector en speciaal onderwijs, ISO 9001:2015 en
de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2015. Altra beschikt over een kwaliteitssysteem, waarmee de
kwaliteit van de zorg, het onderwijs en de ondersteunende organisatie systematisch wordt
gemonitord en continu verbeterd. Begin januari 2019 is het kwaliteitssysteem opnieuw getoetst
aan de hand van de CIIO Maatstaf 2016. Daarbij kwamen enkele verbeterpunten naar voren. Het
plan van aanpak is door het CIIb O goedgekeurd. Het CIIO onderzoekt in het tweede kwartaal van
2019 de voortgang van de aanpak van de verbeterpunten.
Daarnaast is Cedeo-certificaat van Altra Educé in januari 2019 opnieuw verlengd. Altra handhaaft
daarmee de status van erkend opleidingsinstituut.
De externe auditors hebben bij hun bezoeken aan zorg en onderwijs veel zaken gezien die Altra
goed heeft geregeld:



Koers:
De omslag van aanbodgericht (modules, interventies) naar (zorg)vraaggericht werken
wordt ondersteund met heldere praatplaten en communicatie naar buiten. De missie en
visie is opnieuw geactualiseerd en er is een meerjarenbeleid 2019-2021. Familiezorg en
onderwijs worden als speerpunt en als leidende invalshoek benoemd. Bij onderwijs zagen
de auditors dat de schoolleiding stuurt op ondersteuning van het team, onderwijskwaliteit,
heroriëntatie en vernieuwingen.



Organisatie:
Het Intranet is opnieuw ingericht, waarbij community 's actief zijn op inhoudelijke
onderwerpen, kwaliteit en verdere kennisdeling. Bij onderwijs zijn de taakopdrachten
(schoolleider, IB-er, opleider in de school) bij Altra College Haarlemmermeer opnieuw
geformuleerd. Bij Jeugdhulp is de verkoopmeeting in frequentie verhoogd; marktbewerking
kent een slimme combinatie van inhoud, commercie en control.



Kernprocessen:
Op Koppeling College worden de ontwikkelperspectiefplannen (OPP’s) goed met de
jongeren besproken. Op de scholen is Positive behavior support (PBS) en het borgen
veiligheid goed doorgevoerd. Bij de Jeugdhulp is het SPIC-toetsingskader uitgelegd aan de
medewerkers. Tijdschrijven raakt ingeburgerd, waardoor onderhanden werk beter in beeld
komt.



Mensen:
Er is binnen Altra veel ruimte voor professionalisering binnen Altra. Ook is er een goed
inwerkprogramma gezien voor een nieuwe (assistent) zorgcoördinator bij Koppeling College
en wordt de opleider in de school op Altra College Haarlemmermeer goed ingezet.



Partners:
De samenwerking tussen Altra Jeugdhulp en De Opvoedpoli krijgt vorm vanuit één
denkkader (familiezorg). Bij Altra College Haarlemmermeer is herbezinning op
bestaande/nieuwe partners.
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Resultaten:
In de benchmark lijkt Altra voordeliger te zijn dan haar concurrenten. In het onderwijs
vinden systeemaudits op de scholen plaats. Daarnaast is de directie onderwijs bezig met
een heroriëntatie van de kwartaalgesprekken. Er is Altrabreed een goede audit met
betrekking tot de AVG uitgevoerd. Hier is onder meer een externe partij voor ingehuurd
(Secure Lab).

Het kwaliteitsmanagementsysteem zelf is echter niet voldoende doeltreffend. De auditors zagen de
volgende afwijkingen:




Het managementsysteem is niet getoetst op geschiktheid om aan de toepasselijke eisen en
verwachte resultaten te voldoen.
De kwaliteit en bruikbaarheid van de zorgplannen en OPP’s (voor cliënten/leerlingen) zijn
onvoldoende.
Het proces van interne audits en directiebeoordeling is onvoldoende uitgevoerd.


Investeren in kwaliteit
Altra stelt jaarlijks haar P&C-cyclus bij. Op basis van deze cyclus maken we een jaarplanning,
stellen beleidsplannen op die worden uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Dit gebeurt aan de
hand van Kritische Prestatie-Indicatoren en managementgesprekken tussen bestuur en directies en
tussen directies en afdelingsmanagers. We evalueren de concrete resultaten van onze hulp en
onderwijs, personele ontwikkelingen en financiële resultaten. We sluiten hierbij aan op de
verantwoordingscycli van de verschillende financiers.
•

We gebruiken een digitaal kwaliteitshandboek met beleid en processen, dat door alle
medewerkers kan worden geraadpleegd via het intranet (Kwaliteitswijzer)
•
We voeren interne en externe audits uit om de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem te toetsen op resultaat. We toetsen de doelstellingen en beschreven processen aan
de dagelijkse praktijk, via interviews met individuele medewerkers, cliënten, ouders en
leerlingen, observaties in de klas en binnen teams, groepsinterviews met medewerkers,
waardestroomanalyses van processen en het bestuderen van documenten en verslagen.
Deze systematiek wordt in 2019 strakker gepland en uitgevoerd.
•
We reflecteren op de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem door dat één of
meer keer per jaar tegen het licht te houden. Voorziet het kwaliteitsmanagementsysteem
ons van de juiste informatie? Ook deze reflectie wordt in 2019 strakker gepland en
uitgevoerd.
De resultaten van het gevoerde kwaliteitsbeleid zijn onder andere terug te vinden in de
waarderings- en doelrealisatiecijfers van onze cliënten, de beoordelingen van de Onderwijsinspectie
(alle scholen hebben het basisarrangement), maar ook in het leerlingenaantal en de waardering
van onze financiers en samenwerkingspartners, scholen en samenwerkingsverbanden (vo/so), die
onder meer tot uitdrukking komt in de samenwerkings- en inkoopovereenkomsten die Altra heeft
afgesloten.


Datagestuurd werken
Altra wil een lerende organisatie zijn waarin gesproken mág en móet worden over kwaliteit.
Onderzoek doen hoort daarbij. Onderzoek bij Altra gaat over toepassen, leren en verantwoorden.
Professionals gaan op basis van uitkomsten van vragenlijsten in gesprek met hun cliënt. Die en
andere informatie kan overkoepelend gebruikt worden om samen van te leren en benut worden om
naar de financier en maatschappij rekenschap af te leggen. De afgelopen jaren hebben we
geïnvesteerd in het datagestuurd werken. Dat houdt in dat in de praktijk data worden verzameld
om op basis hiervan gezamenlijk te kunnen leren en verbeteren; datagestuurd beslissingen nemen.
Deze data hebben betrekking op het proces en de resultaten. Een aantal speerpunten van de
afgelopen jaren:
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1.

2.

3.

Benutten van bestaande registraties. Docenten besteden een flink gedeelte van hun tijd
aan het registreren van allerlei zaken. Dit soort gegevens worden op individueel niveau
(met leerling en ouders) volop benut. Op geaggregeerd niveau leveren deze registraties
echter ook belangrijke informatie op. De eerste stap in het datagestuurd werken is
daarom het benutten van wat er al is. Denk aan informatie over incidenten,
afwezigheid, te laat komen, verwijderingen en toetscijfers. Altra heeft geïnvesteerd in
het eenduidig, gemakkelijk en visueel zichtbaar maken van deze cijfers door de
aanschaf van diverse dashboards (zoals Cum Laude en IRIS schoolklimaat). Deze
cijfers worden cyclisch besproken in de teams.
Onderzoek naar leer- en werkklimaat. In samenwerking met B&T is een vragenlijst
ontwikkeld die is afgestemd op de speerpunten van Altra Onderwijs. De lijst wordt 1x
per jaar afgenomen, voor het eerst in maart 2018. Na afname worden de resultaten zo
spoedig mogelijk in de teams besproken, waarbij wordt gefocust op het leren van de
data.
Parallel hieraan zijn ook de jaarplannen van de Altra colleges en de auditformats
afgestemd op dezelfde speerpunten. In deze formats hebben data een belangrijke
plaats gekregen. De speerpunten komen zo steeds op dezelfde manier in beeld,
waardoor medewerkers de rode draad kunnen zien en meer vertrouwd raken met de
speerpunten. Ook wordt datagestuurd werken hiermee op de agenda gezet.

Sociale opbrengsten van het onderwijs
Altra neemt deel aan de Academische Werkplaats Sociale opbrengsten van het onderwijs, een
initiatief van de Inspectie van het Onderwijs en de Universiteit van Amsterdam. Hier wordt met
vele andere scholen gewerkt aan de het ontwikkelen van manieren om de ‘sociale kwaliteit’ en de
sociale en maatschappelijke opbrengsten van onderwijs te onderzoeken.

5.2.

Onderzoek
Gezamenlijk onderzoek
Onderzoekers en ontwikkelaars van Altra participeren in diverse samenwerkingsverbanden waar
zowel individuele instellingen als de sector als geheel van kunnen profiteren. Zo hebben we in
2018:






gezamenlijk onderzoek opgezet en uitgevoerd - bijvoorbeeld in het Netwerk Effectief
Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) en de Academische Werkplaats Onderwijs-Zorg;
gezamenlijk producten ontwikkeld, waar onderzoek aan ten grondslag ligt - bijvoorbeeld in
de verenigingen Ouderschap Blijft en Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding;
bijgedragen binnen het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) aan
het opzetten van de Lerende Databank Jeugd. De ambitie van de SEJN partners is om
gezamenlijk onderzoek te doen in de sector en daarmee de instellingen individueel en de
sector als geheel te kunnen verbeteren;
een actieve rol gespeeld in gemeentelijke werkgroepen om samen met de gemeenten en
instellingen in de regio’s Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland te komen tot een
harmonisatie van het meten van uitkomsten.

Binnen iHUB participeren de onderzoekers van Altra in een onderzoeksnetwerk met als doel van
elkaar te leren en samen op te trekken in instelling-overstijgend onderzoek.
Altra en De Opvoedpoli hebben in 2018 een plan gemaakt om praktijkgericht onderzoek en
vakinhoudelijke methodiekontwikkeling gezamenlijk te borgen. Een commissie met die twee
aandachtsgebieden gaat in 2019 van start. Het doel is om kwaliteit en efficiëntie van
praktijkgericht onderzoek en pedagogische methodiekontwikkeling te verbeteren. Daarvoor gaan
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de onderzoekers actief samenwerken bij opzet en uitvoer van onderzoek en
methodiekontwikkeling, expertise te delen, lijnen verkorten, ruggenspraak met vakgenoten
stimuleren. Daarnaast willen zij de plek van onderzoek en methodiekontwikkeling binnen de
organisaties verstevigen en met gecombineerde kennis uit wetenschap en praktijk de inhoudelijke
strategieën van de organisaties versterken.
We benutten onderzoek en de onderzoekende houding binnen Altra om methodieken te
ontwikkelen en in de praktijk te implementeren. In 2018 zijn diverse methodieken
(door)ontwikkeld of is een doorstart gemaakt met het ontwikkelproces, bijvoorbeeld ATOS/SALTO,
Thuiszitters, Ouders Werken Samen, Familiescan bij scheidingen, Scheidingstrauma, VR bij
scheiding.
Altra wil in samenwerking met onder andere ketenpartners, universiteiten, hogescholen en iHUB
een voortrekkersrol spelen in het opzetten van op innovatie gericht onderzoek. In 2018 werden
onder andere subsidies aangevraagd en deels toegekend voor het ontwikkelen van hulp met virtual
reality bij de doelgroep Thuiszitters en voor het ontwikkelen van een vragenlijst die in screening en
evaluatie gebruikt kan worden bij scheidingshulp.

