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Voorwoord Raad van Bestuur 
 
Met een ingrijpende stelselherziening van de Awbz, de Wmo en de Jeugdzorg, is de afgelopen jaren 
definitief afscheid genomen van de verzorgingsstaat oude stijl. Zelfredzaamheid, de eigen kracht van 
de burger en participatie staan centraal in het beleid van onze opdrachtgevers. Het transitieproces en 
de stelselherziening is gepaard gegaan met forse bezuinigingen en decentralisatiekortingen waardoor 
de beschikbare middelen op lokaal en regionaal niveau effectiever moeten worden ingezet. De omzet 
en kosten in de specialistische tweedelijn zullen de komende jaren gaan afnemen, terwijl de eerstelijn, 
de sociale basis en de algemene voorzieningen worden versterkt. Wijkteams voeren in nagenoeg alle 
gemeenten regie op casusniveau en bepalen mede de toegang tot de specialistische voorzieningen. 
De complexere hulpvragen worden veelal onder regie van de gemeente Eindhoven beoordeeld en 
ingekocht bij de specialistische zorg waartoe ook beschermd wonen en de maatschappelijke opvang 
behoren.  
 
Op basis van de visie van WIJeindhoven zijn de afgelopen jaren door de gemeente Eindhoven diverse 
maatregelen genomen om de herinrichting van het sociaal domein verder vorm te geven. Echter de 
kosten die deze transitie en systeeminnovatie met zich mee hebben gebracht zijn fors uit de hand 
gelopen. Vanwege de slechte financiële situatie is daarom het afgelopen jaar door het college en de 
gemeenteraad besloten om een ingrijpend pakket van beheersmaatregelen en bezuinigingen af te 
kondigen. Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over het doorvoeren van budgetplafonds, 
tariefkortingen en het verkorten van de begeleidingsduur. De maatregelen hebben in de tweede helft 
van 2018 geleid tot maatschappelijke onrust onder uiteenlopende bevolkingsgroepen, waaronder 
kwetsbare ouderen, inwoners met een psychische en fysieke beperking en dak- en thuislozen. De 
huidige coalitie houdt onverminderd vast aan de in gang gezette beheersmaatregelen en verwacht 
daarmee de financiële situatie van de gemeente Eindhoven binnen een aantal jaren te verbeteren. 
Gelet op de continuïteit van zorg voor cliënten en de financiële situatie waarin Neos verkeert, is het 
om die reden noodzakelijk om het komende jaar stevig in te grijpen in de bestaande organisatie.     
 
De bekostiging van onze zorg- en dienstverlening verloopt voor het merendeel via inkoopcontracten 
en raamovereenkomsten met diverse gemeenten. We hebben daarom besloten om onze activiteiten 
zo flexibel mogelijk en op basis van de externe vraag, kostendekkend in te richten. Het vraagt van de 
organisatie een gerichtere sturing en meer focus op de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze maatregelen 
gelden voor alle voorkomende activiteiten op het gebied van beschermd wonen en begeleid wonen, 
vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en onze activiteiten op het gebied van dagbesteding, re-
integratie en financiële dienstverlening. Vanwege de toenemende financiële bedrijfsrisico’s is de 
herinrichting van het zorglogistieke proces als een strategisch speerpunt benoemd. De vraag van de 
cliënt blijft leidend onder voorwaarde dat het begeleidingsproces kan worden geborgd op basis van 
een effectieve inzet van medewerkers, capaciteitsplaatsen en beschikbare middelen. 
 
Neos blijft op afroep beschikbaar als er gespecialiseerde inzet wordt gevraagd. De komende jaren zal 
er naar verwachting minder vraag zijn naar grootschalige en relatief dure opvangvoorzieningen. De 
behoeften van cliënten en opdrachtgevers zullen zich steeds meer concentreren op de vraag of we in 
staat zijn om individueel maatwerk te leveren tegen een concurrerende prijs-kwaliteit verhouding, met 
een beproefde werkwijze en bij voorkeur in een normaliserende woonomgeving (inclusief wonen). 
 
Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat. Het negatieve resultaat wordt 
veroorzaakt door een daling van de omzet en achterblijvende indicaties voor onze trajecten als gevolg 
van tariefkortingen en andere beperkende maatregelen van de gemeente Eindhoven. Het komende 
jaar zijn bezuinigingen doorgevoerd en is een lagere en taakstellende begroting vastgesteld om een 
sluitende exploitatie te kunnen realiseren.    
 
Eindhoven, 26 april 2019 
 
P. Dijkstra MSc      drs. T.Y. Chu 
Voorzitter Raad van Bestuur    Lid Raad van Bestuur 
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Verslag Raad van Toezicht 
 
De actuele beleidsontwikkelingen en de transitieopgave in het sociaal domein waren het afgelopen 
jaar reden om met regelmaat in debat te gaan met de Raad van Bestuur over de doelstelling en de 
financiële positie van de organisatie. De Raad van Toezicht realiseert zich terdege dat een complex 
transformatieproces naar een decentraal overheidssysteem met meer verantwoordelijkheden voor 
gemeenten, gepaard gaat met veel onduidelijkheid en dynamiek. Ook aan Neos werd het afgelopen 
jaar nadrukkelijk gevraagd om adequaat te anticiperen op deze ontwikkelingen en om de logistieke 
processen en bedrijfsvoering af te stemmen op deze veranderende omstandigheden. Van de Raad 
van Bestuur vraagt dat veel stuurmanskunst, vasthoudendheid en creativiteit om gelijktijdig ook het 
belang van cliënten en uitvoerende medewerkers mee te wegen in deze transformatiebeweging.  
 
De Raad heeft het afgelopen jaar op basis van een evaluatie van de strategische koers “Met stip op 
weg naar 2020” geconstateerd dat de ontwikkeling naar zelforganiserende teams nog steeds op veel 
draagvlak kan rekenen onder de medewerkers. In tijden van grote veranderingen en onzekerheid, is 
zeggenschap en eigenaarschap van medewerkers noodzakelijk om te kunnen spreken van een vitale 
organisatie. De Raad heeft zich het afgelopen jaar ook regelmatig en uitgebreid laten informeren door 
de Ondernemingsraad. Een vergelijkbaar proces en dialoog geldt eveneens voor de ontwikkeling van 
de medezeggenschap en de positie van cliënten en hun naast betrokkenen. De Raad heeft hierover 
regelmatig gesproken met de Centrale Cliëntenraad en geconstateerd dat de visie van de organisatie 
op het gebied van participatie en medezeggenschap wordt herkend en gewaardeerd.  
 
