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IXTA NOA STAAT
“Ik sta... als een rots. Al 25 jaar!
Voor alle mensen die onbalans voelen.”
Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen,
omdat ze daar zelf ook mee te maken hebben gehad. Dat geeft deelnemers
houvast. Ze voelen dat ze er niet alleen voor staan en dat verbindt ons met elkaar.
Vanuit deze basis inspireren we anderen tot eigen verandering, zodat zij zelf hun
balans (terug) vinden.
Het coronavirus en de maatregelen maakten dat we extra alert moesten zijn om
onze balans te behouden. Het vereiste geregeld veel energie en inzet.
De eerste coronagolf veranderde ons dagelijkse leven. En later volgde nog de
tweede golf. Dat viel niet altijd mee. Maar we konden steunen en bouwen op
elkaar.
We bleven verbinding leggen met onszelf en met anderen, meebewegen en zo
een balans vinden. Door dit samen te doen, gaf dit houvast.
In 2020 bestond Ixta Noa 25 jaar. De plannen om dit te vieren hebben we
vooralsnog uit moeten stellen.
25 Jaar Ixta Noa: we zijn dankbaar en trots op alle mensen die samen met ons
een organisatie hebben gebouwd, waarbij, vanaf het allereerste begin tot aan de
schaal waarop we dat vandaag de dag doen, het mensen die moeten dealen met
kwetsbaarheid lukt om elkaar te inspireren tot het doorbreken van
zorgafhankelijkheid en elkaar te ondersteunen bij herstel en meedoen.
2020 was geen feestelijk jaar. Maar met bovenstaande in gedachte een jaar om
weer terug te denken en te waarderen voor wie we zijn en waar we nu staan.

Ixta Noa, 8 maart 2021
Gerard de Roos, directeur-bestuurder
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1 IXTA NOA!
1.1

Waarom Ixta Noa?

Wij geloven dat mensen elkaar kunnen inspireren door het delen van hun
ervaringen. Iedereen ervaart weleens onbalans in zijn of haar leven. Veel mensen
slagen erin die balans zelf terug te vinden. Wanneer dit niet lukt, kan de ervaring
van anderen bewegen tot eigen verandering.
Onze ervaringsdeskundigheid zetten wij in als kracht. Vanuit onze ervaring met
herstel helpen wij anderen hun balans terug te vinden. Iemand die bij ons komt
voor ondersteuning zien we meer als ‘deelnemer’, dan als ‘cliënt’. Want hij of zij
maakt zelf de beweging naar herstel. Zo hebben we bij Ixta Noa een werkwijze en
omgeving gecreëerd waarin iedereen ertoe doet en iedereen meedoet. Iedereen
levert vanuit zijn of haar rol een bijdrage aan zingeving en herstel.
Onze missie is dan ook: ervaring inzetten en daarmee anderen inspireren tot
verandering, zodat mensen zelf hun balans (terug) vinden.

4

“Bij ons zijn deelnemers geen cliënten met een zorgvraag, maar burgers die
ertoe doen en een bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving.”
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1.2

Wie zijn wij?

Ixta Noa: ‘ik sta nieuw’. Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen die
ervaring hebben met een psychische onbalans. Bij Ixta Noa werken mensen die
deze onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last
van hebben gehad. Hun ervaring met herstel hiervan zetten zij in om anderen bij
hun herstel te ondersteunen.
Ixta Noa is overtuigd van de waarde van 'halen, brengen en doorgeven'. We willen
daarom ook anderen leren hoe zij er kunnen zijn voor de ander. Met
ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise om anderen te inspireren tot
verandering. Zo zijn onze medewerkers en vrijwilligers vroeger onze deelnemers
geweest en zetten we nu onze ervaring en passie in om anderen te helpen.
Samen met onze medewerkers en vrijwilligers dragen we bij aan positieve
gezondheid en persoonlijk en sociaal/maatschappelijk herstel bij mensen.
Kenmerkend voor Ixta Noa is:
-

Dat zij als een van de eersten in Nederland het thema herstel omarmde en
op de kaart zette.
Dat ze een zelfstandige, geen onderdeel van een grote GGZ-organisatie,
stichting is.
Dat alle uitvoerende werkzaamheden worden georganiseerd en verricht
door ervaringsdeskundige medewerkers en vrijwilligers.
De gedegen praktijkgerichte meester/gezel wijze van opleiden.
De op ontwikkeling gerichte ‘aanpakken’ mentaliteit, waarbij we niet bang
zijn voor enige rommeligheid, enig risico en het maken van fouten.
Een zeer goed ontwikkeld kwaliteitssysteem, waardoor risico’s in beeld zijn
en mogelijke fouten binnen een acceptabele marge blijven.
Dat
zij
met
relatief
weinig
kosten
zeer
veel
contacten
begeleidingsmogelijkheden voor haar deelnemers biedt.
Een werkwijze waarmee een context is gecreëerd waarbij iedereen ertoe
doet, meedoet en vanuit zijn of haar rol een bijdrage levert aan zingeving
en herstel.

Kernwaarden van Ixta Noa en ons gedrag zijn zelfbewust, eigenzinnig en
onbevangen. Deze sluiten aan bij de kracht van Ixta Noa en zijn de bron voor het
gedrag van medewerkers. Dáár staat Ixta Noa voor!

1.3

Waar is Ixta Noa?

Ixta Noa is een landelijke organisatie. We zijn dichtbij en laagdrempelig met onze
zeven Praktijkhuizen. Doordat we zowel in als buiten onze Praktijkhuizen werken,
kunnen we mensen in een grotere regio bereiken.
De Ixta Noa Praktijkhuizen staan in Leeuwarden, Groningen, Westerkwartier,
Zutphen, Nijmegen, Enschede en sinds begin 2020 ook in Harderwijk. Daarnaast
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werkt Ixta Noa in diverse plaatsen samen met andere
welzijnsorganisaties, arbeidsintegratieorganisaties en gemeenten.

1.4

zorg-

en

Hoe is Ixta Noa georganiseerd?

Ixta Noa is een stichting met ANBI-status en wordt bestuurd volgens het
directie/RvT model. Ixta Noa is op 22 december 2011 ontstaan uit de
samenvoeging van de stichtingen ZieZo (1996) en Eventus (2009) en TEN (2009).
Ixta Noa is een erkende zorginstelling, HKZ-gecertificeerd en erkend leerbedrijf.
Iedere Ixta Noa vestiging werkt vanuit een decentrale en flexibele structuur. De
vestiging speelt in op de regionale en gemeentelijke omstandigheden. Dat kleurt
het karakter van onze dienstverlening. De vestigingen worden ondersteund door
een kleine kernorganisatie. De kernorganisatie faciliteert bij het realiseren van de
diverse doelstellingen. Hier worden de strategie en koers van de organisatie
bepaald en bewaakt, het kwaliteits-, financieel- en het personeelsmanagement
uitgevoerd en worden de strategische relaties onderhouden. Om deze kern zit
een flexibele schil van professionals die we op basis van specifieke kennis
inzetten. De flexibele schil ondersteunt zowel de kernorganisatie als de
vestigingen.
In het kader van haar kwaliteitsbeleid werkt Ixta Noa met vakgroepen. Doel van
een vakgroep is om een specifiek aandachtsgebied vanuit verschillende
perspectieven/functies te benaderen, eventuele verbeteringen voor te stellen en
de geaccordeerde werkwijze te verankeren. Iedere medewerker is ingedeeld in
één of twee vakgroepen. Iedere vakgroep heeft een document opgesteld met de
doelstellingen voor het jaar.

1.5

Ixta Noa werkt aan eigen kracht en ervaring

Ixta Noa verandert jezelf. Met onze ervaring werken wij van binnenuit aan herstel.
We begeleiden deelnemers, maar ook vrijwilligers en medewerkers intensief in
het ontdekken en gebruik gaan maken van hun eigen mogelijkheden. Ons
uitgangspunt is dat er (weer) verbinding ontstaat met anderen en dat eenieder
van betekenis is, meedenkt en meedoet, als volwaardig lid van de samenleving.
Hiertoe hebben we onze Praktijkhuizen vormgegeven als homebase én
herstelcentrum. Met een veilig, intiem, maar ook open, outreachend karakter. Dat
biedt een sfeervolle en veilige oefenomgeving waar iedereen vanuit zijn of haar
rol en mogelijkheden een bijdrage levert aan zingeving en herstel.
Ervaringsdeskundigen van Ixta Noa zijn een waardevolle ondersteuning.
Medewerkers en vrijwilligers van Ixta Noa werken als ervaringsdeskundigen mee
in teams van GGZ-organisaties. Ook werken we steeds meer in en met sociale
wijkteams. Daardoor kunnen onze ervaringsdeskundigen deelnemers en naasten
in hun eigen leefomgeving bereiken en ondersteunen.

Ixta Noa verandert jezelf.
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2 IXTA NOA EN HAAR
RESULTATEN IN 2020
In 2020 bestond Ixta Noa 25 jaar. De eerste zelfhulpgroep is in 1995 gestart door
iemand die naast haar behandeling in de GGZ haar eigen aanvullende hulp
organiseerde. Hulp vooral op het vlak van maatschappelijk en persoonlijk herstel.
Deze zelfhulpgroep leidde tot meer op herstel gerichte activiteiten, waarna in
2003 ons eerste Praktijkhuis in Zutphen opende.
Inmiddels zijn er zeven Praktijkhuizen met laagdrempelige inloop, individuele
begeleiding en op herstel gerichte activiteiten, groepen, trainingen en cursussen.
Ixta Noa is landelijk actief betrokken bij de ontwikkeling, inzet en
professionalisering op het vlak van ervaringsdeskundigheid en herstel.

