
Snel groeiende 
jeugdzorgorganisatie 

in Noord-Holland



15 medewerkers € 1,1 miljoen omzet

3 locaties 2 regio’s

Groei
potentieel

PROFIEL



KENMERKEN

De aangeboden 
zorgorganisatie  
richt zich op 
gespecialiseerde 
jeugd- en 
gezinshulp. Door 
een combinatie 
van de expertises 
jeugd- en 
gezinshulp en 
onderwijs, biedt 
de organisatie een 
uniek zorgaanbod 
in de regio’s waar 
zij via een 
aanbesteding zijn 
gecontracteerd. 

Consumenten, 
particulieren, Non-
profit instellingen
Kinderen en jeugdige 
tussen de 4 – 18 jaar. 
De organisatie 
begeleidt zo’n 100 
gezinnen per jaar 
binnen de regio waar 
zij actief zijn. De 
andere regio waar zij 
een contract mee 
hebben zou tot 
hetzelfde aantal of 
meer gezinnen kunnen 
uitgroeien. Daarnaast 
heeft de organisatie 
een contract WMO 
met één van de regio’s 
welke niet wordt 
benut op dit moment. 
De organisatie kent 
actieve contacten met 
gemeentes, huisartsen 
en gecertificeerde 
instellingen.

Deze zorgorganisatie 
is opgericht met als 
doel kwalitatief 
hoogstaande 
jeugdzorg aan te 
bieden. Die aanpak 
slaat erg aan bij de 
gemeenten en recent 
is een weer een 
nieuw contract 
verkregen met een 
andere regio.
Hiervoor moet de 
organisatie worden 
opgeschaald. Daar 
ligt niet de ambitie 
van de huidige 
oprichters en zoeken 
zij dus een 
overnamekandidaat 
die de organisatie 
verder kan opschalen.

De financiële 
positie is zeer 

gezond. De 
omzet is de 

afgelopen jaren 
fors gegroeid en 
bedraagt nu ruim 
1,1 miljoen euro. 
Voor 2022 wordt 
een verdere groei 
verwacht, mede 

door het 
uitbouwen van 

een nieuw 
contract in een 

andere regio

De wens is om 
100% van de 

zorgorganisatie te 
verkopen. Het 

betreft een 
aandelentransactie
. Verder is het een 

optie het 
bedrijfspand ten 
behoeve van een 

nieuwe locatie 
over te nemen.

Ambulante 
hulpverlening 

Dagbehandeling 
(PO)

Groepsvormen
(PO / VO)

ACTIVITEIT DIENSTEN DOEL-
GROEP REDEN CIJFERS BEDRIJFS

PAND



Drs. Stef van Kleef RA

stefvankleef@kaaphoorn.net

0229-799 800
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