Op basis van de uitgangspunten van de nieuwe Governancecode werd een actualisatie voorbereid 
van de statuten en de reglementen van de Raad en van de Raad van Bestuur. Medio 2018 zijn de 
statuten aangepast en werden de reglementen van de Raad en van de Raad van Bestuur op basis 
van de modelreglementen van de NVTZ en NVZD volledig aangepast aan de eisen van de nieuwe 
Governancecode. De Raad heeft vervolgens de voorgestelde wijzigingen formeel goedgekeurd.  
 
Helaas wordt het verslagjaar 2018 opnieuw afgesloten met een negatief resultaat. De Raad 
constateert dat er nog steeds sprake is van een relatief gezonde balanspositie, maar dat het komend 
jaar forse ingrepen noodzakelijk zijn om in control te blijven. Naar de opvatting van de Raad wordt het 
negatieve resultaat sterk beïnvloed door het gevoerde beleid van de gemeente Eindhoven als 
belangrijkste opdrachtgever, samenhangend met haar verzwakte financiële positie. De Raad van 
Bestuur heeft het komende jaar een aantal ingrijpende bezuinigingsmaatregelen getroffen om de 
continuïteit en kwaliteit van de organisatie te waarborgen. Op deze plek willen wij graag kenbaar 
maken dat zeker onder dit soort moeilijke omstandigheden de inzet van onze medewerkers en 
vrijwilligers zeer wordt gewaardeerd.  
 
Eindhoven, 26 april 2019 

 

drs. G.J. van Nuland 

Voorzitter Raad van Toezicht 
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1. TOEZICHT, BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP 
 
Neos werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De organisatie wordt bestuurd door een Raad van 
Bestuur die eindverantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken, het strategisch beleid en het 
realiseren van de doelstellingen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van 
Bestuur. De besturing van de organisatie als geheel en het toezichthouderschap is gebaseerd op de 
Governancecode Zorg 2017, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). In dit verband moet voldaan worden aan de algemene opvattingen over goed 
en verantwoord bestuur, het toezicht houden en het afleggen van maatschappelijke verantwoording.    
 
1.1 Governancecode 
 
Het doel van het huidige zorgstelsel is dat iedere Nederlandse staatsburger toegang heeft tot veilige, 
kwalitatief goede en betaalbare zorg. De bestuurders en toezichthouders in de zorgsector vervullen 
hierin een cruciale rol. Behalve de organisatorische en bedrijfsmatige aspecten, mag ook verwacht 
worden dat er voldoende aandacht is voor het gedrag van medewerkers en aspecten met betrekking 
tot diversiteit en cultuur. De essentie van de Governancecode is dat verantwoordelijkheden tussen 
bestuurders en toezichthouders over en weer worden aangescherpt. Het versterken van het interne 
toezicht is onder andere gericht op de uitvoering van het frauderisicobeleid, risicomanagement en 
monitoring van de checks and balances. Dit vindt plaats langs de weg van de medezeggenschap en 
het stimuleren van horizontaal toezicht.  
 
1.2. Toezichthoudend orgaan 
 
De Raad heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op de maatschappelijke doelstelling van 
de organisatie, de lange termijnstrategie, de algemene gang van zaken en op het bestuur van de 
organisatie door de Raad van Bestuur. De Raad is verantwoordelijk voor zijn eigen kwaliteit van 
functioneren en heeft het afgelopen jaar ook het eigen functioneren geëvalueerd. De Raad hanteert 
daarbij een reglement waarin regels zijn opgesteld op basis van de vernieuwde Governancecode. 
Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden om zorg van goede kwaliteit te leveren. 
De Raad en de Raad van Bestuur hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de integrale 
toepassing van de Governancecode.   
 
Mutaties en werkzaamheden Raad van Toezicht 
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht vijf keer regulier vergaderd en werd het afgelopen jaar 
door de Auditcommissie en Governancecommissie van de Raad intensief periodiek overleg gevoerd 
met de Raad van Bestuur.  
Het afgelopen verslagjaar werd afscheid genomen van de heer J.M. Bergs vanwege het beëindigen 
van zijn tweede zittingstermijn. Wij zijn de heer Bergs zeer erkentelijk voor zijn persoonlijke inzet als 
toezichthouder, vicevoorzitter en tevens als voorzitter van de commissie Strategisch Vastgoed en als 
voorzitter van de Auditcommissie. De heer L.G.M. Bisschops is na het vertrek van de heer Bergs 
benoemd als vicevoorzitter van de Raad.  
Per 1 januari 2019 is de heer drs. E.J.M. Smeets benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht en 
als voorzitter van zowel de Auditcommissie, als de commissie Strategisch Vastgoed. 
 
Door de Raad werd een meerjarige financiële scenarioanalyse met de Raad van Bestuur besproken. 
Op basis van de scenarioanalyse, de omzetprognose en een Transitieplan voor het begrotingsjaar 
2019, werd aan de Raad van Bestuur goedkeuring verleend voor de begroting 2019. In het kader van 
de concerncontrol en het risicomanagement zijn bezuinigings- en beheersmaatregelen door de Raad 
van Bestuur opgesteld die door de Raad zijn goedgekeurd. De Raad heeft daarbij geconstateerd dat 
de plannen eveneens door de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad van een positief advies 
zijn voorzien. Het komende jaar zal de Auditcommissie met de Raad van Bestuur periodiek overleg 
voeren om de ontwikkelingen en de effectiviteit van de maatregelen te monitoren.  
 
De Raad heeft zich ook op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rondom de medezeggenschap 
van zowel medewerkers als cliënten en liet zich daarbij informeren via de agenda’s van de overleggen 
tussen de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Een delegatie van 
de Raad heeft conform artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden het afgelopen jaar twee keer 
overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Met de Centrale Cliëntenraad werd twee keer overleg 
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gevoerd over de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap, cliëntenparticipatie en de 
effecten van het gemeentelijk beleid op de kwaliteit van de cliëntenzorg.  
 