2.1

Ixta Noa helpt bij herstel

Ixta Noa richt zich op de drie gebieden van herstel: functioneel, sociaal/maatschappelijk en persoonlijk herstel. De kracht van Ixta Noa, met de inzet van
ervaringsdeskundigheid, zit hierbij met name in het sociaal/maatschappelijk en
persoonlijk herstel.
Onze Praktijkhuizen zien we als homebase, herstel- en opleidingsplek. En met
onze logeermogelijkheden kunnen we deelnemers nog beter ondersteunen. Zowel
preventief, tijdens herstel als erna om opnieuw of ernstigere problemen te
voorkomen.
Om een grotere bijdrage te leveren aan herstel richten we ons nog meer dan
voorheen op samenwerking binnen de keten van participatie en herstel. We
werken samen met en in sociale wijkteams. Ter ondersteuning gaan we mee de
wijk in om mensen in hun eigen leefomgeving te bereiken en te begeleiden. Deze
samenwerking heeft een signalerende en preventieve functie. Ook kunnen we zo
in de directe leefomgeving ondersteuning bieden bij zelfredzaamheid en eigen
regie. Dit draagt bij aan de sociale binding, veiligheid en gezondheid van mensen.
Ook werk is hierin een belangrijk thema. Ixta Noa en Twomorrow werken nauw
samen om mensen te begeleiden naar werk. Deelnemers wordt in de groep ‘Werk
en Studie’ begeleid door zowel ervaringsdeskundigen van Ixta Noa als
trajectbegeleiders van Twomorrow.
Daarnaast is er voor deelnemers individuele begeleiding. We werken samen om
mensen via IPS-methodiek aan werk te helpen. IPS staat voor Individuele Plaatsing
en Steun. Dit is een bewezen methode in de GGZ om mensen te helpen bij het
verkrijgen en behouden van betaald werk. Deze methode is nieuw voor
herstelcentra, maar sluit goed aan bij de behoeften van werkzoekende
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deelnemers en vrijwilligers van Ixta Noa. Vooral omdat IPS uitgaat van geloof in
het eigen kunnen van de persoon en van eigen regie.
Met

Ixta

voor

Werk

en

Studie

organiseren

we daarnaast onder meer
inloopspreekuren gericht op
arbeidsintegratie.
Een
deskundige op het gebied
van werk begeleidt mensen
bij vragen over werk en
studie. Ook organiseren we
themabijeenkomsten
over
terugkeer naar werk en
studie.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis bezocht het Praktijkhuis
Zutphen en sprak met medewerkers van Twomorrow, Perspectief Zutphen en Ixta Noa.

Daarnaast werkt Ixta Noa samen met stichting Zorgbelang Inclusief, Iriszorg en
stichting De Bagagedrager aan het project StigmaTools. Met dit project willen we
zorgen voor meer openheid en begrip rondom stigma en zelfstigma.
We streven naar het verminderen van (zelf)stigma bij mensen met een psychische
kwetsbaarheid én hun omgeving door het inzetten van StigmaTools. Via deze
vorm
gaan
ervaringsdeskundigen
en
lotgenoten met elkaar in
gesprek over wat stigma is en
wat de gevolgen ervan zijn.
We
willen
hiermee
de
beweging versterken die voor
mensen met een psychische
kwetsbaarheid de drempel
verlaagt om mee te doen in
de samenleving. Dat helpt
deelnemers om stigma te
verminderen en om herstel te bevorderen. In oktober 2020 wonnen we met het
project StigmaTools de Impactprijs 2020 van PGOSupport.

Prachtige woorden van de jury: “Je wordt super enthousiast van dit project, het
bruist en het borrelt. Het heeft een heel brede basis: er zijn heel diverse
doelgroepen bij betrokken. Er is aandacht besteed aan de inzet van
ervaringsdeskundigen. Er wordt expliciet ingezoomd op de samenleving en
sociaal ingestoken thema’s. Het project is opschaalbaar en het is inmiddels ook
al onderdeel geworden van reguliere activiteiten in diverse regio’s. Daarnaast is
er onderzoek gedaan naar de effecten van de inzet van de StigmaTools.”
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2.2

Ixta Noa in en buiten Praktijkhuizen

Ixta Noa is er voor mannen en vrouwen, jongeren en volwassenen die een
psychische stoornis en/of verslaving hebben of hebben gehad. De Praktijkhuizen,
zoals wij onze inloopvoorzieningen en herstelcentra noemen, zijn er ook voor
hulpverleners, familie, vrienden en andere betrokkenen.
Door de coronamaatregelen moesten we de Praktijkhuizen van 16 maart tot eind
mei 2020 sluiten. Dat was voor deelnemers, vrijwilligers en medewerkers een
ingrijpend besluit. In die periode konden we wel met hen contact houden via
(beeld)bellen, e-mails en andere onlinekanalen. Zo zijn we niemand uit het oog
verloren en konden we iedereen zo goed mogelijk blijven ondersteunen.
Daarnaast zijn we gestart met het
‘online
Praktijkhuis’.
Voor
deelnemers zorgden we voor
individuele
begeleiding
op
afstand. Ook waren er voor
deelnemers online activiteiten.
Zoals online koffiemomenten en
themabijeenkomsten
via
groepsbeeldbellen.

“Door die verminderde fysieke sociale contacten, ook door wegvallen
vrijwilligerswerk tijdelijk, kwamen soms oude, onderdrukte, angstige, denk- en
gevoelspatronen weer naar de oppervlakte. Heb daarom op tijd aan bel
getrokken en kreeg, extra, telefonisch en soms fysiek hulp van een
ervaringsdeskundige van Ixta Noa en mijn GGZ-begeleider. Dit doet me goed,
net als, gezamenlijke, videocontacten met andere mensen van de inloop en
vrijwilligers, want ik heb iedereen best wel gemist.”

In overleg met gemeenten zijn we in
de laatste twee weken van mei
voorzichtig gaan experimenteren met
wat weer kon. Voor de heropening
van de Praktijkhuizen moesten we een
aantal aanpassingen doorvoeren om
aan de richtlijnen van het RIVM te
voldoen. Zoals de indeling van de
inloop, vaste routes door het pand en
extra hygiëne maatregelen. Op 1 juni
konden we de Praktijkhuizen weer
openstellen. De veiligheidsmaatregelen werken goed. In 2020 zijn er geen tot de
Praktijkhuizen te herleiden besmettingen geweest.
In de eerste weken waren er alleen inloopmomenten met een tijdslot op
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inschrijving. Later kon die inschrijvingsverplichting voor de inloop komen te
vervallen en gold er alleen nog een maximaal aantal personen. Ook konden we
weer individuele begeleidingsgesprekken in het Praktijkhuis voeren. Vanaf de
eerste dag dat de Praktijkhuizen weer open waren, werd de inloop weer goed
bezocht. Het werd als erg prettig ervaren om elkaar weer op de inloop te kunnen
zien en spreken. De online-activiteiten hebben zeker hun nut gehad, maar het
persoonlijke contact in Praktijkhuizen blijkt onvervangbaar.
De logeermogelijkheden (respijtfunctie) in de Praktijkhuizen Nijmegen, Groningen
en Zutphen waren in 2020 wel het hele jaar beschikbaar. Juist omdat er weinig
mensen in de Praktijkhuizen waren, kon deze respijtfunctie doorgaan. Mensen
konden hier even op adem komen. Zo konden we in deze moeilijke tijd toch de
ruimte bieden om escalatie richting crisiszorg of opname te voorkomen.
Het nieuwe Praktijkhuis in Harderwijk was begin 2020 al open. Een nieuwe
ontmoetings- en begeleidingsplek voor herstel, dankzij subsidie van ZonMW en
dankzij de inzet van gemeente Harderwijk.

10

Een mooie mijlpaal was de officiële opening van het Praktijkhuis in Harderwijk op
11 mei 2020. In 2020 hebben we vrijwilligers opgeleid en verdere invulling
gegeven aan het Praktijkhuis. Er is al veel interactie in de regio, zoals
kennismakingen met andere organisaties in Harderwijk en Noord-Veluwe. We
worden al echt opgenomen in de regio.
In de regio Nijmegen is een inloop in Afferden (gemeente Druten) gestart. Dit
komt voort uit een burgerinitiatief. Verschillende partijen werken hieraan mee,
zoals Bureau Herstel van het RIBW, Meervoormekaar, de gemeente Druten en Ixta
Noa.

Ixta Noa verandert jezelf.
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Het Praktijkhuis in Enschede bestond in oktober 2020 10 jaar. Tijdens de
feestweek stond het team samen met bezoekers stil bij de afgelopen 10 jaar en
aten ze coronaproof een taartje.
Het 10-jarige bestaan zorgde ook voor aandacht in de (lokale) media. Bovendien
mocht het team bij 1Twente live in de uitzending vertellen over het werk bij Ixta
Noa. Bekijk de twee video’s op 1Twente.