Vakschool
In 2017 is samen met het Kohnstamm instituut bij Altra gestart met een vijfjarig onderzoek naar
de Vakschool. Onderzocht wordt of leerlingen in de Vakschool meer motivatie, minder verzuim en
een beter toekomstperspectief hebben dan vergelijkbare leerlingen elders. In 2018 is de nulmeting
verricht.

School2Care
De erkenningscommissie Interventies heeft School2Care erkend als ‘goed onderbouwd’. Per januari
2016 heeft NEJA, gefinancierd door de gemeente Amsterdam, een subsidie toegekend voor
wetenschappelijk onderzoek naar School2Care. Een praktijkonderzoeker van Altra werkt sindsdien
als scientist practitioner aan dit onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam
en de Academische Werkplaats Risicojeugd en partners binnen iHUB.
Vanaf 2017 zijn onder begeleiding van School2Care Amsterdam ook in andere gemeenten
School2Care’s geopend, in Rotterdam en Almere. Altra ondersteunt deze nieuwe vestigingen met
een intensief implementatietraject. We stellen eisen aan de manier van werken en ontwikkelen,
zodat de succesbepalende factoren goed tot hun recht komen en de kwaliteit van School2Care
gewaarborgd blijft. Hierbij zijn de kernelementen van de aanpak leidend.

Academische Werkplaats Intensieve Onderwijs-zorg
Vanaf 2018 is het onderzoek naar School2Care uitgebreid tot een Academische Werkplaats
Intensieve Onderwijs-zorg. Binnen dit lerend netwerk verbinden we de werelden van praktijk,
beleid, onderzoek en onderwijs op het gebied van intensieve onderwijs-zorg. We werken samen
met vele partners binnen de Academische Werkplaats aan het maatschappelijke vraagstuk hoe we
jongeren die de aansluiting met de maatschappij (dreigen te) verliezen en voor wie schooluitval
en/of een uithuisplaatsing dreigt, (weer) met de maatschappij kunnen verbinden.

Toptrajecten
In 2018 is op vier plaatsen in Amsterdam een nieuw programma van start gegaan; de
Toptrajecten. We zijn bezig met het doorontwikkelen en beschrijven van de methodiek van
Toptrajecten. Dit moet een methodiekhandleiding opleveren, die als basis dient voor de aanpak en
het opleiden van (nieuwe) medewerkers. Hiernaast verzamelen we data om de opbrengsten van
deze nieuwe werkwijze in kaart te brengen.
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Onderzoeksstudenten
Altra biedt jaarlijks minimaal tien onderzoeksstudenten van o.a. de Hogeschool van Amsterdam en
de Universiteit van Amsterdam een scriptieplaats binnen één van bovengenoemde onderzoeken. De
studenten doen ervaring op met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en leveren een
waardevolle bijdrage aan de dataverzameling, analyse en terugkoppeling van de uitkomsten.
Tevens biedt Altra een niet vooraf vastgesteld aantal scriptieplaatsen. In die scriptieplaatsen kan
het zwaartepunt liggen op onderzoek of op een combinatie van onderzoek en pedagogisch
inhoudelijke productontwikkeling.
We bieden ook ondersteuning aan medewerkers van Altra die voor hun opleiding onderzoek doen,
vanuit goed werkgeverschap.

Effectieve reflectie
Van december 2015 tot december 2017 deden enkele Altra collega’s van School2Care, samen met
collega’s van Spirit en Jeugdbescherming regio Amsterdam, mee aan het project ‘effectieve
reflectie’ van de Hogeschool van Amsterdam. In het project is een speciale vorm van supervisie
aan de hand van beeldmateriaal opgezet, die van meerwaarde bleek voor de praktijk. Altra
implementeert deze vorm van methodische supervisie in de hulpverlening en op de scholen.

5.3. Cliënttevredenheid
Altra werkt methodisch met vragenlijsten. Van alle specialistische jeugdhulpcliënten wordt niet
alleen een oordeel gevraagd over de kwaliteit van de hulp, maar wordt ook beoordeeld of de
doelen zijn gerealiseerd (zie ook paragraaf 3.5). Uit de meeste reacties van ouders en jongeren
blijkt dat ze erg tevreden zijn over de hulp die ze hebben gekregen: De ouders waarderen de hulp
met het gemiddelde rapportcijfer 8,4 en de jongeren geven een 8,2.
De leerlingen van onze scholen zijn minder tevreden dan het landelijk gemiddelde voor leerlingen
van speciaal onderwijs (alle clusters): zij geven de school een 6,3 (zie paragraaf 4.6).
Samen met de veertien gemeenten en meerdere instellingen in de regio’s Amsterdam Amstelland
en Zaanstreek Waterland werkt Altra aan de ontwikkeling van een nieuw instrument (genaamd:
CEM+) om tevredenheid van ouders en jeugdigen te meten. Dit instrument zal ook gebruikt
worden om de voor de gemeente verplichte jaarlijkse Cliëntervaringsmonitor uit te voeren. In 2018
is de ontwikkeling van dit instrument afgerond en is de vraag om implementatie (in 2019) bij de
zorgaanbieders neergelegd.

5.4.

Klachten
Klachten van cliënten en leerlingen
Altra informeert cliënten, leerlingen en hun ouders via brochures, schoolgidsen en website over de
mogelijkheden om een klacht in te dienen, conform de klachtenregeling. Altra heeft een
onafhankelijke klachtencommissie die formele klachten van ouders, cliënten en leerlingen
behandelt, als de klachtafhandeling via de direct betrokken hulpverleners/leerkrachten of hun
leidinggevenden niet tot het gewenste resultaat leidt. Wie daarbij ondersteuning wil, kan gebruik
maken van de onafhankelijke vertrouwenspersonen van het AKJ of van de interne
vertrouwenspersonen van Altra (onderwijs).
De klachtencommissie bestond in 2018 uit:
•
Dhr. D. Karskens (voorzitter)
•
mw. I. Koolhaas Revers-Goveia (lid)
•
mw. S. van der Laan (lid).
De klachtencommissie heeft in 2018 in totaal vijftien formele klachten ontvangen:
Onderwijs:
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De commissie ontving in totaal acht klachten: één van een medewerker, vijf van ouders en twee
van derden. Daarvan waren:
3 niet ontvankelijk. De klacht van de medewerker was niet ontvankelijk, omdat het om een
arbeidsgeschil ging. De commissie heeft de medewerker de juiste route voor zijn klacht gewezen.
3 afgehandeld door bovenschoolse directie. Daarbij heeft goed overleg over de mogelijkheden
tot aanvullend aanbod twee keer tot een bevredigende oplossing voor de klagers geleid. De derde
klacht heeft geleid tot maatregelen op personeelsgebied.
2 behandeld door de klachtencommissie. Beide klachten zijn ongegrond verklaard. Wel heeft
de klachtencommissie bij beide klachten aanbevelingen tot verbetering gegeven. Bij de ene klacht
betrof dat: duidelijke informatie aan klanten geven over hoe aanmeldingsprocessen lopen en wat
de rol van Altra-professionals buiten Altra College is. Bij de andere klacht ging de aanbeveling om
verbetering van informatie aan ouders en leerlingen over gang van zaken bij vervanging van
langdurig zieke docenten.
Jeugdhulp:
De commissie ontving in totaal zes klachten. Daarvan waren:
2 afgehandeld door de directie Jeugd en Opvoedhulp. Deze zijn tot tevredenheid van de
klagers afgehandeld.
4 behandeld door de klachtencommissie.
3 klachten waren volledig ongegrond verklaard;
1 klacht werd op 1 van de 7 onderdelen gegrond verklaard.
De commissie heeft bij 2 klachten aanbevelingen gedaan.


Geef duidelijke informatie over het aanbod en toets vooraf kritisch in hoeverre bij de
verwijzing goed gekeken is naar aansluiting van het aanbod op de vraag.

op casusniveau aanbevelingen over zorgvuldigheid in de verslaglegging en informatie
verstrekken over de inhoud van het dossier; op organisatieniveau ging het om borging van
de kwaliteit van verslaglegging en zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie.
Naast deze zes officiële klachten is één door een manager behandelde klacht opgeschaald naar
directieniveau en door de directie afgehandeld.

Klachten van medewerkers
De medewerkers van Altra kunnen hun klachten melden in de reguliere werkoverleggen en
contacten met hun manager. Met name klachten waar zij tegenaan lopen op het gebied van
arbeidsomstandigheden, bejegening, het beleid of de praktijk van Altra of de organisatie, waardoor
een knelpunt of ongewenste situatie is ontstaan. Medewerkers kunnen een klacht ook voorleggen
aan de klachtencommissie, een mogelijkheid waarvan in 2018 één keer gebruik is gemaakt (zie
vorige paragraaf). Altra heeft ook een klokkenluidersregeling die medewerkers de mogelijkheid
biedt om onregelmatigheden en misstanden binnen Altra te kunnen melden.