De Governancecommissie heeft in 2018 een evaluatiegesprek gevoerd met de leden van de Raad 
van Bestuur. In deze evaluatiegesprekken zijn de volgende aspecten aan de orde gekomen: de 
behaalde resultaten van de organisatie, de relatie met de externe stakeholders, de relatie tussen de 
Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en de rol van de Raad van Toezicht als werkgever. De 
governanceverhouding tussen bestuur en toezichthouders is vastgelegd in aparte reglementen voor 
de Raad van Toezicht en voor de Raad van Bestuur. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht ultimo 2018 
 

 Naam  Functie Hoofd- en nevenfuncties 
 Benoemingstermijn 

De heer   

drs. G.J. van Nuland 

Voorzitter Raad van Toezicht 

 

Voorzitter Governancecommissie 

 Hoofdfunctie: 

 CEO Brabant Water NV 

 Nevenfuncties: 

 Voorzitter Raad van Commissarissen 

VB Groep 

 Lid Raad van Commissarissen 

Rabobank 's-Hertogenbosch e.o. 

 Adviseur Nationaal Register 

 31 juli  2018  

 (1e termijn) 

De heer  

J.M. Bergs 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht 

 

Voorzitter Auditcommissie 

 

Lid Commissie Strategisch Vastgoed 

 Hoofdfunctie: 

 Zelfstandig adviseur Bergs Business, Waalre 

 Nevenfuncties: 

 Voorzitter Raad van Toezicht, Zorggroep RSZK 

 Voorzitter Raad van Toezicht MS Zorg Nederland 

 

 

 30 november 2018    

 (2e termijn) 

De heer   

drs. L.G.M. Bisschops 

 Lid Raad van Toezicht 

 

 Lid Governancecommissie  

 

 Portefeuille Cliëntenbeleid 

 Hoofdfunctie: 

 Eigenaar/ adviseur Adviesbureau Bisschops 

 Gemeenteraadslid Gemeente Best 

 Nevenfuncties: 

 Lid commissie Gezondheid en Welzijn van de 

VNG 

 Voorzitter Zorgketen Dementie Eindhoven e.o. 

 Voorzitter KBO Brabant 

 31 maart 2020  

 (2e termijn) 

Mevrouw   

mr. A.J.H. van Pol 

 Lid Raad van Toezicht 

 

 Lid Auditcommissie  

 

 Lid Commissie Strategisch Vastgoed 

 Hoofdfunctie: 

 Directeur Academie voor Financieel 

Management, Avans Hogeschool ’s-

Hertogenbosch 

Nevenfunctie:  

 Lid Raad van Toezicht Mosae Maastricht  

 31 maart 2020  

 (1e termijn) 

 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2018 over uiteenlopende onderwerpen gesproken en daarnaast de 
volgende besluiten en voorstellen van de Raad van Bestuur goedgekeurd: 
 
 Managementletter 2017; 
 Tussenevaluatie strategische koers “Met stip op weg naar 2020”; 
 Jaarverantwoording, accountantsverslag en jaarrekening 2017; 
 Vastgoedstrategie 2016-2020; 
 Meerjarige financiële scenarioanalyse 2016-2019; 
 Tussenevaluatie zelforganiserende teams; 
 Nieuwbouw en vervangende huisvesting Labrehuis; 
 Aanpassing van statuten en reglementen Governancecode 2017; 
 Periodieke trimesterrapportages en dashboard 2018; 
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 Begroting 2019 en Treasury jaarplan 2019; 
 Klassenindeling Wet Normering Topinkomens 2018. 
 
 
1.3 Bestuur 
 
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken en is belast met het 
besturen van de organisatie, het realiseren van de doelstellingen, het uitvoeren van de strategische 
koers en de resultaatontwikkeling. De Raad van Bestuur legt over het gevoerde beleid en over de 
financiële resultaten verantwoording af aan de Raad van Toezicht en rapporteert periodiek over de 
kwaliteitsontwikkeling, zorginnovaties en de beheersing van de bedrijfsrisico’s. In 2018 werden een 
drietal trimesterrapportages besproken en een digitaal dashboard met stuurvariabelen ingevoerd.  

 

De klassenindeling in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de actuele gegevens 

over de bezoldiging van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de 

jaarrekening 2018.  
 
Samenstelling Raad van Bestuur ultimo 2018 

 
Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebieden Nevenfuncties 2018 

P. Dijkstra MSc Voorzitter  
Raad van Bestuur  

 Besluitvorming Raad van Bestuur 

 Organisatie- en netwerkontwikkeling 

 Externe samenwerkingsverbanden 

 Zorginhoudelijk beleid en innovatie 

 Zorgmarketing, PR en communicatie 

 Bestuurslid Stichting Federatie 
Opvang, Amersfoort 

 Bestuurslid Vereniging Federatie 
Opvang, Amersfoort 

 Lid Raad van Advies Fontys 
Hogeschool, Eindhoven 

 Bestuursvoorzitter, Coöperatie 
Markieza, Eindhoven 

 Bestuurslid Impuls, Academische 
werkplaats Radboudumc, Nijmegen 
 

drs. T.Y. Chu Lid Raad van Bestuur  Personeelsbeleid en HRM 

 Financieel beleid, planning en control 

 Intern beheer en kwaliteitsbeleid 

 Informatiseringsbeleid en ICT 

 Vastgoedbeleid en Facilitaire Zaken 

 Lid Raad van Commissarissen 
woningstichting De Zaligheden, 
Eersel 

 Voorzitter Raad van Toezicht 
AmaliaZorg en AmaliaWonen, 
Oirschot 

 

 
1.4 Medezeggenschap 
 
Centrale Cliëntenraad 
De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt overkoepelende, locatie-overstijgende belangen van de 
cliënten en is een officieel medezeggenschapsorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De 
CCR richt haar activiteiten niet op individuele vragen van cliënten, daarvoor bestaat immers bij Neos 
het CliëntenPunt en de onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
 
Eens per twee maanden vindt een overlegvergadering plaats met de Raad van Bestuur. Tijdens de 
overlegvergadering wordt de CCR geïnformeerd over de voortgang van zaken binnen de organisatie 
en worden tevens onderwerpen toegelicht en besproken waarover de Raad van Bestuur een advies 
heeft gevraagd. Ook signalen vanuit de locaties is een vast agendapunt. 
Driemaal per jaar vindt een overleg plaats met de manager Primair Proces. Aan de orde zijn thema’s 
die in de betreffende RVE’s spelen of die overkoepelend van belang zijn. 
Tenminste één keer per jaar wordt er een aparte vergadering met een delegatie van de Raad van 
Toezicht gehouden over de algemene gang van zaken in de organisatie, de voortgang en het niveau 
van cliëntenparticipatie en de ontwikkeling van medezeggenschap. 
De externe vergaderingen stonden in 2018 op een laag pitje en beperkten zich tot twee keer een apart 
overleg met de Wethouder Zorg, Welzijn en Armoedebeleid van Eindhoven. 
 