11
De stap naar het ondernemen van zingevende activiteiten, (vrijwilligers)werk of
opleiding na een periode van psychische onbalans of met een (blijvende)
psychische kwetsbaarheid is vaak groot. Mensen kunnen in onze Praktijkhuizen
terecht voor informatie, ondersteuning, het uitwisselen van ervaringen en
begeleiding. Dat doen we met de inzet van onze eigen ervaring.
Ook kunnen mensen voor, tijdens en na afronding van eventuele aanvullende
behandeling datgene wat zij hebben geleerd, begeleid in de praktijk toepassen.
Wanneer een deelnemer vastloopt of terugvalt, zijn wij erbij om dit op te vangen.
Zo mag en kan je ‘vallen en opstaan’ en word je als het ware verleid tot
experimenteren met nieuwe vaardigheden, zonder aan oude niet functionele
patronen of gedrag vast te moeten houden. Hierdoor wordt eigen kracht en eigen
regie vergroot.
We helpen mensen bij het maken van hun eigen keuzen en het aangaan van
sociale contacten, zodat zij de draad van het normale leven weer oppakken. Alles
is gericht op het persoonlijk herstel en de sociaal/maatschappelijke participatie.
Met elke deelnemer maken we na verloop van enige gewenningstijd een
begeleidingsplan. Dit plan wordt gemaakt samen met een ervaringsdeskundige
vrijwilliger die begrijpt hoe moeilijk dit kan zijn. Het werken met een
begeleidingsplan kleurt het karakter van de inloop. Hiermee wordt stilstand
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voorkomen en beweging en zingeving georganiseerd. Begeleiding vindt plaats
gekoppeld aan de in dit plan opgenomen werkdoelen en afspraken. Deelnemers
zijn op die manier altijd ‘in beeld’ bij onze medewerkers.

Activiteiten
Tot de lockdown waren er wekelijks creatieve en/of themabijeenkomsten.
Activerende, resocialiserende en ontspannende groepsactiviteiten, zoals samen
boodschappen doen, samen koken, samen eten en wandelen. Maar ook themaavonden, zoals over autisme,
angst en dwang, depressie,
seksualiteit en stigma.
Tijdens de lockdown en later in
het jaar hebben we de creatieve
en/of
themabijeenkomsten
zoveel mogelijk door laten gaan.
Weliswaar aangepast aan de
omstandigheden. Dus veelal
online of contact via bellen en
later soms ook in kleinere
groepen.
Samen koken werd samen online
koken en de wandelgroep werd
aangepast in 1-op-1 wandelen.

Zelfhulp- en nazorggroepen
De Praktijkhuizen werken naast de inloop ook met zelfhulp- en nazorggroepen. In
deze groepen worden deelnemers meer thematisch en met stappenplannen
begeleid. We werken met thema’s zoals depressie, stemmingen, eetgedrag en
verslaving. Een thema bestaat uit verschillende bijeenkomsten in een cyclus van
acht weken. Tijdens de lockdown zijn groepen online aangeboden. Daardoor
konden vrijwel alle groepen doorgaan.
In de zelfhulpgroepen werken deelnemers aan inzicht in hun psychische probleem
en gedrag. Ze worden door ervaringsdeskundigen begeleid in het nemen van
stappen om het anders te gaan doen.
De nazorggroepen bieden steun voor de periode na een therapie of
zelfhulpgroep. Mensen die deelnemen in een nazorggroep hebben al inzicht in
hun psychische probleem en/of verslaving. Onze ervaring is dat deelnemers veel
steun vinden bij elkaar. Als lotgenoten kunnen zij ervaringen delen en veel van
elkaar leren.
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In 2020 introduceerden we Ixta
Sterk. Een programma gebaseerd
op het Spinnenwebmodel van het
Instituut voor Positieve Gezondheid
(IPH) als instrument voor de
begeleiding. Het kijken vanuit het
brede perspectief naar gezondheid
geeft
deelnemers
meer
mogelijkheden om hun eigen herstel
te kleuren.
In
een
gespreksgroep
gaan
deelnemers aan de hand van de zes
thema’s van positieve gezondheid
op zoek naar wat hun krachten zijn
en hoe zij die kunnen inzetten om
nog een stap te maken in hun
herstel. Elke week zijn er reflectieoefeningen die aansluiten bij het weekthema. Ook yogalessen zijn onderdeel van
het programma.
Met dit Spinnenwebmodel kunnen we nog beter bijdragen aan positieve
gezondheid en herstel in het functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving.
Samen met de deelnemer en met inzet van ervaringsdeskundigheid kijken we hoe
hij of zij de balans kan (terug) vinden en hoe het sociale systeem rondom de
deelnemer weer kan worden geactiveerd.

2.3

Ixta Online

Ixta Noa biedt al jaren online begeleiding aan. Voor sommigen vormt de stap naar
het Praktijkhuis een te hoge drempel. Anderen vinden online gewoon een prettige
manier van begeleiding krijgen. Daarnaast kunnen ook mensen die verder weg
wonen, buiten de regio, gebruik maken van deze online begeleiding.
Bovendien kon deze online begeleiding ondanks de coronamaatregelen gewoon
doorgaan. In het afgelopen jaar is het aantal deelnemers Ixta Online toegenomen.
Om dit grotere aantal deelnemers goed te kunnen begeleiden, hebben we meer
vrijwilligers opgeleid met onze training Ixta Online.

“'Het gaat beter met me sinds het oké is als het (soms) even wat minder gaat.
En dat kan en mag bij Ixta Noa.”

Ixta Noa verandert jezelf.
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Deelnemers ervaren Ixta Online als een prettige en veilige manier om kennis te
maken en begeleiding te krijgen. Zij hebben wekelijks individueel contact via
(beeld)bellen of e-mail met een vaste begeleider. Het uitwisselen van ervaring
staat hierin centraal.
Daarnaast werken zij met het begeleidingsplan en indien gewenst worden
opdrachten in Ixta Online klaargezet.

2.4

Gastlessen en voorlichtingen

Ixta Noa wil het onderwerp ‘psychische problemen en verslaving’ bespreekbaar
maken in de maatschappij. In het kader van preventie en psycho-educatie
verzorgen we gastlessen en voorlichting onder meer op scholen. Zoals over de
gevolgen van eetstoornissen, stemmingsstoornissen/depressie, angststoornissen,
pesten en emoties. Zo besteden we aandacht aan onzekerheid, stigmatisering en
de beperkingen van het leven met een psychisch probleem of verslaving.
Vanuit onze ervaring helpen we mensen om vroegtijdig bij zichzelf of bij anderen
te signaleren dat iemand zich niet goed voelt en dat ondersteuning nodig is.
Daardoor ontstaat er een snellere doorstroom naar de juiste begeleiding en
worden ernstigere problemen voorkomen.

2.5

Ixta in de GGZ

14

Ixta Noa werkt landelijk samen met GGZ- en verslavingszorgorganisaties om te
ondersteunen vanuit ervaringsdeskundigheid. Deze inzet vindt plaats binnen en
rondom de behandeling, zoals het bezoeken van deelnemers, het begeleiden van
deelnemers, het geven van psycho-educatie en ondersteuning in de praktijk. Dit
werkt drempelverlagend en door de inzet van eigen ervaring ontstaat er hoop bij
de deelnemer.

2.6

Ixta Opleiding

Ixta Noa geeft cursussen en trainingen aan deelnemers/vrijwilligers. Vanuit onze
ruime ervaring en expertise leiden wij mensen op van ‘vrijwilliger’ tot ‘ervaren
vrijwilliger’. Zo’n traject duurt ongeveer twee jaar en bestaat uit drie onderdelen:
training on the job, e-learning en klassikale lessen.
Voordat iemand kan beginnen met de opleiding loopt hij of zij een periode van
tien dagdelen mee in het Praktijkhuis. Dit wordt gezien als een wederzijdse
kennismaking. Daarbij kijken we of iemand in staat is reflectief de eigen ervaring
te delen en in te zetten en of de nodige competenties aanwezig zijn, zoals het
kunnen werken in een team, assertiviteit, zelfstandigheid en beheersing van
computervaardigheden.
Wanneer deze kennismakingsperiode goed is doorlopen, kan worden gestart met
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de e-learning en daarna met de eerste training: ‘Ixta op Start’. Na het succesvol
afronden van deze training is het na onderling overleg mogelijk deel te nemen
aan een of meer van de specialisatietrainingen. We verzorgen ook verdiepende
trainingen die zijn gericht op actuele zaken en problematiek. Bijvoorbeeld het
leren omgaan met personen die mogelijk verward zijn, het leren toepassen van
de Kindcheck en de Meldcode Huiselijk Geweld, of hoe om te gaan met personen
met suïcidale gedachten. De trainingen worden gegeven door een
ervaringsdeskundige medewerker, samen met een hiervoor opgeleide
ervaringsdeskundige vrijwilliger.
De combinatie van het volgen van modules in een online e-learning omgeving,
het volgen van klassikale lessen en het opdoen van veel praktijkervaring in onze
Praktijkhuizen zorgt voor een stevige basis waarop iemand zich kan ontwikkelen
tot professioneel ervaringsdeskundige.
Daarnaast bieden we deelnemers en vrijwilligers WRAP (Wellness Recovery Action
Plan) aan. Dit is een niet-diagnose gebonden zelfhulpinstrument waarin een
deelnemer zijn eigen ‘welbevinden plan’ maakt en dat zo ondersteunt bij het
herstelproces. Deze cursus wordt gegeven door speciaal hiervoor opgeleide
medewerkers, zogenaamde WRAP-facilitators.
Trainingen konden in het afgelopen jaar gedeeltelijk doorgaan, vooral de elearnings. We hebben per locatie bekeken of en welke aanpassingen nodig waren.
Zoals meer individuele training of training in kleinere groepen.