5.5. Personeelsbeleid en kwaliteit van werk
Het vertrouwen in de toekomst van Altra is gebaseerd op het vakmanschap en de kwaliteiten van
onze medewerkers. Vanuit het motto “de professional in the lead” zijn er in de afgelopen jaren
ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Hulpverleners, docenten, gedragswetenschappers,
medewerkers die ondersteuning bieden en leidinggevenden zijn er samen in geslaagd hun werk
opnieuw vorm te geven. We hebben deze wijzigingen nog verder doorgevoerd om robuust en
wendbaar te blijven in de veranderende omgeving.
Zo is op verschillende plekken de organisatie-inrichting en sturing gewijzigd. Belangrijke
verandering is de voorbereiding op de verzelfstandiging van het Ouder- en Kindteam Amsterdam.
Een substantieel deel van onze medewerkers die naar de Joint Venture waren gedetacheerd, zijn
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per ingang van het nieuwe jaar bij de nieuwe stichting in dienst zijn getreden. We hebben hiervoor
een zorgvuldig traject gelopen samen met de (individuele) medewerkers en de ontvangende partij.
In de jeugdhulp en in het onderwijs is grote behoefte aan zelfstandige professionals. We werken
aan versterking van persoonlijk leiderschap van iedere medewerker. De professional moet zelf
meer kunnen en mogen beslissen en de afdelingen krijgen grotere verantwoordelijkheid voor zowel
het inhoudelijke, personele en financiële beleid, binnen vastgestelde kaders. Vertrouwen,
verbinden, vakmanschap en lef zijn dan ook de kernbegrippen voor het leiderschap en de wijze
waarop Altra werkt.
Goed opgeleide medewerkers zijn van vitaal belang voor de kwaliteit van ons werk. Daarom
investeert Altra in goede interne opleidingen en trainingen. En dat doen we goed, blijkt uit de
Cedeo-erkenning als opleidingsinstituut, die begin 2019 weer aan ons werd uitgereikt. Maar liefst
93% van de ondervraagden was (zeer) tevreden over ons aanbod. Een deelnemer: “Met de
praktische handvatten uit de training kon je letterlijk de volgende dag in de praktijk aan de slag.”
In 2018 hebben we de functie van manager opgeheven en is de directeur van de RVE Jeugdhulp
vertrokken. Jeugdhulp wordt nu aangestuurd door drie directeuren die ieder aan het hoofd staan
van een multifunctioneel netwerk. Ook bij onderwijs zijn er wisselingen in de top geweest. De
bovenschoolse directeur onderwijs is in 2018 vertrokken en opgevolgd en verschillende scholen
hebben een nieuwe directeur gekregen. Dat daarvoor in veel gevallen een interne kandidaat is
gevonden, laat zien dat medewerkers bij Altra kansen hebben en pakken om door te stromen.
Samen met onze alliantiepartners hebben we gewerkt aan de vorming van een iHUB Service
Centrum, waarin de medewerkers van de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Hiermee
willen we het primaire proces – onderwijs en jeugdhulp – beter én efficiënter ondersteunen. Begin
2019 is het Service Centrum feestelijk geopend.
Als werkgever zijn en blijven we interessant voor onze medewerkers. Onze beproefde methodieken
kunnen onze (hoog) gespecialiseerde professionals als hulpverlener of docent bij ons en elders
goed inzetten. We trekken ook meer en meer op met werkgevers. Goed voorbeeld is de
gezamenlijke aanpak van de personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp in regio
Amsterdam.
Hiervoor zijn drie lijnen voor uitgezet:




Leren en reflecteren
Scholingsaanbod Amsterdam
Mobiliteit en gezonde arbeidsmarkt

Er zijn twee websites voor opgericht waaraan Altra een bijdrage heeft geleverd:
www.jouwkansenindejeugdhulp.nl en www.komwerkeninzorgenwelzijn.nl. In een brief aan de
Tweede Kamer noemt minister Hugo de Jonge deze gezamenlijke aanpak als ‘best practice’.
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Personeel

Personeel in loondienst per 31-12
2018

2017

fte

aantal

fte

aantal

Ondersteuning
Ondersteuning
Subtotaal

102
102

114
114

103
103

116
116

Jeugd en opvoedhulp
Ambulant hulpverleners
Gedragswetenschappers
Overig direct personeel
Subtotaal

260
31
3
294

312
38
6
356

261
28
3
292

315
36
7
358

Onderwijs
Groepsleerkrachten en Begeleiders
Passend Onderwijs
Zorgcoördinatoren
Overig direct personeel
Subtotaal

252
15
12
279

302
19
13
334

240
16
13
268

283
19
15
317

Totaal

675

804

663

791

2018
Personeel per 1-1-2019 naar SC iHUB
Ondersteuning
Personeel per 1-1-2019 naar OKT
Ondersteuning
Ambulant hulpverleners
Gedragswetenschappers

Stagiaires

Aantal in dienst per 31-12
Instroom in het hele jaar
Uitstroom in het hele jaar

fte

aantal

22

24

12
79
9
100

14
99
10
123

121

147

Jeugd en opvoedhulp
2018
2017
aantal
aantal
15
7
22
14
14
21

Onderwijs
2018
2017
aantal
aantal
16
24
30
40
38
52

Verzuim in cijfers

Ziekteverzuim

2018

2017

Onderwijsaanstellingen

7%

7,9%

Jeugdzorgaanstellingen

6,8

6,7%
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Het verzuim in Onderwijs laat een daling zien van 0,9% ten opzichte van vorig jaar. De eerder
ingezette maatregelen en aandacht voor verzuim heeft effect. Om frequent verzuim en langdurige
uitval te voorkomen blijft aandacht nodig.
Het ziekteverzuim binnen Jeugdhulp is ongeveer gelijk gebleven. De wisseling van managers naar
een nieuw directieteam heeft impact gehad op de verzuimcijfers. Nu de directiestructuur staat en
alle collega’s goed in beeld zijn wordt in 2019 het verzuim waar mogelijk verder beperkt dan wel
voorkomen. De onzekerheid in de sector, de regeldruk en de veranderingen leiden voor aantal van
onze collega’s tot uitval. Helaas zijn er ook collega’s die als gevolg van puur medische klachten het
werk (even) niet kunnen uitvoeren. Preventie en vitaliteit van onze medewerkers in combinatie met
presentie en aandacht voor elkaar zijn onze basis uitgangspunten.

Sociaal beleid
De transitie en transformatie jeugdzorg en passend onderwijs hebben impact op Altra. Het vraagt
om wendbaarheid van alle medewerkers. Daarom zetten we in op flexibiliteit en persoonlijk
leiderschap. We creëren een omgeving waarin ruimte is voor leren en ontwikkelen. We stimuleren
medewerkers om zich breed te ontwikkelen, zetten in op het versterken van eigen kracht
en competenties, zodat de medewerkers arbeidsmarktfit zijn. Een belangrijk onderdeel bij Altra is
dan ook het faciliteren en stimuleren van uitwisseling, roulatie en interne mobiliteit, ook om de
kosten die gepaard gaan met ontslag van medewerkers zo veel mogelijk te beperken.
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6. Maatschappelijk ondernemen
6.1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Altra heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Dat betekent
zorgvuldig omgaan met de middelen en het geld zoveel mogelijk inzetten voor onderwijs en hulp
aan de leerlingen en gezinnen. Altra heeft de ondersteunende diensten van het primaire proces
samengebracht in het servicecentrum van iHUB, waar ook de Opvoedpoli, Horizon en de Nieuwe
Kans hun ondersteunende diensten hebben ondergebracht. Middels deze samenwerking worden
kosten bespaard op vele fronten.
Altra geeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ook vorm door nauw samen te werken met
gemeenten, politie, scholen en andere maatschappelijke partners om ongewenst gedrag van
jongeren te voorkomen (preventie) en (potentiële) uitvallers weer te laten participeren in de
maatschappij. Schijnbaar kansloze jongeren worden door Altra intensief begeleid op weg naar de
arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding, zodat zij een plek verwerven op de arbeidsmarkt. De
nauwe samenwerking met deze partners draagt ook bij aan het opbouwen van het passend
onderwijs en het mede vormgeven van de nieuwe jeugdzorgstructuur in de regio, bijvoorbeeld door
onze inzet voor de Ouder- en Kindteams en de SamenDOENteams.

6.2. Samenwerken met partners
Effectieve hulpverlening en onderwijs is een kwestie van samen doen, dat is de overtuiging van
Altra. Samenwerken rondom leerling, school en gezin en elkaars expertise optimaal benutten.
Samenwerking met de gemeenten als verantwoordelijke overheden voor de jeugdhulp en
samenwerking binnen de verschillende gemeentelijke sociale teams en met ketenpartners o.a. door
soepele en zorgvuldige verwijzing en uitwisseling van informatie. Ook vormt Altra passende
allianties met relevante partijen om maatschappelijke problemen aan te pakken. Zo staan we
samen voor sterkere families. In de hoofdstukken 3 en 4 vindt u hier volop voorbeelden van.
Altra neemt deel aan verschillende overlegstructuren:
•
•

•
•
•

Met alle scholen waar Altra actief is wordt frequent overleg gevoerd over de
samenwerking.
Met alle samenwerkingsverbanden in het onderwijs zijn hechte banden, frequent
overleggen we over boven- en tussenschoolse voorzieningen en de invulling van
passend onderwijs.
Met de MBO-instellingen is structureel overleg over gezamenlijke projecten op het MBO.
Met diverse onderwijsinstellingen is structureel overleg rond de onderwijsprogramma’s
en de mogelijkheden tot stage.
Altra is ook vertegenwoordigd in het SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen
Gezondheidszorg Regio Amsterdam) het samenwerkingsverband van organisaties en
formele netwerken, actief in de gezondheidszorg en welzijnssector in Groot Amsterdam,
Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland Noord en het OSVO (de vereniging van
vertegenwoordigers van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet- en middelbaar
beroepsonderwijs).

6.3. Social Return
Van nature zit de maatschappelijke betrokkenheid in het DNA van Altra. We zetten onze kennis,
expertise en mensen dan ook in om het verschil te maken in de buurt en in de arbeidsmarkt.
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Altra Werkt!
Altra Werkt, de opleiding entree arbeid van Altra College, biedt begeleiding aan jongeren die niet in
staat zijn om een startkwalificatie te halen. Wij werken met verschillende bedrijven om
werkervaring op te doen. Ook binnen Altra worden zij ingezet. Zo wordt de catering van Altra
evenementen (nieuwjaarsborrel, afscheidsborrels, teamdagen) verzorgd door leerlingen van Altra
Werkt! en Altra College.

Inkoop
Social return is ook voor Altra als opdrachtgever een belangrijke voorwaarde. We vragen van onze
leverancier daarmee dan ook betrokkenheid. Ze kunnen aantonen door zich aan te melden bij de
FIRA, een meetinstrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ( ISO26000 norm), of
met woord en daad. Zo hebben doen leerlingen werkervaring op bij onze leveranciers
(schoonmaak, hoveniersdiensten, klussenbus). Natuurlijk bieden we die kansen ook binnen onze
eigen organisatie.
Daarnaast sturen we bij de inkoop nadrukkelijk op de circulariteit van producten, bijvoorbeeld door
inzet van tweedehands materialen. Juist de productie van dergelijke producten biedt social return
voor personen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals kantoormeubilair waarbij
jongeren in de Wajong worden ingezet bij het opnieuw inzetbaar krijgen van afgedankte
meubelen.

Leerwerk-trajecten
We zoeken contact met collega-zorgverleners voor samenwerking in het begeleiden van de
jongeren in leer-werk trajecten als een van de strategische onderdelen van het leertraject.
Dergelijke leertrajecten dienen als volwaardig gezien te worden. En dat kan alleen wanneer alle
direct betrokkenen (jongere – school – ouders – sociale omgeving) daarvan doordrongen zijn.