In 2018 is op de volgende onderwerpen formeel (verzwaard) advies uitgebracht: 

• adviesaanvraag Organisatie Centrale Aanmelding en Zorglogistiek; 
• adviesaanvraag Transitieplan 2019; 
• adviesaanvraag Lik-op-stuk beleid. 
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De CCR bestond in 2018 uit de volgende personen: 

• dhr. T. Korenman (voorzitter); 
• mevr. D. Zwart  (secretaris en tevens penningmeester, vanaf  01-8-2017); 
• mevr. M. Elissen; 
• mevr. J. van Zitteren. 

De CCR wordt ondersteund door de staffunctionaris cliëntparticipatie. 
 
Ondernemingsraad 
Een goede relatie tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad (OR) is van belang voor het goed 
functioneren van de organisatie en het borgen van de medezeggenschap daarbij. Het vroegtijdig 
betrekken van de OR bij het personeels- en organisatiebeleid is hierbij steeds het gekozen 
uitgangspunt. Belangrijk is dat de OR voeling houdt met zijn achterban, zodat de OR weet wat er 
speelt en hierop kan anticiperen. 
 
In 2018 zijn de OR en de Raad van Bestuur twaalf keer bijeengekomen in de zogeheten 
Overlegvergadering. Daarnaast is er één overleg geweest tussen de Raad van Toezicht, de OR en de 
Raad van Bestuur in het kader van het artikel 24 overleg (Wet op de Ondernemingsraden). Tevens 
hebben OR en Raad van Bestuur een aantal keren op informele basis met elkaar overlegd. Deze 
informele momenten bieden de gelegenheid om ideeën en visies met elkaar te delen omdat deze 
bijdragen aan een goede werkrelatie tussen de OR en de Raad van Bestuur. Onder meer is 
gesproken over de ideeën en beelden van OR en Raad van Bestuur ten aanzien van een nieuwe 
organisatiestructuur, de verwachte ontwikkelingen en bezuinigingen binnen het Sociaal Domein en het 
verder implementeren van zelforganisatie. 
Naast de gesprekken met de Raad van Bestuur, vindt de OR het essentieel om ook met andere 
sleutelfunctionarissen binnen en buiten Neos te spreken, zoals de leden van het Managementteam, 
medewerkers van de afdeling HR, de bedrijfsarts, de verschillende teams en collega OR-en binnen de 
Maatschappelijke Opvang. 
 
In totaal zijn er in 2018 negen adviesaanvragen en elf instemmingsaanvragen aan de OR 
aangeboden. Nagenoeg al deze aanvragen zijn naar tevredenheid van beide partijen afgewikkeld. De 
instemmingsaanvraag Bedrijfsnoodorganisatie is in onderling overleg ingetrokken en staat voor 2019 
gepland. De belangrijkste ontwikkelingen in 2018 voor de OR waren de overgang van een belangrijk 
deel van de Centrale Aanmelding naar het gemeentelijke Regieteam en de daaruit volgende 
aanpassingen van de zorglogistiek. Ook het Transitieplan 2019, dat Neos in staat moet stellen om 
toekomst bestendig verder te kunnen, is eind 2018 meerdere keren besproken. 
 
In 2018 is op de volgende onderwerpen advies gevraagd: 

• adviesaanvraag Functieverandering functie groepsbegeleider en gastvrouw/gastheer inzake 
locaties Labrehuis en Barrierweg; 

• adviesaanvraag Nieuwe basisbezetting locatie Barrierweg; 
• adviesaanvraag Projectkosten Transformatie Maatschappelijke Opvang; 
• bijgestelde adviesaanvraag Maatschappelijke Opvang en Changes; 
• adviesaanvraag Samenwerkingsovereenkomst BRABANTWERKtZEKER; 
• adviesaanvraag Organisatie Centrale Aanmelding en Zorglogistiek; 
• gecombineerde advies- en instemmingsaanvraag Organisatie Centrale Aanmelding en 

Zorglogistiek; 
• adviesaanvraag Transitieplan 2019; 
• adviesaanvraag Begroting 2019. 

 
In 2018 is op de volgende onderwerpen instemming gevraagd: 

• instemmingsaanvraag Werktijdenwijziging functie woonbegeleider; 
• instemmingsaanvraag Opleidingsplan 2018-2019; 
• instemmingsaanvraag Vervallen werktijdenregeling; 
• instemmingsaanvraag Wijziging minimale Bedrijfsnoodorganisatie (BNO)-bezetting (later 

ingetrokken); 
• instemmingsaanvraag Aanpassing functie medewerker Kwaliteit, Veiligheid en Arbo; 
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• instemmingsaanvraag inzake AVG; 
• instemmingsaanvraag Uitwisselbaarheid functie van het primaire proces per 1 oktober 2018; 
• instemmingsaanvraag Arbojaarplan en Arbobeleid; 
• instemmingsaanvraag Werkkostenregeling 2019; 
• gecombineerde advies- en instemmingsaanvraag Organisatie Centrale Aanmelding en 

Zorglogistiek; 
• instemmingsaanvraag Privacybeleid. 

 
Verder heeft de OR in 2018 van Raad van Bestuur, vakbonden en medewerkers uitstel voor de OR-
verkiezingen gekregen, die aanvankelijk gepland stonden voor april 2019. Reden voor het uitstel zijn 
dat de bezuinigingen vanuit de gemeente Eindhoven, de vertaling daarvan naar de organisatie en de 
verdere ontwikkelingen, de nodige kennis en expertise vragen vanuit de OR.  
De OR en Raad van Bestuur vinden het belangrijk dat de benodigde kwaliteiten binnen de OR 
geborgd zijn en verder tot wasdom komen. Naast het beschikbaar stellen van een eigen budget en tijd 
voor het OR-werk, volgt de OR twee keer per jaar een maatwerkcursus, waarbij de Raad van Bestuur 
tevens uitgenodigd wordt om een dagdeel aan te sluiten. De OR bestaat uit negen leden en wordt in 
zijn taken ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
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2  CONTINUÏTEIT, RISICO’S EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN  
 
 
2.1  Continuïteitsveronderstelling 
 
In deze paragraaf is de onderbouwing beschreven van de continuïteitsveronderstelling in de 
jaarrekening 2018 van Neos. 
 