2.7

Ixta Noa vrijwillig

Deelnemers die al verder zijn in hun herstel kunnen als vrijwilliger hun ervaring
bij Ixta Noa inzetten. En dat willen en doen steeds meer mensen. Dit bevordert
het eigen herstel en tegelijkertijd worden andere deelnemers door deze
vrijwilligers begeleid en zo ondersteund bij hun herstel.
Vrijwilligers zijn voor deelnemers een rolmodel. Als deelnemer kan herstel
onbereikbaar ver lijken. Bij vrijwilligers gaat nog niet altijd alles goed, maar toch
zien deelnemers van hoeveel betekenis iemand voor anderen dan al kan zijn. Op
deze manier bieden vrijwilligers voor deelnemers een dichtbij, haalbaar en
aantrekkelijk perspectief.
In 2020 waren in totaal 213 vrijwilligers actief bij Ixta Noa. Voor de één is dit een
goede stabiele vrijwilligersbaan in het Praktijkhuis. Voor de ander is het een
nuttige oefenplek om werkervaring op te doen. En voor weer anderen een goed
voortraject op weg naar een baan. Ixta Noa begeleidt steeds vaker mensen in de
route naar werk. We werken daarin samen met arbeidsintegratieorganisaties in de
regio. Vrijwilligers werken ook mee in de sociale wijkteams en GGZ-organisaties.
Zo inspireren we deelnemers, vrijwilligers en medewerkers tot verandering om
zelf hun balans terug te vinden. Dat dit werkt, ervaren we zelf. En het wordt ook
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steeds meer door anderen gezien. De waarde van vrijwilligerswerk voor mensen
zelf en voor de omgeving wordt steeds meer herkend en erkend.
De stap van vrijwilliger naar medewerker kan soms best groot zijn. Daarom bieden
we werkervaringsplekken, zodat vrijwilligers kunnen proeven aan een
medewerkersfunctie, gedurende een half jaar tot een jaar.

2.8

Ixta Noa en haar medewerkers

Op 1 januari 2020 waren 27 medewerkers (18,34 fte) in dienst van Ixta Noa. En op
31 december 2020 waren dat er 31 (20,50 fte).
Het ziekteverzuimpercentage in 2020 was 3,35%. Ten opzichte van voorgaande
jaren was het ziekteverzuim bijzonder laag. Dat toont ook hoe we er samen in
stonden. De pandemie trekt een wissel op het geheel. Maar samen hebben we
hard gewerkt om anders te werken en dat is gelukt. Ondanks de
coronamaatregelen gingen vrijwel alle activiteiten door en konden we veel
mensen helpen. Een compliment voor medewerkers en vrijwilligers voor hun
aanpassingsvermogen.
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Mooi om te zien, dat door het anders werken ook andere contacten ontstonden.
Tussen Praktijkhuizen en medewerkers was meer contact. We zijn meer naar elkaar
toegetrokken.
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2.9

Ixta Noa werkt samen

Ixta Noa werkt steeds meer samen met organisaties binnen de zorgketen, sociale
wijkteams en arbeidsintegratieorganisaties. We spelen een verbindende rol
binnen de zorg- en welzijnsketen en leveren een bijdrage aan maatschappelijk en
persoonlijk herstel. Tijdens behandel- en begeleidingstrajecten ondersteunen we
deelnemers bij hun functioneren in hun eigen omgeving. Zo proberen we de
noodzaak tot intensieve(re) behandeling te voorkomen.
Bijvoorbeeld in de gemeente Hengelo werken we samen in het kader van de
landelijke aanpak personen verward gedrag. Samen met betrokken
zorgorganisaties en politie werkt Ixta Noa, als wijk GGD/GGZ, mee aan het
verbeteren van het hulpaanbod en de ketensamenwerking.
Daarnaast is de directeur-bestuurder van Ixta Noa ambassadeur van de stichting
GGZ Vriendelijke Gemeente. Vanuit dit netwerk wil Ixta Noa bijdragen aan de
verbetering van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.
Ixta Noa werkt samen
Amsterdam
Enschede/
Hengelo

Groningen

Westerkwartier

Levvel (de Bascule)
Accare - Balanz Centrum voor eetstoornissen - Dimence
Groep-GGZBeraad - Intact Herstel en Zelfhulp (Enschede Hengelo) - Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EnschedeAlmelo-Zwolle) - Mediant - Mind (voorheen LPGGZ) - Movisie
- RIBW Groep Overijssel (Enschede - Hengelo ) - SIZTwente Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen (Enschede Hengelo) - Tactus Verslavingszorg - Intact Herstel en Zelfhulp
- Trimbos - Wijkracht Hengelo - Wijkteams Enschede - Wopit
- Zorgbelang Overijssel - J.P. van den Bent stichting - POH
GGZ Twente - Alifa Welzijnswerk - Stichting Zebra MensDoorMens Almelo - Impulz Welzijn Oldenzaal – Saxion
Hogeschool – ROC van Twente
Accare Drenthe - ADF-stichting - Alfacollege - Buitenveldert
groep - Bureau Bries - Buurtzorg T-Depressievereniging - Fact
Groningen - GGZ Belangenplatform - Hanzehogeschool Herstelgroep Nederland - Het Schathuis - Horizon begeleiding Human Library - Humanitas - InterPsy - Jimmy’s - Lentis - Link050
- Luisterlijn - NA Narcotic Anonymous - Noorderpoortcollege PsyQ - Sanne Kramp (diëtist) - Stichting Herstelproces - Terwille
- Twomorrow - Universitair Centrum Psychiatrie - VNN - WerkPro
- WIJ-Groningen - Zienn - Zorggroep Drenthe
Lentis, Fact Westerkwartier - Sociaal Werk de Schans - InterPsy
begeleid - Wilskracht Noordhorn - Mij Een Zorg
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Harderwijk

CA Holland (Cocaine Anonymous) - Inclusief in de Buurt Intact Herstel en Zelfhulp (Harderwijk) - IrisZorg - Tactus
(Noord-Veluwe)

Leeuwarden

Depressie Vereniging - Fier - FPE (Fries Platform
Ervaringsdeskundigheid) - GGZ Friesland (fact team) Jeugdhulp Friesland - Limor - Narcotics Anonymous - NHL
Stenden Hogeschool - Samen Sterk Zonder Stigma - Sociaal
wijkteam Oud Oost - Sociale wijkteam Centrum Oost Stichting Aanzet - Stichting Angst Dwang en Fobie - Suïcide
Preventie
Centrum
VOL
(Vrijwilligers
Organisatie
Leeuwarden) - ZEBRA Voorlichtingen - Zienn
Amarum - Bindkracht 10 - BuurtzorgT - De Driestroom - De
Kentering - Driekracht - Forte Welzijn – GGD - GGNet (Scelta
en Amarum) - Hogeschool Fontys - Hogeschool HAN Hogeschool Saxion – Human Concern - Karakter - MIND Momentum - Nederlandse Academie Eetstoornissen (NAE) Pluryn - Pro Persona - RIBW Nijmegen en Rivierenland Sociale Wijkteams - Stichting Perspectief - STIP Nijmegen
Welzijnsorganisatie - Trubendorffer - Vrijwilligerscentrale Zelfregiecentrum
Altrecht - Lister (Enik)
Amarum - Ambulante Zorg Oost - Centrumgemeente Deventer
inzake Respijt - De Zutphense Werkwinkel (DZWW)- Dagelijks
Bestaan Zutphen - Dimence De Bagagedrager- gemeente
Zutphen - GGNet - Hogeschool HAN - Hogeschool Saxion Hogeschool Windesheim - IJsselzorg – Iriszorg - Karakter
Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Karachtig Zutphen, Korak
(Herstelcentrum Oost Veluwe) - NEZ (Netwerk Eenzaamheid
Zutphen) - Perspectief (Sociaal Wijkteam Zutphen) - Project
praktijkverbetering EPA Lochem - ROC Deltion - Tactus
/InTact - Twomorrow - Urtica de Vijfsprong (Therapeutisch
centrum en zorgboerderij) - Verbindkracht Zutphen Vriendendienst Deventer - Zorgbelang Inclusief –

Nijmegen

Utrecht
Zutphen/
Apeldoorn

2.10 Kwaliteit
HKZ-certificering
In juni 2020 heeft DEKRA Certification een audit voor de hercertificering
uitgevoerd op het kwaliteitsmanagementsysteem bij Ixta Noa op basis van de
HKZ-eisen. De audit was deze keer bij Ixta Noa Arnhem en het Praktijkhuis
Zutphen. De bestuurder, medewerkers en vrijwilligers namen deel aan de audit.
De auditor constateerde geen enkele tekortkoming. Ixta Noa heeft daarmee
opnieuw het HKZ-certificaat behaald.
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Meldingen en klachten
Ixta Noa probeert haar werk zo goed mogelijk te doen. We vinden het belangrijk
dat deelnemers, vrijwilligers en medewerkers eventuele klachten met ons
bespreken. Hiervoor hebben we een klachtenreglement voor deelnemers en
vrijwilligers en voor medewerkers. In 2020 hebben we geen officiële klachten
gekregen. Wel werden soms problemen aangekaart, die we konden behandelen
en oplossen voordat het klachten werden.
Ixta Noa registreert en categoriseert alle meldingen per onderwerp en per
Praktijkhuis. Iedere melding wordt apart besproken en behandeld. Daarnaast
gebruikt Ixta Noa de meldingen om te kijken naar trends. Komen bepaalde
meldingen in een periode vaker of minder vaak voor? Of zijn er verschillen per
Praktijkhuis? Met deze inzichten kan Ixta Noa bezien of en op welke thema’s de
ondersteuning voor deelnemers als geheel beter kan.

Tevredenheid
Ixta Noa laat iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder
medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en ketenpartners. Dit onderzoek zou in
2020
plaatsvinden,
maar
dit
hebben
we
uitgesteld
vanwege
de
coronamaatregelen. We verwachtten dat de resultaten in deze bijzondere
omstandigheden mogelijk geen goede weerslag van de situatie zouden geven.
Ixta Noa heeft in 2020 de onderzoeksopzet aangepast, zodat de
onderzoeksresultaten beter kunnen worden benut. Met deze nieuwe opzet zal het
tevredenheidsonderzoek in maart en april 2021 plaatsvinden.
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3 IXTA NOA EN HAAR FINANCIERING
3.1

Wat bepaalt 2020 voor Ixta Noa?

