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Voorwoord directeur-bestuurder 

 

In 2020 bestond Neos 20 jaar. Een echte mijlpaal, die we helaas niet hebben kunnen vieren zoals we dat 

hadden gewild. Een pandemie denderde door de hele samenleving en dus ook door Neos.  

Binnen de organisatie gebeurde er in 2020 veel: de opening van onze nieuwe locatie aan de Boutenslaan, 

de verkoop van onze locatie aan de Hoogstraat en de nodige aanbestedingen die we vorm en inhoud 

moesten geven. Net als in 2019 schrijft Neos in 2020 zwarte cijfers. We zijn een gezonde en vitale 

organisatie. Neos zal de komende jaren alert moeten blijven, omdat veranderingen elkaar snel zullen blijven 

opvolgen. Door wendbaar en flexibel te zijn kunnen we hier proactief op inspelen. 

 

Bij het schrijven van dit Governanceverslag bevinden we ons al een jaar in de coronacrisis. Het coronavirus 

raakt ook onze medewerkers, cliënten en vrijwilligers. Iedereen heeft ermee te maken en dat heeft een grote 

impact op het dagelijkse leven. Het is goed om te zien dat er veel energie is om elkaar er doorheen te 

loodsen. Laten we hopen dat deze crisis in de loop van 2021 in bedwang is en dat we met z’n allen weer 

terug kunnen naar een normaler bestaan. In paragraaf 2.2 zijn de voornaamste bedrijfsrisico’s van de 

coronacrisis voor Neos beschreven.  

 

De bekostiging van onze zorg- en dienstverlening is in 2020 verschoven. Inmiddels zijn financieringsstromen 

steeds evenwichtiger in de bekostiging aanwezig. Het goed kunnen uitvoeren van de dienstverlening blijft 

vragen om flexibiliteit, focus en wendbaarheid van de organisatie. De vraag van de cliënt is leidend, onder 

voorwaarde dat het begeleidingsproces kan worden geborgd op basis van een effectieve inzet van 

medewerkers, capaciteitsplaatsen en beschikbare middelen. 

 

In 2020 zijn er aanbestedingen geweest op onder meer het gebied van ‘Basiszorg en Maatwerk 

maatschappelijke opvang’ en ‘Dagbesteding’. De uitvoering hiervan zal in 2021 verder vorm krijgen. 

Daarnaast hebben we in 2020 geïnvesteerd in onze ICT. Ook hebben we, in september, onze intrek 

genomen in de nieuwe locatie aan de Boutenslaan, de P.C. Boutenshof en is, wat later, de locatie Ritahuis 

verkocht.  

 

Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat. Dit positieve resultaat komt voort uit het 

resultaat uit de normale bedrijfsvoering én extra incidentele opbrengsten. In 2021 voorzien we een lichte 

omzetstijging in de begroting en verwachten we een sluitende exploitatie te kunnen realiseren. 

 

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn we dankbaar voor hun flexibiliteit, gedrevenheid en mateloze inzet. Zij 

zorgen er iedere dag voor dat onze cliënten zo goed mogelijk begeleid en, waar nodig, verzorgd worden. 

Zeker in de coronacrisis vraagt dat veel extra’s van onze mensen die het - naar omstandigheden - erg goed 

doen.  

 

 

Eindhoven, 22 april 2021 

R.M.P. Bakkes 

Directeur-bestuurder 
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Verslag Raad van Toezicht 

 

Het jaar 2020 stond ook voor Neos in het teken van het coronavirus. De medewerkers hebben zich in de 

eerste maanden van de crisis moeten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Het moet gezegd dat zij dit 

voortreffelijk hebben opgepakt. Naast de coronacrisis speelde in 2020 ook de dynamiek van het 

gemeentelijke domein. Gedurende het jaar was de aanbesteding van de maatschappelijke opvang een groot 

thema. Dit is dan ook regelmatig onderwerp van gesprek geweest tussen de Raad van Toezicht en de 

directeur-bestuurder. Het decentrale systeem - met een grote verantwoordelijkheid voor de gemeenten - zal 

ook de komende jaren onverminderd merkbaar zijn.  

 

Wij verwachten in 2021 en 2022 nog de nodige veranderingen in de bekostiging van onze diensten. De 

verdere ontwikkeling van Neos, waarin de focus steeds meer komt te liggen op zoveel mogelijk (beschermd) 

wonen in de wijk, is in dit geheel zeer belangrijk. Neos zal zich moeten blijven opstellen als wendbare en 

flexibele organisatie en zal daar ook naar moeten blijven handelen. Dit vraagt  flexibiliteit, aanpassend 

vermogen en proactief handelen van de gehele organisatie. Het is aan de directeur-bestuurder en het 

management om hierbij voorop te lopen en de medewerkers hierin op een adequate manier mee te nemen.  

 

Over 2020 schrijft Neos zwarte cijfers. Het traject rond zelforganiserende teams werd in 2020 formeel 

afgerond en is nu integraal onderdeel van het werken binnen Neos. De Raad van Toezicht realiseert zich dat 

de druk op de medewerkers hoog is door alle veranderingen die in 2020 hebben plaatsgevonden en in de 

toekomst nog plaatsvinden. De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande aanpassingen in het werk 

hebben de complexiteit nog groter gemaakt. Het is wel goed om te constateren dat het ziekteverzuim in 

2020, ondanks corona, zeer laag was onder de medewerkers. Het aantal coronagevallen onder onze 

deelnemers bleef ook zeer beperkt.  