Arbeidsparticipatie
We hebben aandacht voor het inzetten van personen met achterstand op de arbeidsmarkt. Zo
hebben we medewerkers in dienst genomen vanuit de oude ID-regeling, ondanks het wegvallen
van de subsidie daarvoor, en een oud-leerling.

Stages
Altra zet regelmatig binnen de teams en ten behoeve van onderzoek HBO- en WO-studenten in en
begeleidt hen in meewerk- of afstudeerstage. Zie ook hoofdstuk 5.

Vrijwilligerswerk
Altra vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de buurt. Zo organiseren de leerlingen en
collega’s van onze MBO-1 opleiding Horeca elke week een diner voor de ouderen uit de buurt en
verzorgen zij een ‘inloop lunch’ voor eenzame ouderen. De leerlingen van School2care zorgen
ervoor dat de buurt er netjes uit ziet door afval te verwijderen.

Ondersteuning vrijwilligers met kennis vanuit Altra
Hulpverleners uit het team Ouderschap Blijft van Altra, trainen in Amsterdam vrijwilligers van
Humanitas op het gebied van omgangsbegeleiding.

SROI werkbegeleiding formule
Binnen iHUB ontwikkelt Altra mee aan een duurzame formule om aan haar Social Return On
Investment (SROI)-verplichting te voldoen. Via een aparte werkmaatschappij wil Altra jongeren
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met een afstand tot de arbeidsmarkt twaalf maanden lang begeleiden op een werkplek. De
jongeren zijn deze periode in dienst van Altra en de werkgever huurt de jongere inclusief
begeleiding van Altra in. Werkgever en de jongere leren zo om goed met elkaar te communiceren
en het beste bij elkaar naar boven te halen, waardoor een langdurige constructieve samenwerking
mogelijk is. Altra kan, door haar expertise in te zetten, de jongeren optimaal begeleiden en de
kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor deze groep jongeren. Altra heeft hiermee al langdurig
ervaring, door de stagebegeleiding van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de
VSO+ scholen. De nieuwe SROI werkbegeleidingformule ligt in het verlengde van de ervaring die
Altra met de doelgroep heeft. Er zijn al contacten met de gemeente Amsterdam om te
samenwerken met het bedrijfsleven. Er zijn vele ondernemingen die enerzijds een SROI verplichting hebben en ook zoekende zijn naar jongeren om de onderneming te versterken. Op
deze manier worden naast de jongeren, ook deze ondernemingen geholpen aan jong talent.
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7. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
7.1. De organisatiestructuur/governance
Altra maakt sinds september 2016 deel uit van iHUB, een holding waarin de werkmaatschappijen
Horizon, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans samenwerken. Stichting iHUB hanteert de
principes van de zorgbrede governance code en van de Code goed bestuur in het primair
onderwijs. De besturing van iHUB is ingericht conform het Raad van Toezicht-model en kent een
Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Per 1 januari 2019 zijn de ondersteunende diensten
van de werkmaatschappijen ondergebracht in het iHUB Service Centrum, dat daarmee de vijfde
werkmaatschappij van iHUB is. De Raad van Toezicht van de stichting iHUB houdt toezicht op iHUB
en de vijf werkmaatschappijen.
De Raad van Bestuur van Altra bestond in 2018 uit een bestuurder (voorzitter), verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding van Altra en voor de sector jeugdhulp, en een bestuurder
verantwoordelijk voor de sector onderwijs. Derde bestuurder is stichting iHUB. Het overkoepelende
bestuurscollege van iHUB is het gremium waar besluiten die het mandaat van de bestuurder
overstijgen, worden genomen.

Altra kent twee resultaatverantwoordelijke eenheden: Onderwijs en Jeugdhulp. De RVE Onderwijs
wordt aangestuurd door één directeur; de sector jeugdhulp is onderverdeeld in drie regionaal
georganiseerde multifunctionele netwerken, die elk worden aangestuurd door een directeur.
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Bestuur en RVE’s worden ondersteund door het nieuw opgerichte Service Centrum.

7.2. Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van stichting Altra is verantwoordelijk voor de statutair toegekende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het bestuur houdt zich bezig met het strategisch beleid
van Altra, de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen, het bepalen van kaders waarbinnen
de organisatie werkt, de verantwoording conform de afgesproken (wettelijke) kaders,
personeelsbeleid, toetsen van de dagelijkse praktijk aan de vooraf afgesproken kaders en de
continuïteit van de organisatie. De bestuurders van Altra zijn lid van het Bestuurscollege van iHUB.
Het Bestuurscollege, bestaande uit de bestuurders van iHUB en de verschillende
werkmaatschappijen, adviseert inzake het strategisch beleid en is belast met de dagelijkse
besturing van de werkmaatschappijen. De interne werkverdeling en werkwijze van het
Bestuurscollege is vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur en Bestuurscollege van de
stichting iHUB
De bezoldiging van de bestuurders van Altra ligt onder maximumbeloning zoals genormeerd in de
richtlijnen van de NVZD. Ook ligt de bezoldiging onder de nieuwe normen van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2) (zie voor een
gedetailleerde verantwoording de Jaarrekening). De bestuurder treedt periodiek in overleg met de
Raad van Toezicht over aantal en inhoud van nevenfuncties om belangenverstrengeling te
voorkomen.
De Raad van Bestuur van Altra bestond ultimo 2018 uit:




Mw. N. B. G. M. Engbers, bestuurder (voorzitter)
Mw. M.E. van Leeuwen, bestuurder
Stichting iHUB (vertegenwoordigd door J.J. du Prie), bestuurder

De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de remuneratiecommissie van de
Raad van Toezicht.

7.3.

Raad van Toezicht

Verslag Raad van Toezicht
Terugblik 2018
Het jaar 2018 was een turbulent jaar voor iHUB en ook voor de raad van toezicht zelf. De raad
bestond sinds de vorming van de alliantie in september 2016 uit acht personen, afkomstig uit de
raden van de werkmaatschappijen van iHUB: Horizon, Altra, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. Bij de
vorming van de nieuwe raad is afgesproken dat na ca. een jaar van kennis maken en ervaringen
opdoen met de nieuwe organisatie iHUB, eind 2017 gestart zou worden met een evaluatie hoe het
toezicht op iHUB vormgegeven kan worden en wat de meest geschikte samenstelling van de raad
zou zijn. In mei 2018 is geconcludeerd dat de samenstelling van profielen en competenties niet het
gewenste en meest passende toezicht op iHUB en de werkmaatschappijen kon bieden. Besloten is
tot het samenstellen van een nieuwe raad, passend bij iHUB. Een aantal leden kwam in de loop van
2018 aan het einde van hun eerste of tweede termijn. Deze leden zijn afgetreden. Daarnaast is een
zorgvuldige selectieprocedure gevoerd om te komen tot een nieuwe Raad van Toezicht. Er zijn
twee nieuwe leden toegetreden in 2018; verdere aanvulling tot vijf leden volgt in 2019.
Bij de start van iHUB was één van de ambities om te komen tot een efficiënte, gezamenlijke
bedrijfsvoering. In 2018 is hieraan uitwerking gegeven door de vorming van het gezamenlijke
Service Centrum iHUB, dat op 1 januari 2019 gestart is op een nieuwe locatie in Den Haag. De
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raad van toezicht heeft het proces goed kunnen volgen; ook de ondernemingsraden en
medezeggenschapsraden zijn steeds goed betrokken bij de te nemen besluiten, die behoorlijk
ingrijpend waren voor de 200 medewerkers die zijn overgegaan van “hun” werkmaatschappij naar
het nieuwe Service Centrum.
Alle werkmaatschappijen hebben te maken met de nieuwe dynamiek in jeugdhulp en onderwijs, die
gevolgen heeft voor zowel het onderwijs- en behandelaanbod als voor de beschikbare middelen.
Financieel gezien was 2018 daardoor een moeilijk jaar; de ontwikkelingen van de
werkmaatschappijen zijn gemonitord door de raad en nauw gevolgd door de auditcommissie. Het
bestuurscollege heeft aan de raad van toezicht haar meerjarenbeleid “Het Vierluik” gepresenteerd
met de inhoudelijke transformatieplannen van de werkmaatschappijen. De raad van toezicht is
enthousiast over deze plannen en zal de uitvoering daarvan volgen en ondersteunen.
Vooruitblik 2019
In 2019 lopen de programma’s “iHUB Kerngezond”, ten behoeve van het bereiken van een
kostendekkende exploitatie, en “iHUB Breekt Door” ten behoeve van de uitwerking van het Vierluik.
Wij verwachten dat de uitvoering van deze programma’s gaat leiden tot het evolueren van iHUB
van een startende alliantie naar een robuuste, toekomstbestendige organisatie.

Samenstelling en organisatie
De raad van toezicht kent een remuneratiecommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een
auditcommissie en volgt de Governancecode Zorg en de Governance Code Goed Bestuur PO.
De raad van toezicht van Stichting iHUB bestond in 2018 uit de volgende leden:
Mevr. D.M.C. Pronk, voorzitter van 1.1.2018 – 7.11-2018
Directeur Presens aan ‘t IJ
Directeur Gingermood Coachmatchers
Directeur Radius Nederland
Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Radiotherapiegroep
Voorzitter bestuur Stichting Steunfonds De Dreef
Dhr. R.R.A. te Loo, voorzitter vanaf 7.11.2018
Directeur van Aap Noot Mies BV
CFO van Maximum Asia Group
Nevenfunctie:
Niet uitvoerend bestuurder bij Maximum Communications Group BV
Mevr. P. Laseur, lid
Rector / bestuurder van het SIVOG (Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi)
Dhr. J. Kweekel, lid
Lid College van Bestuur van de STC-Group
Nevenfuncties:
Lid Hoofdbestuur KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding )
Lid Bestuur Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam
Dhr. J.W.C. Voerman, lid vanaf 7.11.2018
Directeur Twijnstra Gudde
Nevenfuncties:
Lid RvT van de RINO Amsterdam
Bestuurslid van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA)
Dhr. F.C. Bakker, vicevoorzitter tot 24.5.2018
Voorzitter Raad voor de Rechtspraak
Nevenfuncties:
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-

Voorzitter raad van toezicht Hogeschool Leiden
Lid bestuur (gelieerde) stichtingen Het Dorpshuis en Vanouds het jeugdhuis te Bloemendaal
Lid raad van advies College voor de rechten van de mens
Lid raad van advies Nederlands Arbitrage Instituut

Mevr. T.M.W.A. van den Hurk, lid tot 24.5.2018
Voorzitter raad van bestuur Marga Klompé
Nevenfuncties
Lid raad van toezicht en audit commissie van Amerpoort
Directeur en adviseur THC BV (Dutch senior care in China)
Dhr. J.W. Jurg, lid tot 15.6.2018
Hoofd Communicatie en Marketing, VNG Realisatie
Strategisch communicatieadviseur Wigo4it
Nevenfuncties:
Docent Academie voor Wetgeving
Docent Academie voor Overheidsjuristen
Docent Beleidsacademie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Vennoot Jurg & Wekking Training en Advies
Dhr. V.G. Smink, lid tot 3.12.2018
Officier van Justitie Arrondissement Oost-Nederland
Nevenfuncties:
Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef
Lid Bestuur Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam
Lid bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Almelo
Dhr. P.H. van der Laan, lid tot 24.5.2018
Bijzonder hoogleraar reclassering Vrije Universiteit
Senior onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Directeur Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) Vrije Universiteit
Nevenfuncties:
Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
Lid Klachten Adviescommissie Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd
Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad KNAW
Lid Maatschappelijke Adviesraad Gevangenenzorg Nederland
Voorzitter Klankbordgroep Adolescentenstrafrecht
Lid Klankbordgroep Alcoholmeter
Diverse begeleidingscommissies onderzoek
Nevenfuncties worden besproken met de Raad van Toezicht en het Bestuurscollege en getoetst op
mogelijke belangenverstrengeling. Indien belangenverstrengeling aan de orde is, wordt de
nevenfunctie niet aangegaan of beëindigd.
Bezoldiging
De bezoldiging van de toezichthouders is getoetst aan de WNT en valt binnen de door de Raad van
Toezicht vastgestelde klasse V. De bezoldiging bedraagt maximaal 15% resp. 10% van het salaris
van de bestuurder voor de voorzitter resp. de leden van de Raad van Toezicht.