Resultaat 2018 
Neos heeft over 2018 een negatief resultaat behaald van afgerond € 485.000. Door het resultaat 2018 
is het eigen vermogen per ultimo 2018 gedaald van € 5.376.000 naar € 4.891.000. Het resultaat uit 
bedrijfsvoering van € 485.000 negatief wordt in 2018 beïnvloed door een aantal incidentele posten: 
 

Omschrijving Bedrag  

Vrijval en baten uit 2017 € 160.000 +/+ 

Vrijval reorganisatie voorziening € 100.000 +/+ 

Kosten vanwege afvloeiing personeel kortlopende schulden € 200.000 -/- 

Kosten innovatie en zorgvernieuwing €   70.000 -/- 

Kosten vanwege de herhuisvesting cliënten Labrehuis en verbouwing 
Barrierweg. ** 

€ 225.000 -/- 

Totaal € 235.000 -/- 

 
** Dit wordt gefinancierd uit de in 2016 gevormde bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting en modernisering crisisopvang. De 
extra kosten waren verwacht maar maakten geen onderdeel uit van de reguliere exploitatiebegroting, omdat deze zoals gepland 
ultimo boekjaar ten laste van de in 2016 gevormde bestemmingsreserve zouden worden gebracht. Het genormaliseerde 
resultaat 2018 bedraagt derhalve € 250.000 negatief (485.000 -/- 235.000). 

 
De som van de totale bedrijfsopbrengsten is in 2018 met circa € 290.000 gestegen ten opzichte van 
2017. 
 
Kredietverstrekking 
Ultimo 2018 staat er op de balans een totaal aan schulden inzake twee leningen voor een bedrag van 
€ 1.238.659 (€ 906.659 langlopend en € 332.000 kortlopend verantwoord zijnde aflossingsdeel in 
2019). Deze leningen bestaan uit: 
 
1. lening Rabobank, € 500.000 (€ 200.000 langlopend, € 300.000 kortlopend); 
2. lening Rabobank, € 738.659 (€ 706.659 langlopend, €   32.000 kortlopend).  
 
Lening 1 met als hoofdsom € 2.500.000 is in 2005 afgesloten ter financiering van de aanschaf van een 
aantal zorgpanden. Ultimo 2018 is als hypothecaire zekerheid ingeschreven op het pand aan de 
Hessen Kasselstraat 1. Boutenslaan 54 en de Scheidingstraat 58 zijn in 2018 geroyeerd als gevolg 
van de verkoop en aanstaande verkoop. 
De lening heeft een aflossingsvrij karakter. De rentevast periode van 5 jaar loopt tot en met 23 mei 
2020 en bedraagt 2,35%. Met de hypotheekverstrekker is afgesproken dat in 2019 € 300.000 wordt 
afgelost bij de verkoop van het pand aan de Scheidingstraat 58. 
 
Lening 2 met als hoofdsom € 1.650.000 is in 2006 afgesloten ter financiering van de aanschaf van een 
aantal zorgpanden. Ultimo 2018 is als hypothecaire zekerheid ingeschreven op het pand aan de 
Hoogstraat 229A en 231 en een woning gelegen aan de Scheidingstraat 40.  
Het aflossingsvrije karakter van de lening is in 2017 omgezet naar een aflossing van 4% van de 
resterende hoofdsom van € 800.000 en bedraagt jaarlijks € 32.000. De rentevast periode van 2 jaar 
loopt tot en met 31 december 2020 en bedraagt 2,15%. 
 
Voor beide leningen zijn door de hypotheekverstrekker geen verdere voorwaarden gesteld. 
 
De aflossingen zullen op basis van de huidige afspraken met de hypotheekverstrekker voor Neos in 
2019, met uitzondering van de eenmalig aflossing van € 300.000, niet stijgen. De rentelast zal als 
gevolg van de eenmalige aflossing dalen. 
 
 
 



  Governanceverslag 2018 
 

  Pagina 11 van 15       pag.  van 15               

De liquiditeitspositie van Neos ultimo 2018 bedraagt € 4,3 miljoen.  
Voor 2019 is de liquiditeitsprognose dat deze, met uitzondering van de eenmalige aflossing van 
€ 300.000 en de terugbetalingsverplichting van te veel ontvangen voorschotten WMO 2018 van  
€ 170.000, nagenoeg gelijk blijft en zal eindigen op € 3.8 miljoen.  
Op basis van de huidige en verwachte liquiditeitspositie kan Neos voldoen aan haar verplichtingen 
richting de hypotheekverstrekker. Ook als de hypotheekverstrekker de lening per direct zou 
terugvorderen of opeisen zou Neos aan deze verplichting kunnen voldoen zonder dat de continuïteit 
daarmee in gevaar komt. 
 
Maatregelen en genomen acties 
Op basis van de negatieve exploitatie 2017 en 2018 heeft de Raad van Bestuur de volgende acties 
c.q. maatregelen genomen welke ook in 2019 zullen doorlopen: 

 Maandelijks ontvangt de auditcommissie van de Raad van Toezicht een overzicht van de 
resultaatontwikkeling. 

 Per trimester, en indien noodzakelijk vaker, vindt er overleg plaats tussen de Raad van Bestuur, 
de controller en de auditcommissie van de Raad van Toezicht over de resultaatontwikkeling.  

 Uitvoering van diverse plannen ter verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en 
operationele uitvoering en daarmee ook ter verbetering van de kwaliteit van het bedrijfsresultaat 
en de financiële performance in zijn geheel. Dit wordt maandelijks gemonitord op basis van de 
omzetontwikkeling en besproken door de Raad van Bestuur, de controller, de manager Primair 
Proces en de manager Bedrijfsvoering. 
 
Concreet: 

 Voor niet begrote uitgaven boven de € 5.000,- is toestemming van de Raad van Bestuur 
noodzakelijk. 

 Contracten voor onbepaalde tijd worden niet verlengd tenzij hiervoor toestemming is van 
de Raad van bestuur. 

 Per situatie wordt beoordeeld of bij uitval vanwege ziekte van een medewerker er 
vervangen wordt. 

 De inhuur van externen wordt tot een minimum beperkt. 
 Cliënten zonder beschikking (lees financiering) worden niet meer begeleid. 
 Activiteiten die niet bijdragen tot de omzet worden kritisch beoordeeld.  

De Raad van Bestuur beoordeelt of deze bijdragen aan de dienstverlening van Neos en 
zo niet, dan zullen deze worden afgestoten. 

 Verliesgevende activiteiten worden afgestoten. 
 Investeringen en onderhoud worden tot een minimum beperkt. 