Ixta Noa biedt met relatief weinig kosten zeer veel contact- en begeleidingsmogelijkheden voor deelnemers. We zien het als een leuke uitdaging om zinnige
en tegelijkertijd zuinige zorg te organiseren.
Het coronavirus zorgde voor een nieuwe uitdaging. We moesten onze inzet op
een andere manier vormgeven. Dat betekende dat op sommige onderdelen de
kosten meevielen, maar op andere onderdelen extra investeringen nodig waren.
Al met al konden binnen de mogelijkheden en veiligheidsmaatregelen toch bijna
alle activiteiten doorgaan. En konden we mensen juist in deze onzekere periode
blijven steunen.

3.2

Omzet

Ixta Noa heeft in 2020 een omzet gerealiseerd van € 1.854.746 en een positief
resultaat van € 40.174.
Omzet

2020

€ 128.288

GGZ

€

€ 1.556.251
€ 170.207
€ 1.854.746

WMO
Overig
Totaal

3.3

2019

121.008

€ 1.509.003
€
45.360
€ 1.675.371

2018

€

140.129

€ 1.474.237
€
11.052
€ 1.625.418

Solvabiliteit en liquiditeitsratio

De ratio’s van Ixta Noa in vergelijking met voorgaande jaren:

Solvabiliteit
Liquiditeitsratio
Cashflow

3.4

2020

2019

2018

71,92%
3,5
€ 129.366

77,02%
4,4
- € 60.341

80,42%
4,9
- € 94.138

Inzet van financiële instrumenten

Ixta Noa heeft 0,7% van het vermogen als lening uitgegeven aan derden tegen
3,5% rente. Verder heeft Ixta Noa in 2020 geen financiële instrumenten ingezet.
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3.5

Wat is de financieringsbehoefte van Ixta Noa?

De financieringsbehoefte voor Ixta Noa is:
-

Fysieke en online omgeving, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Vergoeding voor het organiseren van ontmoetingen voor deelnemers.
Vergoeding voor vrijwilligers en medewerkers voor het bieden van de
begeleiding.
Financiering van de kernorganisatie.
Financiering om de organisatie te innoveren, bijvoorbeeld met
logeermogelijkheden, werk&studie trajecten en om vrijwilligers en
medewerkers op te leiden.

De ontmoeting vindt plaats op verschillende niveaus: Praktijkhuizen, groepen,
GGZ-instellingen en online. In 2020 is de financieringsbehoefte ingevuld vanuit
WMO, opbrengst dienstverlening GGZ en vergoedingen door andere activiteiten.

3.6

Ixta Noa in haar zekerheid op financiële middelen

Financiering is niet leidend, maar volgend: een van de kenmerken van de visie
van Ixta Noa. Wij zijn ons sterk bewust van onze meerwaarde voor deelnemers,
organisaties en gemeenten. Deze meerwaarde willen we laten zien, laten ervaren.
Dat betekent dat we met enige regelmaat, maar niet structureel, een initiatief
oppakken waarbij de financiering wacht op bevestiging van onze werkwijze. Een
aanpak die bijdraagt aan de herkenning en erkenning van vrijwilligers en die
vertrouwen geeft in hun eigenwaarde. (Potentiële) deelnemers zijn namelijk
welkom en worden gezien!
De keerzijde van deze aanpak is dat er minder financiële zekerheid is voor de
organisatie wat gezien kan worden als een mogelijk risico voor de bedrijfsvoering.
Ixta Noa zet zich in alles in om continuïteit van financiering te behouden. Dit doen
we door intensief in gesprek te gaan en te blijven met (mogelijke) partners en
financiers. We geven zicht op onze werkwijze en tonen aan wat het effect is.
Belangrijk is dat de continuïteit van Ixta Noa niet ten koste gaat van de
maatschappelijke waarde en dat Ixta Noa zich daarmee doorlopend de reflectieve vraag moet blijven stellen: Helpen wij mensen binnen de samenleving op de
juiste manier, zowel bij het formuleren van de hulpvraag, als in de juiste
benadering, als in de herstelbeweging die mensen binnen Ixta Noa maken?
De grootste financiële onzekerheden zien we voor 2022 bij gemeenten. Door
mogelijke bezuinigingen op de WMO-gelden zullen gemeenten in 2022 hun
beleid, keuze voor de zorg en financieringsbedragen mogelijk aanpassen. COVID19 heeft geen impact op de continuïteit. Stichting Ixta Noa kan het merendeel
van de werkzaamheden (al dan niet in een andere vorm) blijven voortzetten.
COVID-19 heeft daardoor geen invloed gehad op de subsidietoezeggingen voor
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2021 die door de gemeenten zijn gedaan.
Na de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben getroffen is er geen
speelruimte meer voor verdere bezuinigingen en moeten we andere manieren
zoeken om inkomsten te genereren. Door een hoge mate van externe oriëntatie,
veel samenwerken en goed oog houden op ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als
qua beleid, zijn we een bijdrage in de oplossing en proberen we verdere
bezuinigingen te voorkomen.
De druk op bezuinigingen bij GGZ-instellingen blijft leiden tot financiële
onzekerheden. Daardoor bestaat het risico dat er wordt gekozen voor behoud van
eigen zorg in plaats van uitbreiding in de toegevoegde waarde van
ervaringsdeskundigheid. We trachten deze risico’s te beperken door nauw contact
te onderhouden met GGZ-instellingen.

3.7

Ixta Noa in haar betrouwbaarheid van financiële verslaglegging

Ixta Noa staat er voor dat informatie die is weergegeven in dit jaarverslag
eigenzinnig, zelfbewust en onbevangen is. Eigenzinnig is de weergave van de
werkelijkheid in onze manier van werken. Ixta Noa doet het op haar manier en
wijkt daarmee af van de gangbare werkwijze van verschillende zorginstellingen.
Het leidt tot aandacht van deelnemers, vrijwilligers, relaties en financiers.
Zelfbewust zijn we door in de spiegel te durven kijken en door anderen mee te
laten kijken. We kijken met een open blik naar onszelf en naar onze omgeving.
Onbevangen: We zijn realistisch. Door de werkelijkheid niet anders voor te doen
dan Ixta Noa deze ervaart, door het gesprek aan te gaan en te luisteren. In de
betrouwbaarheid van financiële verslaglegging laten we ons ondersteunen door
Flynth Audit B.V.

3.8

Ixta Noa en wet- en regelgeving

Bij het toezicht op de gezondheidszorg controleert de inspectie of Ixta Noa zich
houdt aan de wetten die voor haar gelden. De wetten waarop de inspectie van
gezondheidszorg toezicht houdt, vallen uiteen in twee soorten:
-

Wetten met expliciet en gedetailleerd geformuleerde regels.
Wetten met algemeen en open geformuleerde normen.

Ixta Noa voldoet aan de wettelijke eisen gesteld door de inspectie.
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4 IXTA NOA EN HAAR
GEDRAGSCODES
4.1

Ixta Noa en haar vrijwillige gedragscodes

Vrijwilligers, medewerkers, personeel niet in loondienst, adviseurs en leden van
de raad van toezicht zijn gehouden aan de 10 waardige punten van Ixta Noa en
aan onze gedragscode. Deze twee documenten ontvangt iedereen en worden bij
de start van de begeleiding of bij de start van zijn of haar werkzaamheden voor
Ixta Noa ondertekend.
De 10 waardige punten van Ixta Noa zijn gebaseerd op de kernwaarden
eigenzinnig, zelfbewust en onbevangen. Gedrag dat in strijd is met deze waarden
wordt binnen Ixta Noa niet geaccepteerd.

4.2

Ixta Noa en haar verplichte gedragscodes

Iedereen is verplicht om zich te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
Deelnemers en vrijwilligers ondertekenen naast de 10 waardige punten ook het
informed consent. Dit informed consent betreft het verlenen van toestemming
voor begeleiding, nadat zij geïnformeerd zijn over de alternatieven, risico’s,
prognose en eventuele kosten.

4.3

Ixta Noa en haar controle op gedrag

In resultaten, gedrag en omgang met elkaar zijn de verplichte en vrijwillige
gedragscodes bepalend in de mogelijkheden en de onmogelijkheden van
ontmoeting, begeleiding, ondersteuning, organisatie en besturing van de
organisatie. Het niet naleven van deze gedragscodes heeft consequenties. In het
uiterste geval betekent dit de beëindiging van werkzaamheden bij Ixta Noa of
begeleiding door Ixta Noa.

Ixta Noa verandert jezelf.
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5 TOEZICHT EN
MEDEZEGGENSCHAP
5.1

Raad van toezicht

De raad van toezicht en directie hebben in 2020 vijf keer samen overleg gehad,
onder meer over:
-

Jaarplan 2020, voortgangsrapportages, kwartaalrapportages en begroting
2021.
Jaarverslag over 2019, jaarrekening en accountantsverslag.
Ontwikkelingen in Praktijkhuizen en nieuwe dienstverlening.
Directiebeoordeling, rapportage MRIC (Meldingen Register Incidenten en
Calamiteiten).
Zelfevaluatie RvT.

Vanwege het coronavirus hebben de leden van de raad van toezicht de
Praktijkhuizen in 2020 niet bezocht.
Raad van toezicht
De
heer
Walstijn
(voorzitter)

A.A.N.

