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BESTUURSVERSLAG
Inleiding
Met dit financieel jaarverslag informeren wij u over de organisatie en financiele prestaties van Stichting OOK Begeleiding in boekjaar 2018. In 2018 is Stichting OOK Begeleiding in een stabiliserende
situatie terecht gekomen wat de groei betreft. Dit heeft echter ook tot de nodige zorgen geleid: De
effecten van het gewijzigde beleid van gemeenten hebben drastische effecten gehad op de bedrijfsvoering.
Dit jaarverslag wordt tezamen met de jaarrekening gedeponeerd bij met ministerie van V.W.S, conform de regels van de WTZI.
Mochten er naar aanleiding van dit deponeren, dit schrijven of op een andere manier vragen zijn,
schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Herman en Henny van der Pol, dagelijks bestuur
Geldrop 28-05-2019

Kamer van Koophandel:
Dagelijks bestuur:
Raad van Toezicht:

Gevestigd:
Telefoon:
Internet:

54547199
Henny (H.M.D.) van der Pol – Spierings
Herman (W.) van der Pol
Ron Werkman, Voorzitter, tot 15-11-2018
Twan Krekels, voorzitter, vanaf 15-11-2018 (vanaf 20 mei 2019 formeel in functie)
Frank Verbeek
Linda Vorstenbosch
Nieuwendijk 13, 5664HA te Geldrop
040-2857868
www.autisme-centrum.nl
info@ookbegeleiding.nl
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Missie, visie en decentralisatie
Het meerjarenbeleid is, anders dan vorig jaar, niet bijgesteld:
Missie:
Op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen, zo breed mogelijk, compleet mogelijk, en op
de cliënt afgestemde zorg bieden. Vanuit kennis, professionaliteit en innovatie. Gericht op (het bereiken van) een zo groot mogelijke mate van welzijn, autonomie, regie over het eigen leven en levensvreugde voor de cliënt. Uitgaande van gelijkwaardigheid, respect en integriteit.
Visie:
Fungeren als een professionele, cliëntgerichtheid en innovatieve lokale zorgverlener, waarbij wordt
gestreefd naar het, op een binnen de zorgvisie passende en een wetenschappelijk verantwoorde
basis, beantwoorden van de hulpvraag.
Decentralisatie Sociaal Domein
Zoals ook vorige jaar aangegeven is de transitie van het Sociaal Domein van de centrale overheid
naar de lokale gemeenten nog altijd een complex proces, met pieken en dalen. In 2018 is door gemeente vooral ingezet op vereenvoudiging van de Producten- en Diensten Catalogus en de beheersing van de kosten. Het moge duidelijk zijn dat deze inzet een goed merkbare impact heeft gehad, en
nog heeft, op de bedrijfsvoering van Stichting OOK Begeleiding. De in januari 2018 ingezette organisatiewijziging is verder doorgevoerd teneinde beter om te kunnen gaan met de mate waarin en snelheid waarmee alle wijzigingen in zorgland werden en worden doorgevoerd.
Organigram per 1-1-2018:
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Samenstelling raad van toezicht
Raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2018 wederom uit 3 personen. De rol van voorzitter is tot half november vervuld door Dhr. Ron Werkman, en is daarna overgenomen door Dhr. Twan Krekels. De rest
van de bezetting van de Raad van Toezicht is in 2018 ongewijzigd gebleven.
De Raad van Toezicht bleef ook in 2018 controleren of het bestuur van Stichting OOK Begeleiding het
beleid uitvoert conform de gestelde doelen. Daarnaast toets de Raad van Toezicht of de financiën
worden uitgegeven aan de statutair vastgestelde doelen.
Activiteiten
De overeenkomsten die Stichting OOK Begeleiding heeft met alle gemeenten, zijn per saldo ongewijzigd gebleven in 2018. Wel is in november 2018 besloten om het product voor “wonen zwaar” niet
meer aan te besteden. Dit was het directe gevolg van een forse tariefskorting die centrumgemeente
Eindhoven wilde doorvoeren per 01-01-2019. Het terugtrekken heeft geleid tot een intrekken van dit
voornemen en daarom heeft Stichting OOK Begeleiding besloten voor 2019 in ieder geval dit product
alsnog in te willen leveren. Al met al levert Stichting OOK Begeleiding daarom: Bescherm Wonen,
Begeleid Wonen, ambulante individuele begeleiding voor WMO en Jeugd, groepsbegeleiding voor
WMO en Jeugd en logeeropvang. WMO maakt zo’n 40% van de omzet uit. De rest van de omzet,
60%) komt voor rekening van de Jeugdwet.
Financiële toekomst van de organisatie
In 2018 is hard gewerkt om stuurcijfers te kunnen genereren. Om zo de planning en budgettering nog
beter op orde te krijgen. De ingehuurde CFO heeft samen met het bestuur en het bedrijfsbureau
grote slagen gemaakt om dit rond te krijgen. De planning is dat vanaf mei 2019 alle kentallen en
stuurcijfers van de organisatie automatisch en zonder handwerk en interpretatie geproduceerd kunnen worden. In 2019 zal er overgestapt worden naar een centraal plansysteem om de personele bezetting beter vorm te kunnen geven en efficiënter in te kunnen zetten. Daarnaast zal iedere medewerker die het betreft overstappen naar Office365. Dit om beter te voldoen aan de AVG en moderne
manieren van communiceren. De investering hiermee gemoeid is in grootte van € 25.000,-. Een begroting voor 2019 is opgesteld door de CFO en zal verder dienen als houvast voor de financiële ontwikkeling in 2019. Er zijn in 2018 geen statutaire wijzigingen geweest en worden ook niet verwacht in
2019. 2019 zal vooral staan in het kunnen omgaan met de krimpende tarieven en verschraling van
het producten en dienstenaanbod waarop in geschreven kan worden.
Governance en nevenfuncties
De directie of dagelijks bestuur van Stichting OOK Begeleiding bestuurt onder toezicht van de raad
van Toezicht. Er is bij OOK een ondernemingsraad ter controle van het beleid. Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, beleidsvorming en besluitvoering. Het management
team, waarin ook het bestuur vertegenwoordigd, bespreekt tweewekelijks alle ter zaken doende
onderwerpen. Het 2-tallige bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk. Wel is er een duidelijke taakstelling voor beiden: Herman van der Pol richt zich met name op de financiën en interne bedrijfsvoering. Henny van der Pol doet media, personeelsbeleid, stakeholders. Als zodanig is hier ten opzichte
van 2017 niets gewijzigd. Ook in 2019 zal hierin geen verandering te verwachten zijn.

-11Henny van der Pol vervulde in 2018 een nevenfunctie. En wel die van onbezoldigd voorzitter van het
Ouder en Kind Centrum in Helmond. Herman van der Pol heeft geen nevenfuncties.
Herman van der Pol
Henny van der Pol – Spierings
Geldrop, 28-05-2019