 
Overige omstandigheden en informatie relevant in het kader van de beoordeling van de 
continuïteit 

 Het genormaliseerde resultaat 2018 bedraagt € 250.000 negatief. 

 De goedgekeurde begroting 2019 sluit op een resultaat van € 0,-. 
Dit is wel exclusief de verwachte personele frictiekosten als gevolg van de personele 
bezuinigingsopdracht 2019 van € 550.000. Dit kan namelijk niet gedragen worden uit de normale 
bedrijfsvoering en zal naar verwachting dus leiden tot een negatief exploitatieresultaat in 2019. 
De verwachte negatieve exploitatie 2019 wordt qua liquiditeit opgevangen door de verkoop van 
een pand aan de Scheidingstraat 40 en de minimalisatie van de investeringen in activa en 
onderhoud. Voor de liquiditeit van Neos zullen de gevolgen daarom beperkt blijven. 

 Een belangrijke oorzaak van de negatieve exploitatie 2018 waren de teruglopende opbrengsten 
van de trajecten Wmo. Met de gemeente Eindhoven is voor 2019 een financiële ondergrens 
afgesproken, waardoor het risico op verdere terugloop geëlimineerd is. 

 Vanaf 2019 werkt de gemeente Eindhoven met budgetindicaties per instelling, hetgeen inhoudt 
dat er in principe niet meer productie geleverd en gedeclareerd mag worden dan de vastgestelde 
budgetindicatie. Voor Neos is het risico op overschrijding beperkt omdat bij de vaststelling van de 
budgetindicaties door de gemeente Eindhoven geen rekening is gehouden met de in de 2de helft 
van 2018 door Neos ingezette financieringssubstitutie van Wmo naar forensisch en Wlz, waardoor 
de budgetindicatie voor Neos voldoende financiële ruimte heeft in het Wmo segment. 

 De productie afspraken in het Wlz en forensische domein zijn ook voor 2019 niet gemaximeerd.  
Voor beide domeinen wordt er door Neos een propositie / acquisitieplan opgesteld zodat de 
financiering van Neos meer gespreid wordt over meerdere financieringsdomeinen.  



  Governanceverslag 2018 
 

  Pagina 12 van 15       pag.  van 15               

Hiermee wordt de afhankelijkheid van de gemeente Eindhoven, en daarmee ook het 
continuïteitsrisico van Neos, gereduceerd. 

 
De Raad van Bestuur is van mening dat op basis van bovenstaande acties, maatregelen en overige 
omstandigheden en informatie de toekomstige situatie voldoende perspectief geeft voor behoud en 
voortzetting van de kernbedrijfsactiviteiten van Neos. Per ultimo 2018 en ook naar verwachting voor 
2019 kan voldaan worden aan de huidige voorwaarden zoals overeengekomen met de 
kredietverstrekker. De Raad van Bestuur is derhalve ook van mening dat er nu en in de nabije 
toekomst geen sprake is van een continuïteitsrisico en dat dit geen verdere gevolgen heeft voor de 
jaarrekening 2018.  
 
Financiële ratio’s 
In onderstaande tabel zijn de financiële posities 2017, 2018 en verwachting 2019 van Neos uitgedrukt 
in kengetallen. 
 

Financiële kengetallen Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 

Verwachting 
2019  

Ondergrens 
 

Liquiditeitsratio 2,27 2,12 2,21 > 1,20 

Budgetratio 30% 26% 27% > 20% 

Solvabiliteitsratio 50% 51% 51% > 30% 

netto werkkapitaal (* € 1.000) € 3.357  € 3.116  € 2.996  > 1.000 

 
Voor de bepaling van de verwachte financiële posities ultimo 2019 is rekening gehouden met 
verwachte personele frictiekosten van € 0,55 miljoen. Ondanks deze frictiekosten, de dalende omzet 
en de dalende eigenvermogenspositie van de afgelopen jaren is de verwachting dat zowel de korte als 
lange termijn financiële ratio’s nagenoeg gelijk blijven. De reden hiervan is de steeds korter wordende 
balans als gevolg van de verkoop van vastgoed. De verwachte ratio’s ultimo 2019 blijven ruim binnen 
de marges zoals vastgesteld in het treasury statuut 2017. 
 
Conclusie 
De Raad van Bestuur is van mening dat ultimo 2018 geen sprake is van een onzekerheid van 
materieel belang ten aanzien van de continuïteit van de kernbedrijfsactiviteiten van Neos. 
 
 
2.2 Voornaamste risico’s en onzekerheden  
 
Overheidsbeleid 
Binnen het Sociaal Domein hebben zich de afgelopen vier jaar ingrijpende ontwikkelingen afgespeeld 
en kregen de gemeenten in Nederland met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de 
taak om maatschappelijke ondersteuning te organiseren voor burgers. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen vanuit de overheid heeft Neos in de afgelopen jaren een turbulente periode 
doorgemaakt. De vaste subsidierelatie is grotendeels afgebouwd en vervangen door een inkooprelatie 
met gemeenten. Gelijktijdig werd marktwerking en daardoor concurrentie geïntroduceerd, waardoor de 
voor Neos essentiële samenwerking met ketenpartners onder druk kwam te staan. Daarnaast is 
duidelijk geworden dat de beschikbare financiële middelen meer en meer verschuiven van de tweede 
naar de eerste lijn. De verwachting is dat deze trend zich in 2019 zal doorzetten. 
 
De afgelopen drie jaar sloot de gemeente Eindhoven, de belangrijkste opdrachtgever van Neos, 
jaarlijks met forse exploitatietekorten in het Sociaal Domein af. Om deze negatieve tendens te keren 
heeft de gemeente Eindhoven eind 2018 eenzijdig besloten om de tarieven van een aantal 
inkoopproducten voor alle zorgaanbieders met 20 tot 40% te verlagen in combinatie met een 
budgetplafond per product. Om deze enorme kortingen op te vangen heeft de Raad van Bestuur 
maatregelen afgekondigd en deze verwoord in het Transitieplan 2019. 
 
Medio 2018 heeft de gemeente Eindhoven, na uitstel van een aantal jaren, het besluit genomen om 
de Centrale Aanmelding van Neos per 1 januari 2019 te verplaatsen naar het Regieteam, een afdeling 
binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Hiermee komt na een lange periode een einde aan het 
voor cliënten en ketenpartners vertrouwde gezicht van de Centrale Aanmelding. Voor informatie en 
hulpvragen zullen zij zich voortaan bij de betreffende gemeente moeten melden. Een belangrijk deel 
van de intakefunctie, zoals de maatschappelijke opvang, gaat over naar het Regieteam.  