 

In 2020 heeft de directeur-bestuurder aandacht besteed aan extern relatiebeheer. De samenwerking met 

uiteenlopende zorgaanbieders, (regio)gemeenten, politie en buurtorganisaties is noodzakelijk voor Neos om 

haar maatschappelijke opgave in het sociaal domein te kunnen blijven realiseren. Omdat we mogen 

verwachten dat steeds meer cliënten zo zelfstandig mogelijk in wijken en buurten gaan wonen, verdient de 

samenwerking met de woningcorporaties bijzondere aandacht van de directeur-bestuurder.  

In 2020 werd de nieuwe locatie aan de Boutenslaan opgeleverd, iets wat we mogen beschouwen als een 

goed resultaat van de samenwerking met woningcorporatie ‘thuis. Daarnaast werd het Ritahuis verkocht, 

waarmee Neos heeft voldaan aan de afspraken met de buurt en de gemeente. De huisvestingsopgave blijft 

ook de komende jaren een groot aandachtspunt. Hierbij zullen we naast het koesteren van de samenwerking 

met woningcorporaties zeker ook moeten kijken naar de mogelijkheden van andere partijen.  

 

De Raad van Toezicht had in 2020 vijf reguliere vergaderingen met de directeur-bestuurder. Daarnaast was 

sprake van een ingelaste vergadering en waren er diverse momenten van ad-hocoverleg. Ook vond begin 

2020 de Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats. De Raad van Toezicht had verder diverse 

besprekingen met de accountant, de ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het managementteam 

van Neos en beoordeelde de directeur-bestuurder. 

 

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies: Auditcommissie, Governancecommissie en de 

Commissie Strategisch Vastgoed. De leden van de Auditcommissie kwamen viermaal bij elkaar. De 

Commissie Strategisch Vastgoed vergaderde driemaal en de Governancecommissie eenmaal. 
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Via dit verslag willen we graag kenbaar maken dat we de inzet van medewerkers en vrijwilligers zeer 

waarderen. Wij realiseren ons dat er door alle externe veranderingen, zeker nu, in tijden van coronacrisis, en 

de soms buitensporige administratieve regeldruk, veel van onze medewerkers wordt gevraagd.  

 

 

Eindhoven, 22 april 2021 

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 directeur-

bestuurder 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 directeur-

bestuurder. 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 worden voldaan 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. Van hen mag verwacht worden dat ze behalve voor de organisatorische en bedrijfsmatige 

aspecten ook voldoende aandacht hebben 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 doorlopend worden aangescherpt. Het versterken van het 

interne toezicht is onder andere gericht op de uitvoering van het frauderisicobeleid en het risicomanagement 

en de 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 van Toezicht heeft als belangrijkste taak toezicht te houden op de maatschappelijke doelstelling 

van de organisatie, de langetermijnstrategie, de algemene gang van zaken en het bestuur van de 

organisatie door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen kwaliteit 

van functioneren en heeft in 2020 ook het eigen functioneren geëvalueerd. De Raad van Toezicht hanteert 

daarbij een reglement waarin regels zijn opgesteld op basis van de vernieuwde Governancecode. Goed 

bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden om zorg van goede kwaliteit te leveren. De Raad van 

Toezicht en de directeur-bestuurder hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de integrale 

toepassing van de Governancecode.  

 

1.3  Mutaties en werkzaamheden Raad van Toezicht 

 

In het verslagjaar 2020 hield de Raad van Toezicht vijf keer een reguliere vergadering alsmede een 

ingelaste vergadering, terwijl de Auditcommissie, de Commissie Strategisch Vastgoed en de  

Governancecommissie van de Raad periodiek intensief overleg voerden met de directeur-bestuurder. Per 1 

april 2020 is afscheid genomen van de heer Bisschops, die statutair is afgetreden. 

 De Raad stelde zich ook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de medezeggenschap van zowel 

medewerkers als cliënten. Daarbij liet de Raad zich informeren via de agenda’s van de overleggen tussen de 

directeur-bestuurder, de ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.  

 

Een delegatie van de Raad van Toezicht voerde in 2020 conform artikel 24 van de Wet op de 

Ondernemingsraden een keer overleg met de ondernemingsraad. Met de Centrale Cliëntenraad werd een 

keer overlegd over de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap, cliëntenparticipatie en de 

effecten van het gemeentelijke beleid op de kwaliteit van de cliëntenzorg.  
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De Governancecommissie voerde in 2020 een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. In dit 

gesprek kwamen de volgende aspecten aan de orde: de behaalde resultaten van de organisatie, de relatie 

met de externe stakeholders, de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en de rol 

van de Raad van Toezicht als werkgever. De Raad indexeerde in 2020 haar remuneratie in 

overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens.  

De governanceverhouding tussen bestuur en toezichthouders is vastgelegd in aparte reglementen voor de 

Raad van Toezicht en voor de directeur-bestuurder. 

 

1.4  Samenstelling Raad van Toezicht ultimo 2020 

  

Naam  Functie  Hoofd- en nevenfuncties  Benoemd tot en met  

De heer   
drs. G.J. van Nuland  

Voorzitter Raad van Toezicht  
Voorzitter Governance commissie  

 Hoofdfunctie:  
• Directeur Brabant Water NV   
     (tot 1-9-2020) 

 Relevante nevenfuncties:  
• Voorzitter Raad van Commissarissen       

      VB Groep  
• Voorzitter Raad van Commissarissen     
      Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.  
• Adviseur Nationaal Register  

 31 juli 2022  
 (2e termijn)  

De heer drs. E. Smeets  

  

Lid Raad van Toezicht   
Voorzitter Auditcommissie  
Voorzitter Commissie Strategisch 
Vastgoed  

Hoofdfunctie:   