7.4. Medezeggenschap
Cliënten, leerlingen, ouders en medewerkers oefenen invloed uit op het beleid via de
medezeggenschapsorganen (OR en GMR), via cliëntparticipatie en via de
cliënttevredenheidsonderzoeken.


Cliënt-, leerling- en ouderparticipatie
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Op de scholen van Altra kunnen ouders en leerlingen hun invloed uitoefenen via de
medezeggenschapsorganen, de ouderadviesraad en de leerlingenraad. Voor de jeugdhulp die Altra
biedt sluit de klassieke cliëntenraad minder goed aan bij de nieuwe jeugdhulpstructuur: de
hulpverlening is steeds ambulanter en verspreid over veel verschillende locaties (wijkteams/
buurtteams/scholen). Altra participeert daarom in stedelijke projecten om cliëntparticipatie vorm te
geven, via een cliëntervaringsonderzoek en (op stedelijk niveau) het Jeugdplatform Amsterdam.
Hierin gaan jongeren en ouders samen in gesprek over goede zorg en zetten zich samen in voor de
belangen van alle Amsterdammers die te maken hebben met zorg voor jeugd of passend onderwijs
in Amsterdam.
Altra heeft een adviesraad (cliëntenraad) die bestaat uit tenminste drie en maximaal dertien leden,
afhankelijk van het aantal belangstellenden. Met de adviesraad zijn afspraken gemaakt om - naast
de vaste jaarlijkse onderwerpen als beleidsplannen en jaarverantwoording - te kiezen voor een
thematische aanpak.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (van Altra College en Bets Frijlingschool) kent een
oudervertegenwoordiging, waarin eind 2018 twee ouders zitting hadden. Daarnaast kennen onze
scholen een leerlingenraad die de schoolleiding adviseert over het school- en leerlingenbeleid.


Samenwerking tussen GMR en OR
Altra wil onderwijs, jeugdhulp en jeugd-ggz verbinden. Ook in de medezeggenschap wordt de
samenwerking versterkt, met behoud van ieders verantwoordelijkheid uit de Wet
Medezeggenschap op Scholen en de Wet op de Ondernemingsraden. De Overlegvergaderingen
worden zoveel mogelijk gezamenlijk gevoerd met het lid van de Raad van bestuur en de
gemandateerde directieleden. Samen met het bestuur geven de raden vorm aan participatieve
medezeggenschap. Belangrijk kenmerk daarvan is dat de GMR en de OR in een vroeg stadium
betrokken worden bij de besluitvorming. Ze participeren in de voorbereiding in werkgroepen en
worden tijdig over toekomstige ontwikkelingen geïnformeerd. De OR en GMR worden beide
ondersteund door een ambtelijk secretaris die naast ondersteunende taken ook een verbindende
functie heeft, zodat de medezeggenschap efficiënter en eenduidiger verloopt.

o Ondernemingsraad
De jeugdzorgmedewerkers en medewerkers van de ondersteunende diensten van Altra zijn
vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR). De OR heeft verschillende werkgroepen over
specifieke deelonderwerpen (personeel, organisatie en een arbo-werkgroep). De nauwe
samenwerking tussen Altra en de Opvoedpoli wordt ook vormgegeven in de medezeggenschap,
doordat de ondernemingsraden van Altra en de Opvoedpoli regelmatig overleg voeren over de
ontwikkelingen binnen de organisatie en de samenwerking binnen iHUB-verband. Daarnaast
vindt er ook overleg plaats met de andere medezeggenschapsorganen binnen iHUB-verband
over onderwerpen die alle werkmaatschappijen raken, zoals de oprichting van het Service
Centrum.
In 2018 heeft de OR geadviseerd over besluiten die gevolgen hadden voor de organisatie, en in
een aantal gevallen ook voor medewerkers. Over alle besluiten is de OR goed geïnformeerd en
steeds in gesprek gegaan met de bestuurder. Over de adviezen is via intranet en
achterbanraadplegingen gecommuniceerd met de medewerkers.
Ontvangen en behandelde Adviesaanvragen:




Oprichting Stichting Ouder- en Kindteams
Benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht iHUB
Oprichting Service Centrum
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Ontvangen en behandelde Instemmingsverzoeken:



Aantrekken Functionaris Gegevensbescherming
Inschaling ambulant hulpverlener crisis

Naast deze onderwerpen heeft de OR ook met het bestuur overleg gevoerd over de resultaten
van een werkdrukonderzoek en de beoogde nauwe samenwerking met De Opvoedpoli.
Nu de ondersteunende diensten zijn overgegaan in de nieuwe werkmaatschappij iHUB Service
Centrum, is hiervoor begin 2019 een tijdelijke ondernemingsraad (TOR) ingesteld, die op korte
termijn verkiezingen voor een eigen ondernemingsraad zal uitschrijven.

o Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De onderwijsmedewerkers van Altra zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit de medezeggenschapsraad van Altra
College en van de Bets Frijlingschool. De GMR bespreekt de onderwerpen van beide raden en
Altra-brede onderwerpen. De GMR heeft de hierboven bij de OR genoemde adviesaanvragen en
instemmingsverzoeken behandeld, naast de gebruikelijke MR-onderwerpen uit de jaarcyclus
(schoolplan, meerjarenbegroting, schoolgids, vakantierooster, enz.). Desgewenst wordt overleg
gevoerd met de directeur onderwijs, respectievelijk de directeur van de Bets Frijlingschool en
met de bestuurder onderwijs.
Leden van de GMR hebben zitting in diverse ondersteuningsplanraden(OPR). Elk
samenwerkingsverband van scholen in een bepaalde regio heeft de wettelijke verplichting om
een ondersteuningsplan op te stellen. Dit plan wordt behandeld in de OPR, die hiermee moet
instemmen.
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8. Financiën
8.1. Algemeen
Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 629.944 (2017: € 707.151 positief).
Dit resultaat is te verdelen over de sectoren Jeugd en Opvoedhulp: negatief resultaat van
€ 550.819 (2017: € 459.379 positief) en Onderwijs: negatief resultaat van € 113.063 (2017:
€ 247.773 positief).
Voor toekomstige ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 ‘Continuïteit’.
Altra heeft besloten om, vanwege de druk op budgetten en de voor 2019 verwachte omzetstijging
in de specialistische jeugdsector, zonder reorganisatie de personele lasten bij de sector jeugd
minimaal te laten krimpen. Wel is in 2018 gestart met de oprichting van een iHUB-breed Service
Centrum. Met als doel meer efficiency, betere kwaliteit, lagere overheadkosten. Hiermee bereiden
we ons voor om een voldoende sterke financiële positie te behouden.
Liquiditeit en treasury
De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende
passiva, bedraagt ultimo 2018 1,54 (2017: 1,61). Deze daling is het gevolg van het negatieve
resultaat 2018.
In 2018 hebben geen beleggingen plaatsgevonden en zijn geen overtollige middelen op een andere
risicovolle wijze vastgezet.
De liquiditeitspositie wordt bewaakt door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen.
Vorderingen betreffen grotendeels vorderingen op gemeenten en Ministerie OCW met een laag
kredietrisico.
Solvabiliteit
Het negatieve resultaat over 2018 wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen. Het eigen
vermogen ultimo 2018 bedraagt € 6.904.066 (2017: € 7.534.010). De solvabiliteitsratio1 ultimo
2018 is 0,28 (2017: 0,30). Het weerstandsvermogen2 ultimo 2018 bedraagt 12% (2017: 14%).
Treasurybeleid
Treasury omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen, beheersen, verantwoorden en
toezichthouden op het uitzetten en aantrekken van financiële middelen van Altra. Stichting Altra
heeft haar treasurybeleid vastgelegd in een treasurystatuut. Dit statuut beschrijft de plaats en
inrichting van de treasuryfunctie, alsmede de doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden van
de functionarissen die belast zijn met de treasury-activiteiten in de brede zin. In 2018 heeft Altra
geen middelen aangetrokken en of belegd/beleend behalve de tweejarige lening aan stichting iHUB
betreffende het noodfonds GGZ. Deze lening is niet gefinancierd met OCW-middelen. Beschikbare
middelen staan op lopende en/of spaarrekeningen bij de Rabobank.

8.2.

Jeugd en Opvoedhulp

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van de Jeugdzorg. Altra levert
zorg in ongeveer 30 gemeenten. Altra heeft bij enkele gemeenten te maken met een toenemende
1

Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen

2

Weerstandsvermogen: Eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de baten

40

druk op de gemeentelijke budgetten, echter wordt er in andere gemeenten juist een groei in
budget gezien en een toename in het afzetten van de producten van Altra. Dit heeft met name te
maken met een landelijke stijging in cliëntaantallen in 2018 en een toenemende vraag naar
specialistische producten van Altra. In de cijfers 2018 is nog een omzet opgenomen van de Ouderen Kindteams van €7.953.040. Het OKT is per ultimo 2018 overgedragen aan de Stichting OKT en
zal derhalve in 2019 niet meer in de cijfers zijn opgenomen. De omzet van productie Jeugd is in
totaal ten opzichte van 2017 gestegen met 6%.
Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen binnen de sector Jeugd en Opvoedhulp 2018
wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 van dit jaarverslag.

8.3.