  Governanceverslag 2018 
 

  Pagina 13 van 15       pag.  van 15               

Een ander deel van de activiteiten, de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, blijft bij Neos. 
Door het vervallen van de Centrale Aanmelding krijgt Neos minder zicht en invloed op de instroom van 
haar cliënten, wat op zich een risico is. 
 
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is vanuit de Wmo een van de wettelijke taken van 
gemeenten geworden. Vanuit het advies van de commissie Dannenberg uit 2015 wordt beschermd 
wonen vooral benaderd vanuit burgerschap, waarbij ondersteuning, bescherming en behandeling 
zoveel mogelijk in de thuissituatie worden ingezet. Dit past in de brede maatschappelijke ontwikkeling 
om zoveel mogelijk hulpvragen naar burgers te brengen in plaats van burgers naar de expertise van 
zorgverleners. Vanuit deze beleidsontwikkeling heeft Neos in het afgelopen jaar de geleidelijke 
vermindering van de intramurale capaciteit in combinatie met een verdere ambulantisering van de 
hulpverlening voortgezet. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Eindhoven is het de 
vraag in hoeverre de gemeente Eindhoven dit beleid volledig blijft ondersteunen door voldoende 
middelen voor de ambulantisering beschikbaar te blijven stellen. 
 
Strategie 
Om adequaat te anticiperen op het verlagen van de inkooptarieven en het instellen van de 
budgetplafonds heeft de Raad van Bestuur het Transitieplan 2019 opgesteld. Dit plan, dat in nauw 
overleg met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad tot stand is gekomen, omvat een 
pakket maatregelen om de gevolgen van de kortingen - en de daarmee gepaard gaande risico’s - te 
beheersen. 
 
Mede als gevolg van de genoemde tariefkortingen en budgetplafonds stuurt de Raad van Bestuur 
actief op een andere productmix van beschermd wonen, verpleegzorg (Wet langdurige zorg) en 
forensische zorg. Het betreft hier de bezetting van de intramurale capaciteitsplaatsen bij Neos die in 
omvang gelimiteerd zijn. Door de toenemende marktvraag naar verpleegzorg en forensische zorg in 
combinatie met de afnemende vraag naar intramurale beschermd wonen plaatsen vindt op beperkte 
schaal spreiding van de risico’s plaats. Een bijkomend voordeel is dat de hierdoor niet benutte ruimte 
binnen het budgetplafond kan worden ingezet voor producten binnen de ambulante begeleiding, 
waardoor de mogelijkheden voor het realiseren van het maatschappelijke brede overheidsbeleid 
toenemen. Naast deze propositie van de verpleegzorg en de forensische zorg zal de Raad van 
Bestuur proposities opstellen voor de Wmo, huiselijk geweld en de regiogemeenten. 
 
Vastgoed 
In 2018 heeft Neos met de start van de vervangende nieuwbouw van het voormalige Labrehuis 
belangrijke stappen gezet om een eigentijdse huisvesting voor de komende jaren te realiseren. Voor 
deze nieuwbouw was het noodzakelijk om de huidige cliënten tijdelijk elders onder te brengen. Hierbij 
is de keuze gemaakt om de resterende 42 cliënten zelfstandig te huisvesten in wijken en buurten, wat 
met hulp van woningcorporaties, gemeenten en particuliere investeerders in korte tijd tot stand is 
gebracht. Belangrijke voorwaarde hierbij was de intensieve begeleiding van de betreffende cliënten.  
In de beoogde nieuwbouw verblijven cliënten in een studio of een klein appartement, waarin ook de 
begeleiding plaatsvindt. Mede door het vervreemden van het voormalige Labrehuis verschuift het 
risico op incourant vastgoed naar de woningstichting. Intussen is de sloop van het voormalige 
Labrehuis gestart en wordt de oplevering verwacht in het voorjaar van 2020. 
 
In lijn met het advies van de commissie Dannenberg is de vraag door de ambulantisering naar 
kleinschalige woningen in wijken en buurten toegenomen. Naast de cliënten van Neos zijn ook steeds 
meer andere doelgroepen aangewezen op dergelijke woningen. Hierdoor neemt de druk aan de 
‘onderkant’ van de sociale huursector verder toe. 
 
Om te anticiperen op de genoemde ontwikkelingen heeft Neos twee jaar geleden haar eigen 
vastgoedportefeuille van de locaties herijkt en is een vastgoedstrategie tot 2020 vastgesteld. Hierdoor 
is de komende jaren sprake van een duidelijke en samenhangende richting van de ontwikkeling van 
het vastgoedbeleid. Daarnaast wordt de noodzakelijke flexibiliteit vergroot en kan bij externe 
ontwikkelingen en veranderende eisen in de toekomst vanuit de bestaande strategie worden 
geanticipeerd door onderdelen te heroverwegen en keuzen aan te passen. 
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Organisatie 
De genoemde ontwikkelingen in het Sociaal Domein hebben voor Neos in het komende jaar een flinke 
neerwaartse bijstelling van de beschikbare middelen tot gevolg gehad. Het jaar 2019 zal om die reden 
in het teken staan van een hoge mate van flexibiliteit, mobiliteit en aanpassingsvermogen van de 
medewerkers en de organisatie. De noodzakelijke maatregelen zijn opgenomen in het Transitieplan 
2019. 
 
In grote lijnen omvat het Transitieplan 2019 een aanscherping van de productportfolio en een 
herinrichting van de zorgprocessen. Daarnaast bevat het plan de herinrichting van de 
organisatiestructuur, waarbij met name de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
leden van het Managementteam worden geactualiseerd. De aansturing van alle operationele 
processen binnen Neos wordt daarmee bij twee managers belegd, die gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor de te behalen resultaten. 
 
Daarnaast wordt in het Transitieplan 2019 de noodzaak van een grotere focus op de dagelijkse 
bedrijfsvoering onderstreept met een proactieve sturing op de inkomsten in combinatie met een 
strakke beheersing van de uitgaven. De sturing op inkomsten betekent een actieve rol in het 
relatiebeheer met bestaande en potentiele relaties. Daarbij is ook een goede relatie met het 
gemeentelijke Regieteam noodzakelijk voor een continue en gelijkmatige instroom van cliënten. Voor 
de beheersing van de kosten zal de efficiency en effectiviteit van de zorg- en ondersteunende 
processen verder moeten toenemen. Naast het sturen op een duurzame uitstroom en kwalitatief 
goede zorg zullen ook de maximale trajectduur in combinatie met het aantal beschikbare uren 
belangrijke prestatie-indicatoren vormen. Dit vraagt een omslag in cultuur en gedrag van zowel van 
onze medewerkers als onze cliënten. 
 