• Interimmanager en consultant  

Nevenfuncties:  
• Lid Raad van Toezicht St. Woonzorgcentrum Sint 

Anna, Boxmeer  
• Lid Raad van Toezicht St. Sint Jozef Wonen en 

Zorg, Meijel  
• Lid bestuur St. Zorg Meijel, Meijel  
• Vice-voorzitter Raad van Toezicht St. Via Jeugd, 

Maastricht  
• Voorzitter Specialist Group Statistics and 

Economics, International Water Association 
• DGA Edmadi BV  

31 december 2022  

(1e termijn)  

De heer   
drs. L.G.M. Bisschops  

 Lid Raad van Toezicht  
 Lid Governance commissie   
 Portefeuille Cliëntenbeleid  

 Hoofdfunctie:  
• Eigenaar/adviseur Adviesbureau Bisschops  
• Gemeenteraadslid Gemeente Best 

 

Nevenfuncties:  
• Lid Commissie Gezondheid en Welzijn, 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, AvansHogeschool  

 Nevenfunctie:  

• Lid Raad van Toezicht Mosae Maastricht   

 31 maart 2024   

 (2e termijn)  
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De Raad van Toezicht sprak in 2020 over uiteenlopende onderwerpen en keurde daarnaast de volgende 
besluiten en voorstellen van de directeur-bestuurder goed, namelijk:  

• Verklaring van de directeur-bestuurder ten aanzien van de continuïteit 2019; 

• Remuneratie Raad van Toezicht 2020; 

• Jaarverantwoording, accountantsverslag en jaarrekening 2019; 

• Periodieke trimesterrapportages en dashboard 2020; 

• Begroting 2021 en Treasury jaarplan 2021; 

• Investeringsbegroting 2021; 

• Klassenindeling Wet Normering Topinkomens 2020; 

• Overeenkomsten Maatschappelijke opvang Basiszorg en Maatwerk; 

• Verkoop Ritahuis. 

 

1.5 Bestuur 

 

De directeur-bestuurder 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 directeur-bestuurder legt over het gevoerde beleid en over de financiële 

resultaten verantwoording af van de Raad van Toezicht en rapporteert periodiek over de 

kwaliteitsontwikkeling, zorginnovaties en de beheersing van de bedrijfsrisico’s. In 2019 werd 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 Directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de 

jaarrekening 2020.  

 

1.6  Samenstelling Bestuur ultimo 2020 

 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 2020 

Drs. R.M.P. Bakkes MBA  Directeur-bestuurder  • Lid Raad van Toezicht Dacapo-college, Sittard-Geleen 

• Voorzitter voetbalvereniging FcRia, Nieuwstadt 

• Lid Raad van Advies Fontys Hogeschool, Eindhoven 

• Bestuurslid, Coöperatie Markieza, Eindhoven 
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2 MEDEZEGGENSCHAP 

2.1 Medezeggenschap Centrale Cliëntenraad  

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en is een 

officieel medezeggenschapsorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden in het kader van de Wet 

Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De CCR richt haar activiteiten niet op individuele 

vragen van cliënten; daarvoor bestaat binnen Neos het Cliënten Punt en de onafhankelijke 

Vertrouwenspersoon. De rol van de CCR is het behartigen van de overkoepelende, locatie-overstijgende 

cliëntbelangen.  

2.2 Interne en externe overleggen  

Eens per twee maanden heeft de CCR een overlegvergadering met de directeur-bestuurder. Tijdens dit 

overleg informeert de directeur-bestuurder de CCR over de voortgang van zaken binnen de organisatie en 

worden tevens onderwerpen toegelicht en besproken waarover de directeur-bestuurder advies heeft 

gevraagd. Ook signalen van (cliënten van) de locaties vormen een vast agendapunt.  

Driemaal per jaar heeft de CCR overleg met de leden van het managementteam van Neos. Daarin komen 

thema’s aan de orde die in de betreffende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) spelen of die 

overkoepelend van belang zijn.  

In 2020 heeft de CCR eenmaal een vergadering met een delegatie van de Raad van Toezicht belegd over 

de algemene gang van zaken in de organisatie, de voortgang en het niveau van cliëntenparticipatie en de 

ontwikkeling van de medezeggenschap.  

Intern konden de CCR-leden vanwege COVID-19 niet regelmatig aanwezig zijn bij de 

huiskamervergaderingen op de verschillende locaties. Desondanks heeft de CCR toch kunnen bijdragen aan 

de introductiebijeenkomst(en) voor de bewoners die betrokken waren bij de verhuizing vanuit zowel het 

Ritahuis als het Sociaal Pension naar de nieuwe locatie Boutenslaan. 

2.3 Adviezen  

 

In 2020 bracht de CCR over de volgende onderwerpen formeel (verzwaard) advies uit:  

• advies aanvraag MO 2021, 

• advies aanvraag Begroting Neos 2021.  
 

2.4  Leden Centrale Cliëntenraad 2020  

 

In 2020 waren de volgende personen betrokken bij de CCR: 

• de heer T. Korenman    voorzitter 

• mevrouw D. Zwart    secretaris tot 30-06-20, penningmeester 

• de heer B.O. le Comte    secretaris per 01-07-20  

• mevrouw R. Vroegop    lid per 01-09-20  
De CCR wordt ondersteund door het directiesecretariaat. 
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2.5  Medezeggenschap Ondernemingsraad 

 

Een goede relatie tussen de directeur-bestuurder 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. Het 

jaar 2020 stond in het teken van corona en de maatregelen die daarmee samenhingen. Voor de OR 

betekende het dat zijn vergaderingen en andere ontmoetingen via Teams liepen. Een andere grote 

verandering was de wisseling van het bestuur: Raoul Bakkes werd in 2020 de nieuwe directeur-bestuurder 

van Neos. Daarmee werd hij tevens de overlegpartner van de nieuwe OR, want in 2020 vonden er OR-

verkiezingen plaats. Ook nu waren er weer meer kandidaten (11) dan OR-zetels (9), hetgeen aangeeft hoe 

betrokken Neos-medewerkers zijn! Ook werd er in groten getale gestemd. 