Onderwijs

De baten zijn in 2018 € 1.763.704 gestegen ten opzichte van 2017. Een vergelijking tussen
realisatie 2018 en 2017 en begroting zijn conform RJ 660 opgenomen bij de toelichting op de
jaarrekening. De lasten zijn in 2018 gestegen met € 2.124.810 ten opzichte van 2017. De stijging
zit met name in de personeelslasten (€ 1.761.389). De omzet in 2018 is € 27.868.055 (2017:
€ 26.104.351).
Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen binnen de sector Onderwijs 2018 wordt verwezen
naar Hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.

8.4.

Vergelijking begroting en realisatie 2018

In onderstaande tabel is de vergelijking tussen de begroting en de realisatie over het verslagjaar
weergegeven. De belangrijkste ontwikkelingen worden toegelicht.
2018
euro
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

euro

19.176.165
26.154.347
7.622.978
4.723.569

2017
euro

57.677.059

18.046.258
24.987.086
6.747.234
3.352.037
53.132.615

17.306.588
27.278.506
7.917.571
1.666.700
54.169.364

58.351.306
-674.247

43.358.125
1.080.526
3.334.080
5.022.684
52.795.415
337.200

45.667.891
1.039.617
2.775.850
4.090.063
53.573.421
595.943

-44.303
-629.944

8.000
329.200

-111.209
707.152

47.899.835
758.662
2.861.970
6.830.838

Financiële baten en lasten
Resultaat

begroting 2018
euro

Rijksbijdrage OCW
De rijksbijdragen zijn gestegen en hoger dan begroot doordat naast de -niet begrote- indexering
het Ministerie compenserende maatregelen heeft getroffen vanwege de loonkostenstijgingen vanaf
september 2018 op basis van CAO Primair Onderwijs.
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Overige Overheidsbijdragen en -subsidies
De omzet jeugdzorg is ten opzichte van de begroting licht gestegen. Sinds tweede helft 2018 is een
stijging van de vraag waarneembaar.
Baten werk in opdracht van derden
De baten werk in opdracht derden zijn licht gedaald als gevolg van de beëindigde bekostiging van
Transferium. De overige baten stijgen beperkt.
Overige baten
De overige baten zijn flink hoger dan in 2017. Voor een groot deel is dit te danken aan de gevolgen
van samenwerking binnen iHUB en overige samenwerking (gedeelde kosten telefonie,
huuropbrengsten, detacheringen, projectgelden).
Personele lasten
De personele lasten zijn bij de sector jeugdzorg 2% hoger dan in 2017 mede door een structurele
salarisverhoging van 2% conform CAO Jeugdzorg .
Bij de sector onderwijs zijn de personele kosten hoger dan begroot. Dit is onder andere het gevolg
van de nieuwe CAO Primair Onderwijs: in september is een structurele loonsverhoging van 2,5%
toegepast. Daarnaast is in oktober 2018 een eenmalige uitkering van € 750 betaald en hebben alle
leraren een eenmalige uitkering van 42% van het maandsalaris ontvangen.
Het bedrag dat Altra heeft uitgegeven aan inhuur derden is € 284.000 hoger dan in 2017.
Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn lager door terughoudend te zijn met vervangingsinvesteringen.
Huisvestingslasten
De huisvestinglasten zijn in totaal op € 90.000 na gelijk aan 2017. De realisatie van 2018 bevat in
tegenstelling tot 2017 voornamelijk structurele kosten. In 2017 bevatte de realisatie nog een
eenmalige vrijval uit de voorziening meerjarenonderhoud en eenmalige kosten rondom de afstoting
van Marcantilaan. De realisatie is lager dan begroot als gevolg van het uitstellen van enkele grote
eenmalige kostenposten.
Overige lasten
In totaal stijgen de overige lasten met ruim € 2.800.000. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van begroting 2018 en de realisatie 2017:


De dotatie aan de voorziening wegens oninbaarheid € 1.500.000 was niet begroot.
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9. Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Dit hoofdstuk is erop
gericht de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen, de inhoud en het proces van
risicomanagement te beschrijven. Ontwikkelingen vanuit de holding en in beide sectoren worden
hierna beschreven. De nadruk bij de financiële onderbouwing zal liggen op de sector onderwijs
vanuit de regelgeving OCW.
Het maatschappelijke veld ten aanzien van de jeugdzorg en het speciaal onderwijs is zeer in
beweging. De jeugdzorg is onderhevig aan regionale aanbestedingen met grote differentiatie in
aanpak en voorwaarden. Ook de tarieven beginnen meer en meer uiteen te lopen, waarbij een
duidelijke neerwaartse trend zichtbaar is.
Het onderwijs en ook het speciaal onderwijs kampt met personele tekorten. Het vinden van
gekwalificeerd personeel is lastig en de risico’s op een neerwaartse spiraal door werkdruk en
arbeidsverzuim ligt op loer. De vastgestelde bijdrage per leerling is niet voldoende om een
kwalitatief toereikend aanbod te geven binnen het speciaal onderwijs.
iHUB, in de vorm van het bestuurscollege, heeft besloten om over te gaan tot het programma
‘iHUB KernGezond’. Elke werkmaatschappij heeft een opdracht gekregen om een Programma
Implementatie Plan (PIP) uit te werken teneinde rendementsverbeteringen en risicobeperkende
maatregelen te realiseren. De plannen moeten eind maart 2019 gereed zijn.

9.1. Jeugdzorg
Bij de waardering van activa en passiva is uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten
worden gecontinueerd in 2019 en de jaren erna op basis van de huidige bekende informatie. Als
gevolg van de marktwerking zijn keuzes gemaakt o.a. door een duidelijke positie in te nemen als
ambulante specialistische jeugdzorgaanbieder.
Altra heeft een duidelijke positie als specialistische ambulante jeugdzorgaanbieder in de regio
Amsterdam en omstreken. Daarnaast wordt fors deelgenomen in diverse wijkteams met inzet van
ambulant hulpverleners en deelname in bijbehorende samenwerkingsconstructies. Altra heeft
afgelopen jaren niet alleen kosten gereduceerd, maar heeft ook nieuwe activiteiten ontwikkeld die
aansluiten bij de vraag van de gemeenten als de nieuwe financiers c.q. klanten van Altra.
Voor 2018 waren de belangrijkste activiteiten onder andere:

de implementatie van de resultaatbekostiging in de regio Amsterdam en de specialistische
jeugdhulp beter aan te laten sluiten op de wijkgerichte aanpak

doorontwikkeling van School2Care (franchise formule)

ontwikkeling van diverse producten voor complexe scheidingen en omgangsbegeleiding

het ontwikkelen van de onderwijszorglijn door nauwer samen te werken met het onderwijs

de inzet van ambulant hulpverleners op de (V)SO , SBO, Pro scholen en zorgscholen.
Na een aanvankelijke afname van de vraag naar specialistische jeugdhulp in de periode 2015-2016
is vanaf het derde kwartaal 2016 een stijgende lijn te zien, die ook in 2018 gecontinueerd is. Voor
2019 en verder zijn opnieuw keuzes gemaakt om te zorgen dat er sprake is van continuïteit. Dit
betekent dat Altra in samenwerking met andere partijen voor specifieke doelgroepen een
vernieuwend aanbod ontwikkelt.

Altra voegt expertise toe aan (bijvoorbeeld) de maatschappelijke opvang en de Blijf groep.

Daarnaast brengt Altra aanbod/activiteiten naar andere regio’s (noord Holland, west
friesland) door daar mee te doen aan aanbestedingen. Altra ziet voldoende mogelijkheden
voor groei van activiteiten in deze gebieden.
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Voor de begroting 2019 ligt er een licht negatieve begroting (een resultaat van €671.000). De
totale kosten voor jeugdzorg zoals opgenomen in de begroting 2019, exclusief bijdrage aan iHUB
en bestuur, bedragen circa 16 miljoen euro. De begrote opbrengsten voor jeugdzorg 2019
bedragen ruim 18 miljoen euro en zijn verdeeld over de contracten die stichting Altra met de
verschillende gemeenten heeft gesloten voor de (maximaal) te leveren zorgproductie in 2019 voor
specialistische jeugdhulp; en overige detacheringen onder andere als schoolcoaches en School
Maatschappelijk Werk.
Het negatieve resultaat komt door
Eenmalige investering in de implementatie van Morecare4 en aanloopkosten regio NoordHolland Noord (€510.000).
Hogere eenmalige bijdrage iHUB in verband met de oprichting van het Servicecentrum
iHUB. Doel van het Servicecentrum is meer efficiency, hogere kwaliteit en lagere kosten
(€131.000).
Aan de hand van de maandrapportages en prognoses zal tijdig het gesprek met gemeenten gevoerd
worden over contractuitputting en worden afspraken gemaakt over de consequenties daarvan.
Er zijn maatregelen getroffen om in 2019 een sluitende begroting te maken. Afgelopen jaren is
door Altra fors geïnvesteerd in het veranderen en omvormen van de organisatie zodat deze
toekomstbestendig is. De maatregelen voor 2019 zijn met name gericht op het terugdringen van
de overhead, zowel direct als indirect. Er is een kaderstellend kostprijskader opgesteld.
Voor 2019 is het zorgvuldig herinrichten van de Multifunctionele netwerken de belangrijkste
prioriteit. Alsook de verdere integratie van de bedrijfsvoering binnen iHUB en het borgen
van de bekostiging met de regio Amsterdam.
De liquiditeits- en solvabiliteitspositie van Altra ultimo 2018 is ten opzichte van 2017
stabiel. Altra kan daarmee in de komende periode aan de betalingsverplichtingen blijven
voldoen.
Komende jaren ligt de nadruk op het verder transformeren van het zorgaanbod naar nieuwe
methodieken en organisatievormen welke nog beter aansluiten bij de gewenste integrale
benadering en het actief neerleggen van de verantwoordelijkheid bij het gezin.

9.2. Speciaal onderwijs
Altra had na de invoering van Passend Onderwijs in schooljaar 2015-2016 over het geheel gezien
te maken met een redelijk stabiel leerlingenaantal. Vanaf 2017 is het leerlingaantal flink gaan
stijgen. Op 1 februari 2018 was sprake van een groei van 17% ten opzichte van 1 oktober 2015.
Het grootste deel van de inkomsten van Altra is gerelateerd aan de leerlingaantallen. Daarnaast
wordt in de sector Onderwijs een significant deel van de omzet (2017: € 5,3 mln) gerealiseerd door
de Ambulante Dienst met de inzet van Begeleiders Passend Onderwijs.
Leerlingaantal
In onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen van de Altra locaties opgenomen. Het is moeilijk in
te schatten of de eerder genoemde groei in de komende jaren verder zal doorzetten. Vooralsnog
gaan we ervan uit dat we bijna aan het eind van de groei zijn en dat het leerlingaantal daarna min
of meer stabiel blijft.
TELGEGEVENS ALTRA

1-feb-17

1-okt-17

1-feb-18

1-okt-18

1-feb-19

1-okt-19

1-feb-20

1-okt-20

1-feb-21

1-okt-21

1-feb-22

Altra College
Bets Frijlingschool
Totaal

Prognos e

1-okt-16

Rea l i s a ti e

811
54
865

871
59
930

884
61
945

950
64
1014

916
61
977

959
67
1026

950
70
1020

970
70
1040

950
70
1020

970
70
1040

950
70
1020

970
70
1040
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Hieronder volgt een korte omschrijving van de verschillende afdelingen.