Werkbetrekking en nevenfuncties
van

Mevrouw S.U.M. Terpstra
(lid)

De heer D.W. Colon
(lid)

De heer K.J.M. Jacobs (lid)

Bestuurder Bevolkingsonderzoek Oost
Lid DB Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken
Bestuurder LIMOR
Belangenbehartiging
Caleidoscoop,
landelijke
vereniging voor mensen met een dissociatieve
stoornis
Docent bij de trauma academie van CELEVT (Centrum
late effecten vroegkinderlijk trauma)
Kerngroep lid Stichting Revief (lotgenotencontact
voor mensen die als kind seksueel misbruikt zijn)
Expertcommissie Kwaliteit van Zorg, MIND, landelijk
platform
Manager Operational & Financial Controlling BNP
Paribas
Voorzitter RvT IBASS
Lid RvT CJG Barneveld
Lid RvC Vryleve
Lid Bestuur Woonbond
Lid RvT K-Vriendelijk
Eigenaar koenjacobs.nu
Bestuurder Spring Foundation

Ixta Noa verandert jezelf.
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Op basis van het rooster van aan- en aftreden zijn in 2020 twee leden van de raad
van toezicht afgetreden. Mevrouw I.C. ter Haar en de heer mr. B.F. Drost waren
lid van de raad tot 1 mei 2020. Ixta Noa dankt hen voor hun jarenlange inzet en
constructieve feedback. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan Ixta
Noa en ook aan een prettig en goed functionerende raad.
De bezoldiging van de raad van toezicht past binnen de normering van de NVTZ
voor toezichthouders. De bezoldiging van de directie past binnen de
beloningscode van bestuurders in de zorg.

5.2

Medezeggenschap

De gemeenschappelijke belangen van deelnemers en vrijwilligers worden
behartigd door Ixta Mee, de deelnemers-/vrijwilligersraad. Ixta Mee praat namens
de deelnemer mee over (beleids)zaken bij Ixta Noa en geeft advies.
Ixta Mee heeft in 2020 vijf keer overlegd. De belangrijkste onderwerpen die zijn
besproken:
-

Ixta Noa Opleiding
Ontwikkelingen 2020
Zichtbaarheid, instroom en uitstroom bij Ixta Noa – onderzoek door
studenten
Aanbod in periode van COVID-19

De leden van Ixta Mee en de directeur-bestuurder hadden in 2020 een keer samen
overleg. Het geplande tweede overleg, een gezamenlijk overleg met de leden
van Ixta Mee, de directeur-bestuurder en de raad van toezicht, is in 2020 vanwege
de Coronamaatregelen helaas niet doorgegaan. Dit is doorgeschoven naar 2021,
omdat een persoonlijke ontmoeting voor de leden meerwaarde heeft ten opzichte
van online-overleg.
Vanwege de omvang van Ixta Noa is er geen apart medewerkers
medezeggenschapsorgaan. Inspraak vindt plaats via diverse team- en
beleidsdagen.

Ixta Noa verandert jezelf.
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6 IXTA NOA ONTWIKKELT
6.1 Ruimte voor ontwikkeling
Ixta Noa vindt het belangrijk dat er ruimte is voor medewerkers om zich verder te
ontwikkelen, als individu en als groep. In 2020 hebben medewerkers niet
deelgenomen aan externe opleidingen. Wel werden medewerkers binnen Ixta Noa
begeleid in hun verdere ontwikkeling. Zoals met praktische hulp bij het
beeldbellen en aanpassen van werkzaamheden vanwege het coronavirus.
Daarnaast heeft Ixta Noa bijdragen aan het opzetten van de nieuwe hboopleidingen voor ervaringsdeskundigen bij Hogeschool Saxion en Hogeschool
HAN. Ixta Noa wil hiermee stimuleren, dat mensen met verschillende ervaringen,
competenties en opleidingsroutes anderen gaan helpen.

6.2

Stagiairs

Studenten willen graag hun stage bij Ixta
Noa
lopen
vanuit
hun
eigen
ervaringsdeskundigheid en opleiding. Zij
krijgen begeleiding in een beschermde
omgeving en het bevordert hun eigen
herstel.
Ixta
Noa
voelt
het
als
haar
verantwoordelijkheid om hieraan bij te
dragen. Daarom biedt Ixta Noa mbo- en hbostudenten een plek voor hun meeloopstage,
afstudeerstage of afstudeertraject. Ixta Noa
is erkend als leerbedrijf.
Regio 2020

Aantal stagiairs

Enschede / Hengelo
Groningen / Westerkwartier
Leeuwarden
Regio Nijmegen
Zutphen / Apeldoorn

2
12
3
4
7

In 2020 hebben we 28 studenten verwelkomd vanuit verschillende instellingen en
opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Opleidingen zoals toegepaste psychologie,
ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn, social work, maatschappelijk werk en
dienstverlening en begeleider specifieke doelgroepen.

Ixta Noa verandert jezelf.
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De afstudeeropdrachten gingen onder meer over:
-

Onderzoek positieve gezondheid.
Afstudeeronderzoek over diversiteit.

De informatie die studenten delen met Ixta Noa is voor ons waardevol. Contact
houden met wat er speelt binnen onze doelgroep(en) en informatie, die een
bijdrage kan leveren aan innovatieve projecten, omarmen wij van harte.

27
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7 IXTA NOA IN DE TOEKOMST
In 2021 zal Ixta Noa stevig inzetten op de thema’s werk en positieve gezondheid.
Voor veel mensen is de stap naar studie of werk groot. Daarom werken
Twomorrow en Ixta Noa samen aan het project ‘Werk op de Kaart’. Met dit project
begeleiden we psychisch kwetsbare mensen naar werk.
We zijn hiermee gestart in de regio Zutphen. Afgelopen jaar is de aanpak
uitgerold naar de regio Groningen en in 2021 gaan we ook in de regio Nijmegen
aan de slag met het project ‘Werk op de Kaart’. Daarnaast zullen we bij de nieuwe
ontwikkelingen in de regio Nijmegen ervaringsdeskundigen inzetten in de Brede
Basis Teams.
We gaan verder met de invoering van de Positieve Gezondheid (iPH) methodiek
als instrument bij de begeleiding. Met deze methodiek en bijbehorend
Spinnenwebmodel kunnen we nog beter bijdragen aan herstel in het functioneren
van mensen in hun eigen leefomgeving.
In 2020 zijn we met behulp van deze methodiek in de regio Groningen gestart
met Ixta Sterk.
Deze aanpak werd door deelnemers positief ervaren. Daarom zullen we in 2021
ook in de regio Zutphen starten met Ixta Sterk.
Door verbeteringen en vernieuwingen in een regio te starten, kunnen we samen
meer ervaringen opdoen. Die ervaringen delen we tussen Praktijkhuizen en
medewerkers, zoals we eerder hebben gedaan met de logeermogelijkheden en
Ixta Opleidingen. Deze innovatieve activiteiten willen we verder verstevigen en
verankeren binnen Ixta Noa en verder uitbreiden. Dat doen we door van elkaar te
leren en de succesvolle ervaringen aan elkaar over te dragen. Zo maken we elkaar
sterker!

Ixta Noa
Parkstraat 31
6828 JC Arnhem
www.ixtanoa.nl
088 498 26 62
info@ixtanoa.nl

Ixta Noa verandert jezelf.
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8.1 JAARREKENING 2020

8.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
Ref.

31/Dec/20
€

31/Dec/19
€

1
2

93.107
21.802
114.909

75.469
24.208
99.677

3
4

208.059
667.018
875.077

234.896
537.652
772.548

989.986

872.225

31/Dec/20
€

31/Dec/19
€

176.048
72.470
463.443
711.961

176.048
0
495.739
671.787

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

25.445

24.026

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

7

252.580
252.580

176.412
176.412

989.986

872.225

Totaal passiva
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8.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref.

2020
€

2019
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties

9

1.710.453

1.521.572

Overige bedrijfsopbrengsten

10

144.293

153.799

1.854.746

1.675.371

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

11

1.230.295

1.140.715

Afschrijvingen op materiële vaste activa

12

25.097

25.693

Overige bedrijfskosten

13

561.958

539.115

Som der bedrijfslasten

1.817.350

1.705.523

BEDRIJFSRESULTAAT

37.396

-30.152

2.778

-969

40.174

-31.121

2020
€

2019
€

68.329
3.554
587
-32.296
40.174

0
0
0
-31.121
-31.121

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

14

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/onttrekking:
Bestemmingsfonds Gemeente Groningen
Bestemmingsfonds Gemeente Enschede Inloopactiviteiten
Bestemmingsfonds Gemeente Enschede Ervaringsdeskundige
Vrije reserves

4
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8.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

2020
€

€

37.396

12
6

25.097
1.419

-30.152

25.693
5.367
26.516

Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

3
7

22.765
76.168

Ontvangen interest
Betaalde interest

14
14

-89.627
23.961

4.457
-1.679

-65.666
-64.758
747
-1.716

2.778
165.623

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Investeringen overige financiële vaste activa
Verstrekte lening