 

In 2020 kwamen de OR en de directeur-bestuurder negen keer bijeen in de zogeheten overlegvergadering. 

Daarnaast is er één keer overleg geweest tussen de Raad van Toezicht, de OR en de directeur-bestuurder 

in het kader van het artikel 24-overleg (Wet op de Ondernemingsraden). 

 

Ondanks dat het in coronatijd lastig was om goed kennis te maken met elkaar, is de OR van mening dat de 

kennismakingsprocessen in 2020 goed zijn verlopen. Allereerst het kennismakingsproces binnen de OR zelf, 

met een deels nieuwe samenstelling en een stapsgewijze inwerkperiode waarin de ‘oud’ OR-leden samen 

met de nieuwe OR-leden de zaken oppakten. Maar ook de kennismaking met de directeur-bestuurder. De 

directeur-bestuurder sloot aan bij de OR-cursus waar partijen hebben gesproken over de samenwerking en 

de toekomst van Neos. 

 

De belangrijkste topics in het jaar 2020 waren afspraken over de basisvoorziening en de 

maatwerkvoorziening, de nieuwbouw, het samenvoegen van de functies groepsbegeleider en 

woonbegeleider en de ontwikkelingen bij Bedrijfsvoering. Ook werd een inkijkje gegeven in de plannen rond 

het ATC. 

 

Verder zette de OR met betrekking tot het samenvoegen van de functies groepsbegeleider en 

woonbegeleider een enquête uit om te kunnen bepalen hoe medewerkers tegen deze verandering 

aankeken. Ook sprak de OR met HR, met de coronacoördinator en met de leden van het MT en de staf. 

 

In totaal werden er in 2020 vijf adviesaanvragen en elf instemmingsaanvragen aan de OR aangeboden. Eén 

van deze instemmingsaanvragen betrof het HR-beleid en een aantal aangepaste HR-regelingen, (deel-

instemmingsaanvragen). Nagenoeg al deze aanvragen zijn naar tevredenheid van beide partijen 

afgewikkeld.  

 

In 2020 is op de volgende onderwerpen advies gevraagd: 

• Investering nieuwbouw 

• Begroting en investeringsbegroting 2021  

• Wijziging secretariaat RvB 

• Basisvoorziening en maatwerkvoorziening  

• Bedrijfsvoering 

 

In 2020 is op de volgende onderwerpen instemming gevraagd/gegeven: 

• VOG 

• Jaarplan Kwaliteit Arbo en Veiligheid 2020 
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• Procedure BIG en SKJ 

• Vervallen regelingen HR door volgen CAO 

• HR-beleid en HR-regelingen 

• Bedrijfsvoering 

• Samenvoegen functies groepsbeleider-woonbegeleider 

• Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 

• Reis- en verblijfkosten 

• Opleidingsplan 

• RI&E i.r.t. corona-aanpak (opschalingsplan) 
 

Eind 2020 konden alle medewerkers van Neos een PMO laten uitvoeren door Human Capital Care. De OR 

was daar al langer voorstander van en het is goed te constateren dat dit zijn beslag heeft gekregen. In dat 

licht bezien wil de OR complimenten maken aan alle medewerkers en leidinggevenden bij Neos, want 

ondanks de coronatijd waarin hard gewerkt werd (denk aan de quarantaine-unit, het schakelen tussen het 

‘oude’ werken en het ‘nieuwe’ werken) was het ziekteverzuim erg laag. Een opsteker voor ons allemaal! 
 

Leden ondernemingsraad in 2020 (vanaf 1-7-2020): 

• de heer F. van Hout (voorzitter) 

• mevrouw J. Bazuin (vice-voorzitter) 

• mevrouw G. Barten 

• mevrouw J. van der Heijden 

• mevrouw W. Smetsers 

• mevrouw A. Vroomen 

• mevrouw L. van der Heiden 

• de heer J. van Hemmen 

• de heer A. Tils 

De OR werd in 2020 ondersteund door de ambtelijk secretaris, mevrouw A. Kretzer. 

 

3 FINANCIËLE CONTINUÏTEIT, RISICO’S EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN  
  

3.1  Continuïteit 

 

Neos heeft over 2020 een positief resultaat behaald van afgerond € 3,4 miljoen. Dit positieve resultaat is 

toegevoegd aan het eigen vermogen waardoor dit is gestegen van € 5,6 miljoen naar € 8,9 miljoen ultimo 

2020. Het resultaat uit bedrijfsvoering van € 3,4 miljoen positief wordt in 2020 beïnvloed door een aantal 

incidentele posten: 

 

Omschrijving Bedrag  

Resultaat 2020 € 3.400.000 +/+ 

Kosten vanwege de herhuisvesting cliënten Labrehuis en verbouwing Barrierweg 

(bestenmingreserve) 

€  100.000 +/+ 

Advieskosten strategisch vastgoedbeleid  € 200.000 +/+ 

Dotatie voorziening € 200.000 +/+ 

Vrijval voorziening € 100.000 -/- 

Vrijval en baten uit 2019 € 100.000 -/- 

Boekwinst verkoop pand € 2.900.000 -/- 

   

   

Totaal genormaliseerd resultaat 2020 € 800.000 +/+ 
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Het genormaliseerde resultaat 2020 uit normale bedrijfsvoering bedraagt € 0,8 miljoen positief.  