Reguliere vestigingen Amsterdam: Zuidoost / Centrum / Bleichrodt
Deze locaties moeten in samenhang worden gezien. Altra College heeft in Amsterdam het concept
‘school nabij thuis’ losgelaten en zich ontwikkeld in de richting van een ‘gewone’ school. Dit
betekent dat er nu vestigingen zijn voor mavo / havo / vwo (Bleichrodt); mavo / havo (Centrum)
en een vakcollege (vmbo-onderbouw en mbo-1 en -2, en arbeidstoeleiding) in Zuidoost. Op
Bleichrodt wordt ook onderwijs aangeboden aan leerlingen die in behandeling zijn bij de Bascule en
Arkin (GGZ). Een bijkomend effect van het loslaten van het concept ‘school nabij thuis’ is dat de
locaties groter worden met een efficiëntere aansturing en een lagere overhead.
School2Care
School2Care is een school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in
de vrije tijd ernstige problemen hebben. Jongeren krijgen een heel intensief programma (12 uur,
van acht tot acht) waarin onderwijs, leefgroep werk en behandeling zijn geïntegreerd.
Purmer College
Het Purmer College is in 2017 van start gegaan. Het hanteert dezelfde aanpak als School2Care
voor jongeren met een uitstroomprofiel arbeid.
De Koppeling
Op deze locatie voor gesloten jeugdzorg is sprake van plaatsbekostiging. Fluctuaties in
leerlingaantal hebben geen gevolgen voor de bekostiging.
Waterland en Haarlemmermeer
Altra College Waterland en Altra College Haarlemmermeer hebben een brede onderbouw vmbo en
een onderbouw havo en een bovenbouw mbo 1 en mavo.
Zaanstreek
Altra College Zaanstreek heeft een brede onderbouw vmbo. De bovenbouw is ingericht als
Vakcollege voor de regio Zaanstreek Waterland.
Bets Frijlingschool
De Bets Frijlingschool heeft na een periode van forse krimp weer een groeiend leerlingaantal. De
school is in positie gezet als expertisecentrum voor het hele (S)BO in het samenwerkingsverband.
Ambulante Dienst: Begeleiders Passend Onderwijs
De rugzakfinanciering is met de invoering van Passend Onderwijs komen te vervallen. Daarvoor in
de plaats zijn afspraken gekomen met Samenwerkingsverbanden over de inzet van medewerkers
op de scholen. Dit wordt gefinancierd uit het ondersteuningsbudget. Daarnaast wordt door deze
afdeling een groeiend deel van haar diensten verricht op basis van afspraken met individuele
scholen.
Voor de Samenwerkingsverbanden Amsterdam en Zaanstreek zijn meerjarige overeenkomsten
afgesloten. Samenwerkingsverband Waterland heeft er voor gekozen de Begeleiders Passend
Onderwijs zelf in dienst te nemen; wel kopen ze voor een substantieel bedrag extra expertise in.
In Samenwerkingsverband Amstelland en De Meerlanden is sinds het huidige schooljaar 2017-2018
de centrale inkoop via het samenwerkingsverband afgelopen. Ongeveer 40% van de scholen heeft
de BPO-inkoop gecontinueerd, andere scholen hebben de BPO-er zelf in dienst genomen.
Bovenschoolse voorzieningen / onderwijszorgarrangementen
De onderwijstak van Altra heeft een belangrijke functie voor leerlingen die dreigen uit te vallen in
het reguliere onderwijs. Op alle vestigingen is een intensieve samenwerking met jeugdhulp en
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GGZ. Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt dit door Amsterdam structureel geregeld door de SJSO
(specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs). Daarnaast zijn er speciale voorzieningen waar
leerlingen terecht kunnen.
In Amsterdam is dat in de Beter Passend Klas, het Transferium, het STOP en sinds eind 2017 de
pilotklas Hogelant, een mengvorm van STOP en Transferium. In Zaanstreek is dat in een
diagnostische klas, en in de Haarlemmermeer in Plus Works.
Op de Bets Frijlingschool is een behandelklas, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Bascule
(GGZ).
In het kader van het Amsterdamse Thuiszitterspact bieden we met een geïntegreerd team van
specialistisch onderwijs/jeugdzorg/ggz hulp aan thuiszitters om ze weer naar school te krijgen.
Samenwerkingsverbanden
Altra is vertegenwoordigd als algemeen lid in de vijf samenwerkingsverbanden in de regio.
Bovendien hebben we zitting in het dagelijks bestuur van het SWV Amsterdam Diemen VO, in de
agendacommissie van het SWV Zaanstreek VO en in de kwaliteitscommissie van het SWV
Amstelland en De Meerlanden VO.

9.3.

Personele bezetting

Algemeen
De toelichting op het personeelsverloop wordt in drie onderdelen toegelicht:
Onderwijspersoneel
Dit betreft personeel dat direct en uitsluitend betrokken is bij het geven van onderwijs en volledig
gerelateerd is aan de bekostiging OCW (OP en OOP).
Jeugdzorgpersoneel
Dit betreft personeel dat direct en uitsluitend betrokken is bij verlenen van Jeugdhulp en volledig
gerelateerd is aan de Jeugdzorgbekostiging door de gemeenten.
Servicecentrum en bestuur
Altra kent in 2018 een Servicecentrum dat ondersteunende werkzaamheden verricht voor beide
sectoren. Verder heeft Altra twee bestuurders, waarvan 1 in dienst bij Altra (wordt voor 50%
doorbelast aan de Opvoedpoli) en 1 bestuurder die wordt (voor 40%) doorbelast vanuit Horizon.
Beide hebben ondersteuning. Altra is verbonden in de alliantie iHUB, waarvoor een fee wordt
betaald. De fee in 2018 was 1% van de begrote omzet per werkmaatschappij en waren de
gemaakte kosten verdeeld over de vier samenwerkingspartners op basis van een goedgekeurde
verdeelsleutel. Al deze kosten worden toegerekend op basis van verdeelsleutels aan beide
sectoren. Eind 2018 is er een aanvullende fee doorbelast voor de gemaakte kosten inzake het
inrichten en positioneren van het Servicecentrum iHUB.
Onderwijs
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het fte-verloop van de sector onderwijs weergegeven:
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Jeugdzorg
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het fte-verloop van de sector jeugdzorg
weergegeven:
Sector Jeugdzorg
Hulpverleners

2017
282

2018
305

2019
215

2020
215

2021
215

38
320

20
325

18
233

18
233

18
233

Management en ondersteuning
Totaal

Servicecentrum en bestuur
Per 1 januari 2019 is het Servicecentrum iHUB gestart, Vanuit Altra zijn er 22 FTE (24
medewerkers) overgegaan van Servicecentrum en bestuur naar deze stichting. In onderstaande
tabel is de ontwikkeling van het fte-verloop van de ondersteunende afdelingen weergegeven:
Servicecentrum
en bestuur
Altra 2018
Ondersteuning

2017

2018

28

2019

24

2020

3

2021

3

3

In zowel de sector Jeugdzorg als de sector Onderwijs blijft de druk bestaat externe druk op de
tarieven en de daarin begrepen overheadcomponent. De krimp in ondersteunend personeel is los
van de inkoopgesprekken doorgevoerd in 2018. Besparing is gerealiseerd door te snijden in
materiële kosten, o.a. door het afstoten van vastgoed, maar ook door te snijden in indirect
personeel, en integratie van backoffice-diensten binnen iHUB. Voor 2019 wordt verder gegaan met
het in balans houden van de overhead in relatie tot het primaire proces. iHUB breed is dit een
thema.

9.4.

Meerjarenbegroting en –balans

Algemeen
Altra heeft voor 2018 een positieve begroting gehad. De realisatie is uitgekomen op € 335.136
negatief. Voor 2019 en verder is door middel van eerder benoemde maatregelen de begroting
dermate omgevormd dat deze ruimte geeft voor vernieuwing en innovatie.
In onderstaande tabel is de meerjarenbegroting voor geheel Altra weergegeven.
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Realisatie
2018
Baten
RVE Onderwijs
RVE Jeugdhulp
Totaal Baten

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

30.792.849
26.884.210
57.677.059

30.691.208
18.385.143
49.076.351

31.593.208
18.493.143
50.086.351

31.666.208
18.750.143
50.416.351

47.899.835
758.662
2.861.970
6.786.536

37.919.000
190.000
2.632.000
2.588.000

genormeerd
38.699.115
190.336
2.632.445
2.141.596

genormeerd
38.954.089
190.336
2.632.445
2.155.706

zie lasten
zie lasten
58.307.003

5.430.000
480.000
49.239.000

4.006.908
1.502.591
49.172.990

4.033.308
1.512.491
49.478.374

-629.944
-1,1%
0
-629.944

-162.649
-0,3%
171.000
-333.649

913.361
1,8%
1.001.727
-88.366

937.977
1,9%
1.008.327
-70.350

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
RVE indirect
SC: fa/sa/automatisering etc.
Strategische aansturing incl. iHUB
Totaal lasten
Operationeel resultaat
Marge excl. innovatie:
Innovatie / projecten
Resultaat

In onderstaande tabel is de meerjarenbalans voor geheel Altra weergegeven.
Ultimo
2018

Ultimo
2019

Ultimo
2020

Ultimo
2021

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

3.679.752
750.000

3.679.752
750.000

3.679.752
750.000

3.679.752
-

9.294.911
10.953.278
24.677.940

12.832.185
6.948.604
24.210.540

12.825.469
6.834.604
24.089.824

12.851.120
7.488.604
24.019.475

Algemene Reserves (privaat)
Algemene Reserves (publiek)
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

4.678.401
2.225.665
6.904.066
4.441.721
165.750
13.166.403
24.677.940

4.007.401
2.562.665
6.570.066
4.441.721
32.350
13.166.403
24.210.540

3.974.774
2.506.926
6.481.700
4.441.721
0
13.166.403
24.089.824

3.948.611
2.462.740
6.411.351
4.441.721
0
13.166.403
24.019.475

Vaste Activa
Altra College is gehuisvest in nieuwe goed onderhouden gebouwen. Er staan voor de periode 20182021 geen bouw- of verbouwingsprojecten gepland die investeringen met zich meebrengen die niet
door gemeenten worden vergoed.
Investeringen in ICT en overige inventaris in deze periode betreffen met name
vervangingsinvesteringen.
Eigen Vermogen
De begrote resultaten zijn in de meerjarenbalans rechtstreeks ten laste van de reserves verwerkt.
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Voorzieningen
De post voorzieningen betreft een voorziening voor groot onderhoud en drie
personeelsvoorzieningen (Jubilea, Langdurig ziekteverzuim, en reorganisatie).
De Voorziening voor Jubilea en Langdurig Ziekteverzuim is gelijk gehouden in de meerjarenbalans.
De voorziening Reorganisatie MT is opgebouwd in 2017 het restant zal in 2019 onttrokken worden.
Aan de voorziening groot onderhoud is gedoteerd conform de in 2017 aangepaste systematiek.. Er
wordt gespaard per pand én per onderhoudscomponent tussen de momenten van het uitvoeren
van het groot onderhoud (onderhoudscyclus).onderhoudscycli.

