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Jaarverslag 2015 van het Bestuur 
 
Algemeen 
 
Stichting Opvoeden.nl heeft als doel : “Het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en 
ontwikkelen van een kind door het online aanbieden van eenduidige gevalideerde informatie 
voor ouders, opvoeders en jongeren”.  
 
De stichting heeft in dit kader een contract afgesloten met de VNG die namens alle gemeenten 
zorgdraagt voor de financiering van deze activiteiten. In het Programma van Eisen, dat onderdeel 
uitmaakt van het contract, zijn de doelen opgenomen die we moeten halen en is een overzicht 
gemaakt van de uit te voeren taken. 
 
In de vergadering van de Raad van Toezicht van 18 september 2015 is een besluit genomen over 
een statutenwijziging. De nieuwe statuten zijn daarna gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel. 
 
De governancestructuur van de stichting wordt gevormd door: 
 

- Een Raad van Toezicht bestaande uit drie wethouders met de portefeuille in het Sociaal 
Domein. In het verslagjaar was de samenstelling als volgt: mevrouw C.M.M. Noom, 
voorzitter en wethouder Zaanstad (per 15 mei 2015 afgetreden), de heer R.H.M. Peeters, 
lid en wethouder van Almere (vanaf 15 mei 2015 benoemd tot voorzitter) en mevrouw L. 
van der Meijs, wethouder van Doetinchem 

- Een eenhoofdig Bestuur, mevrouw M.G. Dekker (tot 18 september 2015) 
- Een directeur, mevrouw E.H. Verkerk;  
- Per 18 september 2015 is mevrouw Verkerk benoemd tot bestuurder van de stichting 

waarmee de aparte functie van directeur is komen te vervallen. 
 
2015 is het eerste jaar dat de financiering via de VNG is geregeld. Door het vastleggen van de 
afspraken voor de periode van 4 jaar leek de continuïteit voldoende geborgd. Echter, door het 
Ministerie van BZK is vastgesteld dat de huidige wijze van financiering van alle collectieve 
functies in strijd is met de Wet Financiële Verhoudingen. De VNG en betrokken Ministeries zijn 
nu in overleg om te bezien op welke wijze deze onrechtmatigheid kan worden weggenomen. Er 
wordt een voorstel voorbereid dat in de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 8 juni 
2016 ter besluitvorming wordt voorgelegd.  
 
In een Gebruikersraad zijn beleidsambtenaren van 9 gemeenten vertegenwoordigd. Deze 
Gebruikersraad is een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur van de stichting. 
 
Inhoudelijk verslag 
De basistaak van de stichting is het beheer en doorontwikkeling van de content bronnen 
Opvoeden.nl, Infovoorjou.nl en Mediaopvoeding.nl Dit werkproces met alle betrokken 
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kennispartijen in de Landelijke Redactieraad is volledig ingeregeld en leidt tot periodieke 
updates van de content. In gezamenlijkheid is gestart met het verder verbeteren van het 
(wetenschappelijke) deel van het validatieproces. De kennisinfrastructuur is uitgebreid met 
hogescholen en universiteiten. 
 
Aan de content van Opvoeden.nl is een nieuwe fase met informatie toegevoegd over Ouderschap 
en ook beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. 
 
De toegankelijkheid van de informatie is verder verbeterd door het toevoegen van een groot 
aantal filmpjes en beeldverhalen.  
 
Om ouders, jongeren en kinderen een stem te geven in de ontwikkeling van de online informatie 
over opvoeden, opgroeien en gezondheid werken we samen met landelijke en lokale partijen om 
invulling te geven aan een vorm van participatie. Bij gemeenten sluiten we aan bij bestaande 
contacten met ouders en opvoeders. We hebben een jongerenredactie die periodiek onze teksten 
beoordeeld en met Kinderrechten.nu en de Kindertelefoon werken we samen als het gaat om de 
kinderparticipatie. 
 
De vindbaarheid van de landelijke websites is aanzienlijk toegenomen. We bereikten eind 2015 
totaal ruim 120.000 bezoekers per maand.  
 
Het gebruik van de Content door gemeenten is in het verslagjaar steeds diverser geworden. Werd 
de informatie tot eind 2014 nog vooral geplaatst op websites van CJG’s, vanaf begin 2015 was 
sprake van een breder gebruik. Veel gemeenten kiezen ervoor om hun (online) jeugdhulp op een 
andere manier vorm te geven en plaatsten de opvoedinformatie dan ook op andere,  nieuwe 
digitale platforms. Ook was te zien dat gemeenten in toenemende mate de landelijke website 
Opvoeden.nl gebruiken om aandacht te vragen voor hun lokaal aanbod. De communicatie naar 
en met gemeenten is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting en heeft geleid 
tot (hernieuwde) contacten met alle gemeenten. 
Daarnaast is het aantal aanvragen van organisaties werkzaam in gemeenten toegenomen om de 
Content te plaatsen in verschillende digitale toepassingen, bijvoorbeeld een app voor het 
basisonderwijs, als onderdeel van een ouderportaal in het EKD. 
 
 
Toelichting op de cijfers 

- De stichting beschikte voor het jaar 2015 over een basisfinanciering door de VNG van € 
700.000 Ten opzichte van het jaar daarvoor had de stichting ruim 30% minder budget 
beschikbaar om de activiteiten uit te voeren. Het maken van bepaalde beleidskeuzes, 
onder meer het inzetten van een flexibel bestand van extern personeel, heeft effect gehad 
en hierdoor kon zelfs met een positief exploitatieresultaat worden afgesloten. Ruimte 
voor (nieuwe) ontwikkelingen was er echter nauwelijks. 

- Daarnaast zijn aanvullende inkomsten verkregen ten bedrag van € 58.400 zijnde de 
jaarlijkse vergoeding voor het gebruik door Regelhulp (VWS/CAK) van onze ICT 
infrastructuur. 
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- Het exploitatieresultaat bedraagt € 13.304. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene 
reserve. 

- De totale personeelskosten komen lager uit dan begroot. Lagere salarislasten van nieuwe 
medewerkers en een tijdelijke vacature zijn de belangrijkste oorzaken hiervan. 

- De overige lasten bestaan voornamelijk uit ICT kosten en inhuur derden. 
- Over de egalisatiereserve van € 68.353,= loopt momenteel een bezwarenprocedure. Het 

Ministerie van VWS heeft op 18 januari jl. een beschikking afgegeven voor de 
vaststelling van de instellingssubsidie 2014 waarin deze volledige reserve wordt terug 
gevorderd. Als argument wordt genoegd dat 2014 het laatste jaar was waarin VWS 
instellingssubsidie aan de stichting heeft verleend.  

 
 
 
 
 