De som van de bedrijfsopbrengsten is in 2020 met circa € 2,9 miljoen gestegen ten opzichte van 2019. Deze 

stijging is volledig verklaarbaar door de boekwinst gerealiseerd op de verkoop van het pand aan de 

Hoogstraat 229A en 231.  

De som van de bedrijfslasten is in 2020 met circa € 0,2 miljoen gestegen ten opzichte van 2019. 

 

3.2  Kredietverstrekking 

 

Ultimo 2020 staat er op de balans een schuld van € 874.655 inzake twee leningen De schuld is volledig 

kortlopend en verantwoord onder het aflossingsdeel 2021. Begin 2021 worden beide hypothecaire leningen 

namelijk afgelost met de opbrengstwaarde van de verkoop van het pand aan de Hoogstraat 229a en 231. De 

leningen bestaan uit: 

 

1. Lening Rabobank, € 200.000 (€ 0 langlopend, €   200.000 kortlopend) 

2. Lening Rabobank, € 674.655 (€ 0 langlopend, €   674.655 kortlopend)  

 

 Lening 1: met als hoofdsom € 2.500.000 is in 2005 afgesloten ter financiering van de aanschaf van een 

aantal zorgpanden.  

Lening 2: met als hoofdsom € 1.650.000 is in 2006 afgesloten ter financiering van de aanschaf van een 

aantal zorgpanden. 

Ultimo 2020 zijn alle hypothecaire zekerheden geroyeerd als gevolg van de aanstaande verkoop van het 

pand aan de Hoogstraat 229a en 231. 

 

 Begin 2021 zijn beide hypothecaire leningen volledig afgelost en is er geen sprake meer van enige 

kredietverstrekking.  
 

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

continuïteit 

 

De vastgestelde en goedgekeurde begroting 2021 sluit op een exploitatieresultaat van € 0,-.   

In de samenwerkingsafspraken rondom de Basiszorg 2021 zijn financiële garanties afgesproken voor de 

levering. In de samenwerkingsafspraken rondom Maatwerk 2021 zijn financiële garanties afgesproken voor 

het leveren van een maatwerktraject.  

 

Ook in 2021 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 de budgetten in lijn liggen met 2020 en de 

overschrijdingen in dit boekjaar minimaal waren. Tevens is Neos voor 2021 en verder voornemens de 

ingezette financieringssubstitutie van Wmo naar forensisch en Wlz door te zetten. Hierdoor zou de 

budgetindicatie voor Neos voldoende financiële ruimte moeten geven in het Wmo-segment. 

De productieafspraak in het forensische domein is voor 2021 niet gemaximeerd. Aangezien de vraag naar 

intramurale zorg in dit segment blijft toenemen, is de verwachting dat de financiering in dit domein in 2021 

verder zal stijgen. Hiermee wordt de afhankelijkheid van de gemeente Eindhoven gereduceerd en daarmee 

het continuïteitsrisico van Neos teruggedrongen.  

 

Europese aanbesteding gemeente Eindhoven 

Voor 2022 heeft de gemeente Eindhoven een aanbesteding aangekondigd voor het inkoopproduct 

ondersteuning zelfstandig leven. Voor Neos bedraagt het financiële belang van deze aanbesteding  



 

13 van 18 
GOVERNANCEVERSLAG 2020 

 

ongeveer € 0,5 miljoen (3%) van de huidige omzet. Volgens de planning van de gemeente Eindhoven opent 

de tender na het eerste kwartaal 2021 en zal in de vierde week van juli 2021 het gunningsbesluit genomen 

worden.  

 

Gezien het financiële belang van deze aanbesteding, 3% van de omzet, zal de impact op de financiële 

performance van Neos beperkt blijven onafhankelijk van de eventuele gunning. 

De contractuele samenwerkingsafspraken rondom Basiszorg en Maatwerk lopen van 1 januari 2021 tot 31 

december 2021. In de samenwerkingsovereenkomsten wordt, zonder dat daar enige zekerheid aan te 

ontlenen is, de intentie beschreven om ook voor de periode 2022 tot 2025 te komen tot 

samenwerkingsafspraken. Als deze in het slechtste geval niet tot stand komen, dient de lopende 

overeenkomst vóór 1 oktober 2021 te zijn opgezegd. 

 

Op basis van de begroting 2021 bedraagt het totale financiële belang van de samenwerking € 3,7 miljoen. 

(Basiszorg € 1,1 miljoen en Maatwerk € 2,6 miljoen). Niet komen tot een samenwerking heeft uiteraard 

gevolgen voor de financiële performance van Neos. De omzet zal dalen met ongeveer € 3,7 miljoen naar € 

13,5 miljoen. Neos heeft dan een kwartaal de tijd om de kosten voor 2022 in balans te brengen met de 

“nieuwe” omzet, die zoveel als mogelijk gecompenseerd zal worden met mogelijke extra omzet in de overige 

financieringsdomeinen, zoals de forensische zorg, de Wlz-zorg en de regiogemeenten. 

Doordat Neos per 31-12-2021 voldoende liquide middelen vrij ter beschikking heeft, is de directe continuïteit 

bij het verlies van de aanbesteding niet in gevaar. 

 

Neos beschikt over een krediet in rekening courant bij de Rabobank van € 0,7 miljoen. 

De verwachte liquiditeitspositie ultimo 2021 bedraagt ongeveer € 8,1 miljoen. 