31.060

98.933
162.845

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1
2
2

2019
€

-42.735
-2.500
8.978

-969
-65.727

-4.875
0
10.261

Totaal kasstroom uit

-36.257

5.386

Mutatie geldmiddelen

129.366

-60.341

537.652
667.018
129.366

597.993
537.652
-60.341

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

4
4

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
8.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting Ixta Noa, statutaire zetel te Zutphen, is gevestigd te Arnhem, op het adres Parkstraat 31, en
is geregistreerd onder KvK-nummer 08134696.
De belangrijkste activiteiten zijn inzet van ervaringsdeskundigheid, zelfhulp, begeleiding en voorlichting.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), de Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging
Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. COVID-19 heeft geen impact op de
continuïteit. Stichting Ixta Noa kan het merendeel van de werkzaamheden (al dan niet in een andere vorm) blijven
voortzetten. COVID-19 heeft daardoor geen invloed gehad op de subsidietoezeggingen voor 2021 die door de
gemeenten zijn gedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
8.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen
worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van
een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s
die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze
niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winsten-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in
samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van de stichting.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van
het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op
basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Verbouwingen: 20%
• Automatisering: 20%
• Inventaris: 20%
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van
vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van
verwachte oninbaarheid.
7
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
8.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en
verliezen af te wikkelen.
Voorziening loopbaanbudget
De voorziening loopbaanbudget is gevormd naar aanleiding van de verplichting in de CAO om voor medewerkers
budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van hun loopbaan. De looptijd van deze voorziening
is afhankelijk van de CAO, de mate waarin medewerkers gebruik maken van dit budget en van de mutaties in het
personeelsbestand.
In verband met de verwachting van een hoog animo in 2021 is 100% van de kosten voorzien.
Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
8.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande
boekjaren wordt foutherstel toegepast.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk
is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds
gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de
opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
8.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Pensioenen
Stichting Ixta Noa heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld
verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen,
die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en
Welzijn. Stichting Ixta Noa betaalt hiervoor premies waarvan de verdeling van werkgever en werknemer door PFZW
wordt vastgesteld. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van
het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de
dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een
gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In 2020 bedroeg de
beleidsdekkingsgraad 88,3%. In het bijgewerkte herstelplan van januari 2020 laat PFZW zien dat de
beleidsdekkingsgraad eind 2027 weer op het vereiste niveau kan zijn. Dit is binnen de wettelijke hersteltermijn van
10 jaar. Gedurende het herstelplan verhoogt PFZW de premie met een premieopslag van 2%-punt, de pensioenen
niet volledig en mag PFZW niet meer beleggingsrisico nemen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
8.1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: WMO en overige opbrengsten.
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de
volgende uitgangspunten:
• indirecte personeelskosten: verdeling op basis van de verhouding van de opbrengsten;
• indirecte materiële kosten: verdeling op basis van de verhouding van de opbrengsten;
• indirecte overige kosten: verdeling op basis van de verhouding van de opbrengsten.
8.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Betalingen welke voortvloeien uit
langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder kasstroom uit
operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit
financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen
begrepen in de mutatie van de liquide middelen.
8.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
8.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31/Dec/20
€

31/Dec/19
€

Verbouwingen
Inventaris
Automatisering

61.679
15.134
16.294

38.047
22.698
14.724

Totaal materiële vaste activa

93.107

75.469

2020
€

2019
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

75.469
42.735
25.097

96.287
4.875
25.693

Boekwaarde per 31 december

93.107

75.469

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 8.1.6.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31/Dec/20
€

31/Dec/19
€

Vordering MW Administratie & Advies Herwen
Waarborgsommen

0
21.802

4.906
19.302

Totaal financiële vaste activa

21.802

24.208

Het verloop van de vordering op MW Administratie & Advies Herwen is als volgt:

2020
€

2019
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: kortlopend deel vorig boekjaar
Af: aflossingen huidig boekjaar
Af: kortlopend deel volgend boekjaar

4.906
8.978
8.978
4.906

13.884
10.261
10.261
8.978

0

4.906

2020
€

2019
€

Boekwaarde per 1 januari
Mutaties

19.302
2.500

19.302
0

Boekwaarde per 31 december

21.802

19.302

Boekwaarde per 31 december
Het verloop van de waarborgsommen is als volgt:

Toelichting:
De vordering betreft een verstrekte lening aan MW Administratie & Advies Herwen. De lening loopt tot 31 december
2021. De rente bedraagt 3,5% per jaar en er zijn geen aanvullende zekerheden gesteld.
Het resterende bedrag van de vordering van € 4.906 heeft een looptijd korter dan 1 jaar. Deze is gepresenteerd
onder de kortlopende vorderingen.
De waarborgsommen betreffen betalingsgaranties ten behoeve van de langlopende huurverplichtingen in Arnhem,
Leeuwarden, Zutphen en Nijmegen.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31/Dec/20
€

31/Dec/19
€

97.506
87.802
8.847
4.906
3.015
1.440
1.208
71
10
3.254

92.318
15.550
7.992
8.978
103.625
3.210
366
366
10
2.481

208.059

234.896

31/Dec/20
€

31/Dec/19
€

Bankrekeningen
Bankgarantie
Kassen

655.811
10.200
1.007

526.557
10.200
895

Totaal liquide middelen

667.018

537.652

Nog te factureren omzet
Nog te ontvangen subsidies
Vooruitbetaalde huurkosten
Kortlopend deel vordering MW Administratie & Advies Herwen
Debiteuren
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde IZZ premies
Nog te ontvangen donaties
Nog te ontvangen rente
Overige overlopende activa
Totaal debiteuren en overige vorderingen

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De bankgarantie is afgegeven ten behoeve van de verhuurder van het praktijkhuis in Groningen. Dit bedrag,
€ 10.200, is niet vrij besteedbaar. De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar en opneembaar voor de
organisatie.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
PASSIVA
5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31/Dec/20
€

31/Dec/19
€

Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

176.048
72.470
463.443

176.048
0
495.739

Totaal eigen vermogen

711.961

671.787

Kapitaal
Saldo per
01/Jan/20
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31/Dec/20
€

Kapitaal

176.048

0

0

176.048

Totaal kapitaal

176.048

0

0

176.048

Saldo per
01/Jan/20
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31/Dec/20
€

Bestemmingsfondsen:
Gemeente Groningen
Gemeente Enschede Inloopactiviteiten
Gemeente Enschede Ervaringsdeskundige

0
0
0

68.329
3.554
587

0
0
0

68.329
3.554
587

Totaal bestemmingsfondsen

0

72.470

0

72.470

Saldo per
01/Jan/20
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31/Dec/20
€

Algemene reserves:
Vrije reserves

495.739

-32.296

0

463.443

Totaal algemene en overige reserves

495.739

-32.296

0

463.443

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Volgens de vaststelling van de gemeente Groningen voor de subsidieverstrekking van 2019 moest er een
bestemmingsfonds gevormd worden voor het resultaat van 2019 ad € 37.977 van praktijkhuis Groningen. Het
resultaat van praktijkhuis Groningen van 2020 ad € 30.352 wordt hier aan toegevoegd.
Conform de subsidievaststelling van de gemeente Enschede wordt er voor het positieve resultaat van 2019 ten
behoeve van de inloopactiviteiten ad € 3.554 en ervaringsdeskundigheid ad € 587 ook een bestemmingsfonds
gevormd. Dit is vooralsnog onder voorbehoud van gesprekken met de gemeente waarin een definitieve werkwijze
omtrent de resultaten zal worden vastgesteld.
Het restant van het resultaat wordt onttrokken aan de vrije reserves. De Raad van Toezicht zal dit besluit middels
het goedkeuren van de jaarrekening bekrachtigen.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
PASSIVA
6. Voorzieningen
Saldo per
01/Jan/20
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31/Dec/20
€

Loopbaanbudget

24.026

11.098

2.877

6.802

25.445

Totaal voorzieningen

24.026

11.098

2.877

6.802

25.445

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Sinds 1 juli 2015 wordt er voor de medewerkers in Sociaal Werk een loopbaanbudget opgebouwd. Het betreft een
extra budget dat de medewerkers de mogelijkheid geeft te investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid
(loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, etc.). Een werknemer bouwt maximaal 36 maanden
loopbaanbedrag op. Daarna vervalt steeds de eerst opgebouwde maand.

7. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31/Dec/20
€

31/Dec/19
€

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitgefactureerde opbrengsten
Reservering vakantiedagen
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen pensioenpremies
Nog te betalen P.A.W.W.
Overige overlopende passiva

106.820
56.821
38.333
29.037
7.735
1.242
510
12.082

35.840
43.690
33.046
27.516
11.616
1.492
476
22.736

Totaal overige kortlopende schulden

252.580

176.412

8. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Huurverplichtingen
Hoofdkantoor Arnhem
Praktijkhuis Enschede
Praktijkhuis Groningen
Praktijkhuis Nijmegen
Praktijkhuis Leeuwarden
Praktijkhuis Zutphen

Huurbedrag
14.420
29.700
62.044
45.936
19.728
55.071

Looptijd
tot 1-3-2022
tot 1-1-2022
tot 1-1-2022
tot 1-1-2026
tot 1-12-2026
tot 1-11-2023

Verlenging Opzegtermijn
1 jaar
3 maanden
1 jaar
2 maanden
1 jaar
1 jaar
5 jaar
1 jaar
5 jaar
1 jaar
5 jaar
1 jaar

Toelichting:
De huurbedragen betreffen de verwachte huur en servicekosten in 2021.
Huurbedrag van praktijkhuis Groningen is inclusief de huur van de 2 overeenkomsten voor extra ruimtes. De
overeenkomst voor extra ruimte 1 loopt voor onbepaalde tijd en de overeenkomst voor extra ruimte 2 loopt tot
1 april 2021. Na deze periode wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd.
In 2021 is er een claim ingediend bij verzekeringsmaatschappij AON van € 26.771 voor de herstelkosten van de
waterlekkage in praktijkhuis Groningen in 2020.
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8.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Verbouwingen Automatisering
€
€

Inventaris
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

50.487
12.440

97.994
83.270

138.206
115.508

286.687
211.218

Boekwaarde per 1 januari 2020

38.047

14.724

22.698

75.469

33.729
10.097

7.457
5.887

1.549
9.113

42.735
25.097

0
0
0

0
0
0

1.358
1.358
0

1.358
1.358
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

23.632

1.570

-7.564

17.638

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

84.216
22.537

105.451
89.157

137.039
121.905

326.706
233.599

Boekwaarde per 31 december 2020

61.679

16.294

15.134

93.107

20%

20%

20%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Afschrijvingspercentage
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8.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020

8.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020
SEGMENT OPBRENGSTEN ZORGPRESTATIES
Ref.