9.5.

Risicomanagement

Een goede beheersing van risico’s en inspelen op de ontwikkelingen (dus ook kansen) in jeugdzorg
en speciaal onderwijs zijn essentieel voor het realiseren van onze (strategische) doelstellingen.
Uiteraard is de wet- en regelgeving op het gebied van jeugdzorg en onderwijs kader stellend voor
Stichting Altra. In overleg met de Raad van Toezicht bepalen wij onze strategie en doelen. Voor de
beheersing van de realisatie hiervan gebruiken wij stuurmechanismen, zoals de financiële en
operationele maandrapportages, de sturingsgesprekken, het escalatieproces en de procesmatige
aanpak van contract tot verantwoording. Door een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen
wordt er doorlopend gewerkt aan verbetering van de planning- en controlecycli. De rapportages
zijn in 2018 verder aangepast bij een gewijzigde managementinformatiebehoefte, waardoor
effectieve sturing mogelijk blijft.
De voornaamste risico’s gerelateerd aan onze doelen en strategie zijn geïdentificeerd. Deze zijn
hierna opgenomen samen met de daarbij behorende beheersingsmaatregelen. De risico’s en de
maatregelen moeten in overweging worden genomen bij de beoordeling van de overige
(toekomstgerichte) informatie in dit jaarverslag.
Strategische risico’s
De transformatie gaat door, sterker nog, we zien eindelijk echter veranderingen ontstaan. Ook de
financiële krimp door de druk op de tarieven is zichtbaar in de begroting. Echter door uitbreiding
van de portefeuille, groei op de scholen en toename van de regio’s waar Altra actief is, wordt dit
effect gedempt.
Altra heeft ervoor gekozen de positie van specialist in te nemen en op basis daarvan te bepalen
welke organisatieonderdelen (op termijn) afgestoten of anders georganiseerd zullen worden
wanneer dat noodzakelijk blijkt. Strategiewijzigingen brengen diverse interne risico’s met zich mee
op het gebied van interne controle, communicatiestructuren en het veranderen van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personeel. Indien deze gebieden onvoldoende
worden gemanaged bestaat het risico dat de beoogde doelen van de strategie niet worden bereikt.
De diverse voorstellen, plannen en ontwikkelingen worden via het managementteam en het
bestuurscollege beheerd en periodiek met de directeuren gedeeld en besproken. Bij het vertalen
naar acties en maatregelen wordt gewerkt met een projectmatige aanpak. In de begroting is zowel
in de reserve als in de budgetten rekening gehouden met mogelijke investeringen en frictie.
Operationele risico's
Of wij erin slagen om de transitie en vooral de transformatie van de jeugdzorg vorm te geven en
daarbij stichting Altra te positioneren als specialist, is mede afhankelijk van de mate waarin wij erin
slagen om ons aanbod te innoveren met behoud en/of verbetering van effectiviteit en efficiëntie.
Als ook de mate waarin deze ideeën worden omarmd door de opdrachtgevers en andere
keteninstellingen. Stichting Altra is een organisatie waar ruimte is voor innovatieve ideeën over het
zorg- en onderwijsaanbod. In 2018 is veel nadruk gelegd op de verdere intensivering in het
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primaire proces tussen Altra en de Opvoedpoli. Een aantal succesvolle pilots zijn verder uitgerold
en S2C wordt ook binnen Horizon gebruikt als zorgvorm om residentiële opvang te voorkomen. De
eerder genoemde samenwerking met Horizon, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans is onderdeel van
de strategie van stichting Altra om verbetering en vernieuwing te realiseren.
Het uitvallen van de IT-systemen of een verminderde performance van deze systemen kunnen
onze (primaire) processen aanzienlijk verstoren. Altra heeft daarom haar IT afdeling in het
afgelopen jaar verder geoptimaliseerd. In 2018 is doorgegaan met het verbeteren van de
dienstverlening naar medewerkers en locaties, zowel ten aanzien van applicaties, hardware en
verbindingen/netwerk. Voorbereidende stappen zijn gezet voor de integratie met de iHUB-partners.
Financiële risico's
Altra werd voorheen gesubsidieerd door de landelijke en provinciale overheden en is sinds 1 januari
2015 afhankelijk van inkoop Jeugdzorg door de gemeenten. De overheveling van het budget van
provincies naar gemeenten is gepaard gegaan met een bezuiniging. De verwachting dat wij
hiervan de effecten in 2017-2019 zouden ervaren, is bewaarheid geworden. Enerzijds door de
aanbestedingen en anderzijds door de forse tariefsaanpassingen, loopt de contractuele omzet voor
Altra komende jaren fors terug. In 2019 gaat de OKT zelfstandig verder . De medewerkers zijn
overgenomen van Altra door het OKT. Altra heeft in 2018 een omzet van circa 7 miljoen
gerealiseerd. De keerzijde is echter dat wij ook afgelopen jaren zien dat de vraag onverminderd
doorzet en er meer en meer op losse contractbasis zorg wordt ingekocht. Het businessmodel
veranderd.
Bij het transformeren of het stopzetten of afstoten van activiteiten ontstaan er mogelijkerwijs
frictiekosten, vanwege het afvloeien van personeel en gebouwen. Hierover maken wij, waar
mogelijk, afspraken met financiers en wij bereiden ons personeel voor op verandering en/of
verschuiving van hun werkzaamheden en locatie. De financiële risico’s op het gebied van liquiditeit
zijn toegenomen door de overdracht van de financiering van onze activiteiten naar de gemeenten.
Frauderisico’s
Frauderisico’s worden omschreven als risico’s die door opzettelijk handelen leiden tot financiële
gevolgen. Binnen stichting Altra wordt op diverse manieren dit risico gemitigeerd. De maatregelen
richten zich met name op de financiële administratie en de controle op volledigheid en juistheid. Dit
betreft onder andere functiescheiding, periodieke afsluiting en escalatiemaatregelen.
Bij de locaties is het risico op fraude met name aanwezig bij de mogelijke financiële geldstromen zoals de bank en de kas .Hier wordt een streng administratief controleproces op uitgevoerd,
waarbij niet alleen alle transacties via de leidinggevende lopen, maar er ook door finance & control
extra controle wordt uitgevoerd en gewerkt wordt met maandafsluitingen.
Vennootschapsbelasting
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe
sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de
jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op
contractbasis (vanaf 2015) -meer dan voorheen- tot het risico van (gedeeltelijke)
vennootschapsbelastingplicht leiden.
Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen
veelal geen beroep meer kunnen doen op het zogenoemde ‘subsidie-besluit’, omdat niet meer
wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt naar verwachting (veel) sneller
aangenomen dat jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) een onderneming in fiscale zin
drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg.
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Indien een instelling vennootschapsbelastingplichtig is, is het vervolgens van belang of er nog
andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te
voorkomen. Hierbij valt onder meer te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de
vennootschapsbelasting, alsook het verrekenen van fiscale verliezen..
De landelijke overleggen op dit punt geven nog onvoldoende informatie en duiding over op welke
wijze de huidige wet en regelgeving verder moet worden geïnterpreteerd.
Altra is in overleg met een externe deskundige nader aan het onderzoeken wat de huidige insteek
zou kunnen zijn. Om voornoemde reden heeft Altra geen rekening gehouden met een eventuele
vennootschapsbelastingplicht in de jaarrekening.
Naast het risico en onzekerheid inzake de vennootschapsbelasting zijn nog de volgende financiële
risico's / onzekerheden te onderkennen:
1. De onder- en/of overproductie van geleverde en te leveren zorg. Altra heeft maatregelen
genomen om dit risico te monitoren en bij te stellen indien nodig. Hiervoor is structureel
overleg met directeuren Jeugdhulp, businesscontroller Jeugd, bestuurder en verkoopmanager.
Maandelijks en indien gewenst vaker worden de ontwikkelingen in zorgproductie geanalyseerd
en besproken.
2. De verandering in het zorglandschap heeft er voor gezorgd dat debiteurenbeheer aanzienlijk is
toegenomen. Dit vergt het opzetten en naleven van goede procedures en afspraken voor het
courant houden van de debiteur, alsmede het beperken van de vorderingsduur
3. Bij het niet voldoen aan contractvereisten zijn tot nu toe geen sancties opgelegd, maar het valt
niet uit te sluiten dat bij het niet nakomen van specifieke vereisten de vergoeding voor
geleverde zorg wordt gekort. Belangrijk is om vooraf bij het tot stand komen van de contracten
heldere afspraken te maken over het wat en het hoe.
4. Het speciaal onderwijs kent een jaarlijks terugkerend patroon waarbij de leerlingenaantallen bij
de start van het schooljaar lager liggen dan een aantal maanden na het begin van het
schooljaar. Vóór 2015 werd de bijbehorende groeibekostiging door OCW betaald. Met de
invoering van Passend Onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden hiervoor verantwoordelijk.
Zoals te zien in het staatje in hoofdstuk 2 is de februaritelling ook bij ons structureel hoger dan
de oktobertelling. De groeibekostiging die hiermee gemoeid is wordt door alle
samenwerkingsverbanden anders bepaald. Wettelijk zijn de samenwerkingsverbanden verplicht
de personele ondersteuningsbekostiging over te dragen. Over de overdracht van personele en
materiële basisbekostiging en materiële ondersteuningsbekostiging is wettelijk niets
vastgelegd. De PO-Raad en de VO-Raad hebben geadviseerd deze wel over te dragen, maar
dat advies wordt lang niet altijd opgevolgd. We hebben jaarlijks te maken met zo’n tien
samenwerkingsverbanden.
5. Externe veranderingen in de zorg- en het onderwijs vraagt aandacht voor de besturing van de
organisatie. Structuur, administratie organisatie / interne controle, ict, communicatie,
marketing en verder zullen zich dienen te ontwikkelen met de veranderende omgeving. De tijd
die hiervoor beschikbaar is / komt, is een uitdaging om mee te gaan met de andere omgeving.
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