Ook zonder enige kostenbesparende of omzetverhogende maatregel zou de mogelijke omzetdaling in 2022 

opgevangen kunnen worden. De verwachte liquiditeit ultimo 2022 bedraagt in het slechtste geval € 4,5 

miljoen. Tot en met december 2022 is er derhalve geen materieel risico ten aanzien van de continuïteit van 

Neos. 

 

3.4 Coronavirus 

 

Het coronavirus heeft nog steeds impact op de hele maatschappij. De ontwikkelingen blijven elkaar opvolgen 

en niemand weet precies wat er gaat gebeuren en wat de exacte impact zal zijn. Het vaccinatieproces is 

inmiddels gestart en de eerste signalen voor een terugkeer naar een normale maatschappij lijken er te zijn. 

De gevolgen van het coronavirus op de financiële prestaties van Neos zijn in 2020 zeer beperkt gebleven en 

ook voor 2021 en verder is de verwachting dat de impact gering is.  

 

De directeur-bestuurder staat op het standpunt dat op basis van het bovenstaande de toekomstige situatie 

voldoende perspectief geeft voor behoud en voortzetting van de kernbedrijfsactiviteiten van Neos. De 

directeur-bestuurder is derhalve 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 2020.  

 

3.5 Financiële ratio’s en toekomstverwachting 

 

In onderstaande tabel zijn de financiële posities 2019, 2020 en de verwachting 2021 uitgedrukt in 

kengetallen. Tevens zijn de verwachte financiële ratio’s weergegeven ultimo 2022 in het worstcasescenario. 

 

Met het huidige eigen vermogen van ongeveer € 9 miljoen, een verwachte liquiditeitsratio van 3,44 en een 

solvabiliteitsratio van 72% ultimo 2021 kan gesteld worden dat Neos in een zeer gezonde financiële situatie 
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verkeert. Het belang van een buffer in de vorm van een toereikend weerstandsvermogen blijft met de 

onvoorspelbaarheid van de marktwerking echter onverminderd groot. Zeker omdat nog niet duidelijk is welke 

gevolgen het inkoopbeleid van de gemeente Eindhoven  in de toekomst voor Neos zal hebben.  

 

 

Financiële kengetallen Realisatie 2019 Realisatie 2020 Verwachting 2021 Verwachting

worstcase 

ultimo  2022 

Liquiditeitsratio 2,81 2.71 3.44 1,95 

Solvabiliteitsratio 59% 66% 72% 58% 

Netto werkkapitaal  

(* € 1.000) € 4.065  € 6.822 € 6.879 € 2.679 

 

De stijging van zowel de korte- als langetermijnratio’s is verklaarbaar door het positieve resultaat 2020 

hetgeen beïnvloed is door de incidentele bate als gevolg van de gerealiseerde boekwinst door de verkoop 

van het pand aan de Hoogstraat 229-231, de afname van de langlopende schulden en de stijging van het 

eigen vermogen. De stijging van de liquiditeitsratio begin 2021 is verklaarbaar doordat dan de 

daadwerkelijke aflossing van de hypothecaire lening plaatsvindt. 

De financiële ratio’s in het worstcasescenario 2022 dalen uiteraard wel maar blijven  

binnen de marges zoals vastgesteld in het treasury statuut 2017. 

 

De directeur-bestuurder is van mening dat ultimo 2020 geen sprake is van een onzekerheid van materieel 

belang ten aanzien van de continuïteit van Neos. 

 

 

4.RISICO’S, ONZEKERHEDEN EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN BINNEN HET SOCIAAL DOMEIN  
 
4.1 Overheidsbeleid 

 
Binnen het sociaal domein hebben zich de afgelopen jaren ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan. Zo 

kregen gemeenten met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onder meer de taak om 

maatschappelijke ondersteuning te organiseren voor hun burgers. Alle ontwikkelingen hebben ertoe geleid 

dat Neos de voorbije jaren een turbulente periode heeft doorgemaakt. De vaste subsidierelatie werd 

grotendeels afgebouwd en vervangen door een inkooprelatie met gemeenten. Gelijktijdig werd marktwerking 

en daardoor concurrentie geïntroduceerd. Daardoor kwam de voor Neos essentiële samenwerking met 

ketenpartners onder druk te staan. Tevens werd gaandeweg duidelijk dat de beschikbare financiële 

middelen meer en meer verschuiven van de tweede naar de eerste lijn. De verwachting is dat deze trend 

zich blijft voortzetten. 

In de eerste jaren van de Wet maatschappelijke ondersteuning waren er forse exploitatietekorten binnen het 

sociaal domein. Bij de gemeente Eindhoven, de belangrijkste opdrachtgever van Neos, is deze tendens 

inmiddels gekeerd en is er sprake van overschot. Om de tendens gekeerd te krijgen heeft de gemeente wel 

fors moeten snijden in de budgetten. Zo verlaagde de gemeente de tarieven van een aantal inkoopproducten 

en is er een budgetplafond per product ingesteld. Deze kostenbesparende maatregelen waren noodzakelijk 

om een positief exploitatieresultaat te halen, maar hebben ook hun invloed gehad op de kwaliteit van en 

innovatie in de zorg. 

 

Ook heeft de gemeente Eindhoven ervoor gekozen om het aantal gecontracteerde aanbieders fors te 

verlagen. De gemeente Eindhoven bewerkstelligt dit door Wmo-producten aan te besteden waardoor het 



 

15 van 18 
GOVERNANCEVERSLAG 2020 

 

directe contractmanagement beperkt wordt tot een kleine groep hoofdaanbieders.  