2020
€

2019
€

1.556.251
154.202

1.509.003
12.569

1.710.453

1.521.572

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten WMO
Overige bedrijfsopbrengsten

9
9

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

11

1.134.582

1.035.997

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

12

23.145

23.334

Overige bedrijfskosten

13

518.240

489.624

Som der bedrijfslasten

1.675.967

1.548.955

BEDRIJFSRESULTAAT

34.486

-27.383

2.562

-880

37.048

-28.263

2020
€

2019
€

68.329
3.554
587
-35.422

0
0
0
-28.263

37.048

-28.263

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

14

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds gemeente Groningen
Bestemmingsfonds Gemeente Enschede Inloopactiviteiten
Bestemmingsfonds Gemeente Enschede Ervaringsdeskundige
Vrije reserves
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8.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020
SEGMENT OVERIGE OPBRENGSTEN
Ref.

2020
€

2019
€

144.293

153.799

144.293

153.799

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Overige bedrijfsopbrengsten

10

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

11

95.713

104.718

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

12

1.952

2.359

Overige bedrijfskosten

13

43.718

49.491

Som der bedrijfslasten

141.383

156.568

BEDRIJFSRESULTAAT

2.910

-2.769

216

-89

3.126

-2.858

2020
€

2019
€

3.126

-2.858

3.126

-2.858

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

14

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Vrije reserves
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8.1.7.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2020
€

2019
€

37.048
3.126

-26.839
-4.282

40.174

-31.121

40.174

-31.121

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
SEGMENT OPBRENGSTEN ZORGPRESTATIES
SEGMENT OVERIGE OPBRENGSTEN

Resultaat volgens resultatenrekening
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8.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020
BATEN
9. Opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Opbrengsten WMO
Overige opbrengsten

1.556.251
154.202

1.509.003
12.569

Totaal

1.710.453

1.521.572

Toelichting:
De WMO opbrengsten zijn gestegen. De subisidies verstrekt door de gemeente Deventer en gemeente
Leeuwarden zijn voor 2020 verhoogd. Voor inzet en ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in de gemeente
Enschede is het budget toegenomen. Ook gemeente Hengelo heeft de subsidie verhoogd en subsidieerd een nieuw
project "Verward gedrag".
Opbrengsten ten behoeve van praktijkhuis Harderwijk en het project "Welkom in de buurt" in Groningen worden niet
vanuit de WMO gesubsidieerd. Deze zijn als overige opbrengsten onder het segment zorgprestaties vermeld.
Praktijkhuis Harderwijk is in 2020 gestart en het project in Groningen loopt voor de periode van november 2019 t/m
december 2020. Hierdoor zijn de overige opbrengsten gestegen ten opzichte van 2019.

10. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Overige opbrengsten:
Dienstverlening GGZ
Voorlichtingen en gastlessen
Donaties
Overige opbrengsten

128.288
455
284
15.266

121.008
2.240
4.028
26.523

Totaal

144.293

153.799

Toelichting:
In 2019 is een doneeractie opgezet en dat heeft een flink aantal donaties opgeleverd. Hierdoor waren de
opbrengsten van donaties in 2019 hoger dan in 2020.
Vanwege COVID-19 zijn veel voorlichtingen, gastlessen, trainingen en thema-avonden afgezegd. Dit is terug te zien
in de daling van de opbrengsten van voorlichtingen en gastlessen en de overige opbrengsten.
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8.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020
LASTEN
11. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal

831.351
148.201
69.440
25.672
1.074.664

707.865
133.315
67.027
28.594
936.801

97.308
35.535
22.788

135.634
33.953
34.327

1.230.295

1.140.715

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Opbrengsten zorgprestaties
Overige opbrengsten

19
1

17
1

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

20

18

0

0

Vrijwilligers
Personeel niet in loondienst
Raad van toezicht
Totaal personeelskosten

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
De brutoloonkosten zijn gestegen door het aannemen van 2 FTE's in 2020. Door een grote teruggave vanuit het
UWV voor zieke werknemers vallen de personeelskosten wel veel lager uit dan begroot.
Vanwege COVID-19 konden de vrijwilligers niet volledig worden ingezet. De vrijwilligerskosten zijn daardoor ruim
€ 38.000 lager dan in 2019.
De kosten voor de Raad van Toezicht zijn gedaald ten opzichte van 2019. In verband met het inwerken van de
nieuwe leden zijn in 2019 extra kosten gemaakt.

12. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Afschrijvingen:
- Materiële vaste activa

25.097

25.693

Totaal afschrijvingen

25.097

25.693

Toelichting:
De afschrijvingskosten voor de materiële vaste activa zijn in 2020 lager dan in 2019 door geheel afgeschreven
activa.
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8.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020
LASTEN
13. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Huisvestingskosten
Operationele kosten
Applicatiekosten
Organisatiekosten
Kosten externe inhuur

276.322
82.021
71.071
70.410
62.134

256.391
78.835
75.176
62.905
65.808

Totaal overige bedrijfskosten

561.958

539.115

Toelichting:
De huur van het oude praktijkhuis in Zutphen liep tot mei 2019. Door deze dubbele lasten zijn de kosten voor
praktijkhuis Zutphen in 2019 hoger dan in 2020. Praktijkhuis Groningen heeft te maken gehad met een ernstige
lekkage die veel schade heeft veroorzaakt. Door de hoge herstelkosten zijn de totale huisvestingskosten beduidend
hoger dan 2019.
In de loop van 2019 zijn er nieuwe afspraken gemaakt ten behoeve van een vast tarief met hogere korting voor de
applicatie Mextra. In 2020 is het hele jaar dit nieuwe tarief doorberekend, daarom vallen de applicatiekosten lager
uit dan in 2019.

14. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Rentebaten
Rente vordering MW Administratie & Advies Herwen
Vrijval bankgarantie
Subtotaal financiële baten

10
329
4.118
4.457

10
737
0
747

-1.679
-1.679

-1.716
-1.716

2.778

-969

Bankkosten
Subtotaal financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

Toelichting:
Voor de verstrekte lening aan MW Administratie & Advies Herwen is een rente ontvangen van 3,5% op jaarbasis.
De bankkosten zijn vrijwel gelijk gebleven. In 2020 is een oude bankgarantie vrijgevallen voor een opgezegd
huurcontract.
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8.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020

15. Wet normering topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op Stichting Ixta Noa. Het voor Stichting Ixta Noa toepasselijke bezoldigingsmaximum is
in 2020 € 111.000 (instelling voor zorg- en jeugdhulp klasse I). Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor
leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband in FTE
Dienstbetrekking

G. de Roos
Directeur
1/1-31/12
1
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

99.600
11.913
111.513

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

111.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
111.513

Reden waarom de overschrijding al is toegestaan:
De topfunctionaris maakt gebruik van het overgangsrecht. Vanaf 2020 tot en met 2022 wordt de
bezoldiging afgebouwd tot het dan geldende bezoldingsmaximum.
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband 2019 in FTE
Dienstbetrekking

1/1-31/12
1
Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

100.000
11.980
111.980

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

107.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 2019

N.v.t.
111.980
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8.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

I. ter Haar

B. Drost

Voorzitter
1/1-31/12

Lid
1/1-11/5

Lid
1/1-11/5

7.000
16.650
N.v.t.

1.383
4.163
N.v.t.

1.338
4.163
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1-31/12

1/1-31/12

Totale bezoldiging 2019
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

15/5-31/12
Lid: 1/3-14/5
5.104
12.260

3.707
10.700

3.611
10.700

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

S. Terpstra
Lid
1/1-31/12

K. Jacobs
Lid
1/1-31/12

D. Colon
Lid
1/1-31/12

3.500
11.100
N.v.t.

3.537
11.100
N.v.t.

3.500
11.100
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1-31/12
3.500
10.700

1/3-31/12
3.027
8.917

1/3-31/12
2.917
8.917

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging
Totale bezoldiging*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Totale bezoldiging 2019
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

A. van Walstijn

Toelichting:
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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16. Honoraria accountant

2020
€

2019
€

14.390
2.420

13.903
2.420

16.810

16.323

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Totaal honoraria accountant
Toelichting:
De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

17. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is
opgenomen onder punt 15.
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8.1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Ixta Noa heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 8 maart 2021.
De Raad van Toezicht van de Stichting Ixta Noa heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering
van 8 maart 2021.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 8.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen bekend die het resultaat over 2020 in belangrijke mate zouden hebben beïnvloed.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
G.F.M. de Roos
Directeur

8 maart 2021

W.G.
A.A.N. van Walstijn
Voorzitter RvT

8 maart 2021

W.G.
D.W. Colon
Lid RvT

8 maart 2021

8 maart 2021

W.G.
S.U.M. Terpstra-Swinkels
Lid RvT

8 maart 2021

W.G.
K.J.M. Jacobs
Lid RvT
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8.2 OVERIGE GEGEVENS

8.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
Het resultaat staat ter vrije beschikking van de Raad van Toezicht.

8.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Ixta Noa heeft geen nevenvestigingen.

8.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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