Een andere belangrijk strategisch speerpunt is het inrichten van de zorg logistieke processen als 
gevolg van het grotendeels wegvallen van de functies van de Centrale Aanmelding. Deze processen 
moeten naadloos aansluiten bij de nieuwe werkwijze van het Regieteam. Medio 2018 is een begin 
gemaakt met de voorbereidingen van deze belangrijke ontwikkeling, waarbij de coördinatie van de 
verschillende interne werkprocessen worden gebundeld in het Bedrijfsbureau. Daarnaast vormt het 
Bedrijfsbureau de spil tussen Neos en het Regieteam van de gemeente Eindhoven. 
 
In vergelijking met 2018 zal in 2019 de personele formatie fors krimpen. Hierbij heeft de Raad van 
Bestuur de keuze gemaakt om dit via natuurlijk verloop te realiseren. Dit vraagt om een 
personeelsbeleid met de nodige flexibiliteit in arbeidscontracten, waarbij tevens een groter beroep zal 
worden gedaan op flexibiliteit en interne mobiliteit van medewerkers. 
Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor gerichte scholing, de focus op duurzame 
inzetbaarheid en een wijze van organiseren waarbij de medewerkers voldoende ruimte ervaren om 
hun eigen werk te organiseren. In het afgelopen jaar is de ontwikkeling naar zelforganiserende teams 
verder doorgezet en naar verwachting zullen medio 2019 alle teams zijn toegerust met de 
basisprincipes van zelforganisatie. 
 
Financieel 
De ontwikkelingen als gevolg van de tekorten bij de gemeente Eindhoven in het Sociaal Domein 
hebben ook hun financiële impact gehad op Neos. Wederom was deze gemeente terughoudend met 
het afgeven van beschikkingen en was regelmatig sprake van het afschalen van de zwaarte van de 
beschikkingen. De tariefkortingen en de budgetplafonds die de gemeente Eindhoven voor 2019 heeft 
afgekondigd zorgen voor grote risico’s voor de kwaliteit van zorg en de continuïteit van de organisatie. 
Het beeld dat de laagste voorzieningen in de opvang in Eindhoven overvol zitten, terwijl in de 
maatschappelijke opvang in toenemende mate lege plaatsen ontstaan, maakt de ongewenste effecten 
van het gevoerde gemeentelijke beleid duidelijk zichtbaar. 
 
Het inkoopmodel zorgt voor veel fluctuatie in de omzet waardoor het uitermate lastig is om een 
betrouwbare inschatting te maken van de te verwachten omzet. Ondanks de toenemende hulpvraag in 
de markt vormt deze werkwijze een behoorlijk risico voor de continuïteit. Hierdoor wordt het belang 
van een buffer in de vorm van een toereikend weerstandsvermogen steeds groter. Naar verwachting 
zal het huidige inkoopbeleid in 2020 worden geëvalueerd en op onderdelen worden herzien. 
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2.3  Toekomstverwachtingen  
 
Ontwikkelingen Sociaal Domein 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet zijn inmiddels 
ingevoerd en gemeenten hebben deze taken overgenomen. Er is beleidsmatig echter nog nauwelijks 
sprake van een transformatieproces. De Participatiewet wijkt in doel en uitvoering af van de Wmo en 
de Jeugdwet omdat de Participatiewet nog steeds centraal wordt gestuurd vanuit het rijk met 
verplichte uitvoeringsprincipes, terwijl Wmo en Jeugdwet maatwerk voorop hebben staan. In de 
praktijk leidt dit tot onsamenhangend en soms elkaar tegenwerkend beleid. Uit onderzoek van het 
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de landelijke Inspectie SZW blijkt dat de groepen in de sfeer 
van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), de maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen, nauwelijks vooruit zijn gegaan qua participatie en arbeidsdeelname sinds de Wmo van 2007. 
De toegang tot zorg en ondersteuning is voor kwetsbare burgers nog steeds een groot probleem en 
de inkoopprocedures van gemeenten leiden tot een enorme toename van de administratieve belasting 
voor de huidige zorgaanbieders. Bijkomend negatief effect is dat een aanzienlijk deel van de 
zorgmiddelen niet ten goede komt aan de zorgvraag van burgers. Een integrale toegang voor opvang, 
huisvesting, inkomen, begeleiding en schuldhulpverlening, bestaat nog bijna nergens. De toegang tot 
voorzieningen is een knelpunt voor mensen die van meerdere voorzieningen gebruik moeten maken.  
 
Wonen voor bijzondere doelgroepen 
Het afgelopen jaar zijn door Neos, woningcorporaties en gemeenten diverse initiatieven ontwikkeld op 
het gebied van wonen voor bijzondere doelgroepen. Het thema “wonen en zorg” staat inmiddels hoog 
op de politieke agenda en wordt urgenter nu duidelijk is dat de kosten voor beschermd wonen in de 
eigen regio fors zijn overschreden. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Dannenberg is 
door de VNG geadviseerd om beschermd wonen om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig 
wonen in de wijk met de noodzakelijke bescherming en ondersteuning. Tevens zal in dit verband ook 
een herijking plaats vinden van de maatschappelijke opvang. 
 
Voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen is momenteel een meerjarenbeleid in 
voorbereiding waarbij door zorgaanbieders en woningcorporaties in kaart is gebracht wat voor de 
komende jaren de specifieke woonopgave voor de regio Eindhoven is. De gemeente Eindhoven, 
woningcorporatie ‘thuis, Neos en Leger de Heils zijn daarnaast betrokken bij het landelijke 
actieprogramma “Weer thuis”, een initiatief van VNG, Aedes, Leger des Heils en Federatie Opvang 
om de komende jaren 10.000 passende en betaalbare extra wooneenheden te realiseren in de sociale 
huursector. Hiervoor zijn landelijk acht proefregio’s geselecteerd.  
De komende maanden zullen al deze initiatieven op bestuurlijk en regionaal niveau op elkaar worden 
afgestemd om versnippering te voorkomen. Uiteindelijk zullen ook de prestatieafspraken tussen 
gemeenten en woningcorporaties aangescherpt moeten worden. 