In 2020 heeft er in de gemeente Eindhoven een aanbesteding plaatsgevonden van de Maatschappelijke 

opvang Basiszorg en Maatwerk voor de periode 2021-2025. Neos heeft ervoor gekozen om niet als 

hoofdaannemer aan te besteden, maar in plaats daarvan de samenwerking op te zoeken met Springplank, 

Ervaring die Staat en Leger des Heils.  

4.2 Strategie 

Eind 2020 is Neos gestart met de uitwerking van de strategische koers voor de periode 2021-2025. De koers 

geeft richting en focus aan voor de komende jaren. We zetten in op de kansen zonder de risico’s uit het oog 

te verliezen. Met een scherpe doelgroepenfocus streven we naar het leveren van betere zorg voor, maar 

vooral met onze deelnemers, waarbij we rekening houden met de lokale en landelijke inhoudelijke en 

financieringsopgaven en ontwikkelingen.  

Mede als gevolg van de in 2021 verder aangescherpte gemeentelijke budgetplafonds Wmo beschermd 

wonen stuurt Neos ook in 2021 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 beschermdwonenplaatsen, 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. Hierdoor nemen de 

mogelijkheden voor het realiseren van het brede maatschappelijke overheidsbeleid toe.  

Daarnaast zal Neos zichzelf nadrukkelijker profileren bij de regiogemeenten. Met alle aanstaande 

wijzigingen in de landelijke financieringsstructuren is het van belang dat de financiers weten wie Neos is en 

wat wij te bieden hebben. Op die manier kan Neos ook binnen de nieuwe financieringsstructuren een 

dominante plek “veroveren” voor de meest kwetsbare doelgroep.  

Per 1 januari 2022 wordt er namelijk gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent 

dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor 

inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe al regionale 

samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling 

over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan 

verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn omdat ze 

daarvoor de middelen ontvangen.  

 

4.3 Vastgoed 

In 2019 is gestart met de bouw van de locatie aan de Boutenslaan met 80 studio’s en 16 appartementen 

voor cliënten van Neos, Deze nieuwbouw is in september 2020 opgeleverd en in gebruik genomen. In deze 

nieuwbouw zijn de cliënten van het voormalige Ritahuis en het Sociaal Pension ondergebracht. De overige 

14 studio’s zijn ingezet voor beschermd wonen cliënten die op de wachtlijst stonden. De 14 appartementen 

zijn beschikbaar voor deelnemers die ambulante begeleiding krijgen. 

Neos is bij deze nieuwbouw uitgegaan van het principe ‘scheiding van wonen en zorg’. Hiermee wordt niet 

bedoeld dat dit in alle facetten wordt doorgevoerd, maar dat de financiering wordt opgeknipt zodat er beter 

zicht is op de kosten van het vastgoed en de kosten van de zorg. Het standpunt hierbij is dat er geen 

kruissubsidiëring tussen de verschillende financieringsstromen mag plaatsvinden. Dit principe maakt dat de 

individuele draagkracht van de cliënt leidend is. 



 

16 van 18 
GOVERNANCEVERSLAG 2020 

 

De verwachting is dat in 2021 een deel van de cliënten met een beschikking 'Beschermd Wonen groep' 

overgaat naar de Wlz. Deze cliënten krijgen een levenslange indicatie en de verwachting is dat zij langdurig 

gebruik maken van de nieuwbouw. De gemiddelde uitstroom zal hierdoor lager worden met als gevolg: 

minder instroommogelijkheden. Omdat de nieuwbouw flexibel is ingedeeld, kan Neos goed anticiperen op de 

gewenste zorgvraag. Wel zal hierdoor de samenstelling van de verschillende cliëntenprofielen in de 

nieuwbouw blijvend fluctueren. 

In lijn met het advies van de commissie Dannenberg zal, mede door de overgang van cliënten naar de Wet 

langdurige zorg (Wlz), de vraag van Neos naar kleinschalige woningen in wijken en buurten verder 

toenemen. Naast de cliënten van Neos zijn ook steeds meer andere doelgroepen aangewezen op dergelijke 

woningen. Hierdoor blijft de druk op de ‘onderkant’ van de sociale huursector toenemen. 

Door de oplevering van de nieuwbouw aan de Boutenslaan is het pand aan de Hoogstraat 229a en 231 

(Ritahuis) buiten gebruik gesteld en eind 2020 conform de vastgoedstrategie verkocht.  

 

Voor de komende periode zal een nieuwe vastgoedstrategie 2021-2025 opgesteld worden om zo blijvend te 

kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen en veranderende eisen. 

4.4 Organisatie 

 

Het jaar 2020 heeft net als voor de hele maatschappij ook voor Neos in het teken gestaan van corona.  

In samenwerking met de gemeente Eindhoven richtte Neos een quarantaine-unit in en stelde deze 

beschikbaar voor dak- en thuisloze mensen die vanwege de overheidsmaatregelen in quarantaine moesten. 

Sinds de uitbraak van COVID-19 is de quarantaine-unit vrijwel continu bezet geweest met een aantal 

cliënten. De beperkte capaciteit is gelukkig heel 2020 voldoende gebleken. Het aantal cliënten met klachten 

bleef beperkt en ook het aantal positief geteste cliënten heeft niet geleid tot grote dilemma’s in de opvang.  

Ook het aantal medewerkers dat positief werd getest, is heel 2020 beperkt gebleven en er zijn geen haarden 

ontstaan op de werkvloer. Daar waar mogelijk heeft Neos, conform het landelijke beleid, de 

coronamaatregelen rondom thuiswerken gehandhaafd. 

 

In de dagelijkse bedrijfsvoering hebben we continu proactief gestuurd op de inkomsten in combinatie met de 

uitgaven. Dit heeft voor 2020, exclusief de incidentele boekwinst door de verkoop van een pand, 

geresulteerd in een resultaat van € 0,5 miljoen. Het jaar 2021 zal daarom net als 2020 niet in het teken staan 

van bezuinigingen maar juist in het teken van ontwikkeling en zorgvernieuwing om zo een goede en 

gezonde basis te leggen voor de toekomst. Naar aanleiding van een SWOT-analyse van de interne 

organisatie en een stakeholdersanalyse 2020 hebben we de context- en issueanalyse 2021 opgesteld. Bij 

het opstellen is vastgesteld dat deze niet veel afwijkt van die van 2020. Bestaande maatregelen worden 

derhalve gecontinueerd waarbij de focus voor 2021 op een aantal specifieke thema’s gehandhaafd blijft. 

 

Samenwerking met partners 

De strategische samenwerking met onze belangrijkste externe partners, zoals de gemeente Eindhoven, 

regiogemeenten, de woningcorporaties en de maatschappelijke partners, dient verstevigd te worden. De 

belangrijkste doelstelling daarvan is de realisatie van de gezamenlijke ambities van de inclusieve stad.  

 

Organisatiecultuur 

De toekomst vraagt dat Neos kan inspelen op veranderingen (‘wendbaar’ en ‘flexibel’ is) en daarmee voor 

meer rendement zorgt en dus toekomstbestendig is. Om dit te bewerkstelligen gaat Neos werken vanuit de 

principes van een lerende organisatie. Een lerende organisatie is een organisatie die teamleden in staat stelt 

de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, 
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talentontwikkeling en het stimuleren van initiatief (= continu verbeteren). Een aanpassing, bijvoorbeeld aan 

de dienstverlening of de manier van werken, wordt niet gezien als verandering, maar als verbetering. 

 

5. TOEKOMSTVERWACHTING SOCIAAL DOMEIN 

 

5.1 (Verdere) transformatie beschermd wonen 

 

In het toekomstbeeld van beschermd wonen (advies commissie Dannenberg: Toekomst beschermd wonen) 

staat de sociale inclusie van mensen met een verstoorde zelfregulatie centraal. In essentie gaat het om een 

beschermd thuis. In deze visie vormen beschermde woonplekken in de wijk het uitgangspunt bij nieuwe 

hulpvragen, met daarnaast een 24-uurswoonvoorziening voor een kleine groep mensen. 

In 2019 zijn het Rijk en gemeenten overeengekomen om in tien jaar tijd tot een objectief verdeelmodel en 

algehele 'doordecentralisatie' van beschermd wonen te komen. Dit betekent dat gemeenten in die periode 

overstappen van het huidige model van centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle 

gemeenten. Dit begint in 2022: dan worden de middelen nog historisch verdeeld. In 2023 wordt een deel van 

de middelen voor het eerst objectief verdeeld. 

 

5.2 WMO Domein 

 

De huidige inkoopcontracten met de gemeente Eindhoven in het sociale domein lopen in 2021 in plaats van 

2020 af. Vanwege de coronacrisis heeft de gemeente ervoor gekozen om de huidige contracten met één 

jaar te verlengen (exclusief de Maatschappelijke Opvang). Voor ambulante ondersteuning zal in 2021 een 

Europese Aanbesteding volgen. Het is nog niet bekend welk vorm van inkoop, door de gemeente(n), wordt 

gehanteerd wat betreft beschermd wonen. We verwachten dat de intensiteit en/of tarieven van de 

ondersteuning binnen het sociaal domein verder naar beneden worden bijgesteld.  

5.3 Wlz Domein 

 

Vanaf 2021 is de Wlz opengesteld voor mensen met psychische problemen. Dit betekent dat een gedeelte 

van de deelnemers binnen beschermd wonen een Wlz-indicatie hebben gekregen. Deze wetswijziging regelt 

ook de aanspraak op ggz-behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om prestaties vast te 

stellen die aansluiten bij het bekostigingsmodel voor de ggz in de zorgverzekeringswet (zorgprestatiemodel). 

Het geplande invoeringsjaar voor het zorgprestatiemodel in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is 2022. Dit model 

wordt echter nog niet in 2022 overgenomen in de Wlz. Met andere woorden: ggz-behandeling blijft tijdelijk in 

de Zvw. Komend jaar zal er meer duidelijkheid komen over de positionering van ggz-behandeling in 

samenhang met de uitkomst van de bredere discussie over de positionering van (verschillende soorten) 

behandeling voor ggz-cliënten. Indien de keuze wordt gemaakt om ggz-behandeling deel uit te laten maken 

van de Wlz, zal Neos samenwerkingsafspraken moeten maken met een ggz-aanbieder om de 

behandelcomponent in te kopen.  

 

NB: Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en mensen met een somatische of 

psychogeriatrische aandoening of beperking hadden al toegang tot de Wlz.  

 

5.4 Forensisch Domein 

 

De vraag naar forensische maatwerktrajecten blijft stabiel. In verband met de situatie rond het coronavirus 

heeft DJI besloten de voorbereiding voor de aanbestedingstrajecten voor Volledig Pakket Thuis (VPT) in de 

huidige vorm te beëindigen. Vanaf 2021 zal DJI zich beraden op een toekomstige aanbesteding voor VPT (in 
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een nieuwe vorm). Het kunnen aanbieden van Volledig Pakket Thuis zal de doorstroom vanuit de 

intramurale voorzieningen versnellen. Het maakt het mogelijk om in lijn met het advies van de commissie 

Dannenberg uit 2015 (inclusie) burgers sneller deel te laten uitmaken van buurten en wijken met de juiste 

vorm en intensiteit van ondersteuning. 


