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Inhoud
Inleiding

WIJ KIJKEN VOORUIT
Een duurzame toekomst voor jongeren.
Daar draait het om bij Bijzonder Jeugdwerk.
Wie wil je zijn? Waar wil je voor gaan?
En wat heb je daarvoor nodig?
Zeven jongeren volgden een workshop fotografie, onder
leiding van fotograaf Kees Martens. Ze brachten elkaars
toekomstdromen in beeld en vertellen ons wat ze in 2014
hebben geleerd.
In dit jaarverslag vind je foto’s van:
Luke, Mike, Roxy, Brensley,
Rowena, Charlon & Kevin
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Inleiding

stateren dat medewerkers de slag van ‘zelforganisatie’ al aardig te pakken hebben. De
transformatie van de jeugdzorg was voor hen een doorlopende inspiratiebron. Zij hebben onder meer ingezet op de eigen kracht van jongeren en gezinnen, sociale netwerken, zorg op maat, talentontwikkeling, arbeidsparticipatie en de inzet van vrijwilligers.

Hoewel een jaarverslag is bedoeld om terug te blikken, was 2014 - meer dan ooit – een
jaar waarin we vooruit keken. Samen met jongeren keken we vooruit naar hun toekomst.
Hun dromen, wensen en verwachtingen. Al onze activiteiten waren gericht op het creëren van een duurzaam perspectief voor jongeren. Daarnaast lag er nog een andere grote
uitdaging: de transitie en de transformatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015.

Kwaliteit
Kwaliteitszorg bleef in 2014 onverminderd belangrijk. Het cijfer voor cliënttevredenheid
(jongeren en ouders) kwam uit op een 8, net als in de afgelopen jaren. In 2015 gaan
we op zoek naar andere manieren om de klanttevredenheid te meten, die meer passen
bij de huidige tijdsgeest en beter aansluiten bij jongeren en ouders. Samen met de
cliëntenraad hebben we nagedacht over een nieuwe structuur voor de cliëntparticipatie.
Verder zijn we verheugd te kunnen melden dat de HKZ-audit van begin 2015 positief
is afgesloten. Dit betekent dat Bijzonder Jeugdwerk in 2014 haar hulpverleningsen bedrijfsprocessen op orde had. Dat blijkt onder andere uit een minimale inzet
van uitzendkrachten en een historisch laag ziekteverzuim: 3,4 %. Een welverdiend
compliment aan alle leidinggevenden en medewerkers.

Transitie
In 2014 was het laatste jaar van het oude jeugdzorgstelsel. Samen met gemeenten
en samenwerkingspartners hebben we ons voorbereid op de nieuwe Jeugdwet en de
overgang van de financiering naar gemeenten. We werkten mee aan de Versnelling
en namen deel aan tal van bijeenkomsten waarin we met gemeenten discussieerden
over de toekomstige situatie. Hoewel we de uitgangspunten van de transitie van harte
ondersteunen, spraken we ook onze zorgen uit over de snelheid en bezuinigingen waarmee deze werd doorgevoerd.

Nieuwe opdrachtgevers
Bijzonder Jeugdwerk is per 1 januari 2015 toegelaten om jeugdzorg-diensten te verlenen binnen 109 gemeenten verspreid over Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Een
mooie uitdaging die we met grote inzet en enthousiasme gaan oppakken. Omdat we
voortaan actief zijn in heel Zuid-Nederland, zullen we in 2015 onze naam wijzigen van
BJ Brabant naar Bijzonder Jeugdwerk. De gemeenten in Noord-Limburg gaan we bedienen onder de naam BJ/De Sluis, voortvloeiend uit onze fusie met jeugdhulpverlener De
Sluis in 2014. Samen met het team van De Sluis gaan we een brede doelgroep (jeugd
tot 27 jaar) op maat bedienen. De uitbreiding van ons werkgebied naar Limburg zien we
als een natuurlijke en logische stap. Veel jongeren die bij BJ verbleven, kwamen al uit
Limburg en ook onze geografische ligging is gunstig.

Aanbestedingen
We hebben gezien dat gemeenten zich enorm hebben ingespannen om het gehele
transitieproces op tijd rond te krijgen. Ook voor een kleine organisatie als Bijzonder
Jeugdwerk was het een pittige periode. Met man en macht is er binnen onze organisatie
gewerkt om de gevraagde informatie voor de aanbestedingen op tijd aan te leveren. We
zijn trots dat dit is gelukt zonder te hoeven bezuinigen op de kwaliteit van zorg voor jongeren en gezinnen. Dat het primaire proces er niet onder heeft geleden, komt ook naar
voren in onze resultaten, verder op in dit jaarverslag. Ook na de transitie willen we de
beste kwaliteit blijven bieden. Dat was merkbaar in de gesprekken die we voerden met
onze toekomstige opdrachtgevers, vaak op het scherpst van de snede, steeds zoekend
naar mogelijkheden om jongeren de beste ontwikkelkansen te bieden.
Nieuwe koers
Welke positie gaat BJ innemen in het veld van de jeugdzorg? Welke inhoudelijke keuzes
gaan we maken? Over die vragen hebben we in 2014 stevig nagedacht en gediscussieerd. Het leidde tot een nieuwe strategische koers, met daarbij een herformulering
van onze missie, visie en kernwaarden. Onze belangrijkste pijler vanaf 2015 blijft het
bieden van een aangepaste (specialistische) ontwikkelomgeving. Wij zien jongeren het
liefst thuis en in hun eigen omgeving opgroeien, maar niet voor alle jongeren is dit de
beste optie. Tijdelijk verblijf blijft soms nodig als jongeren een risico vormen voor zichzelf of voor hun omgeving. BJ maakt zich al 70 jaar sterk voor de meest complexe doelgroep in de jeugdzorg en dat zullen we blijven doen. We bieden jongeren die dat nodig
hebben, een aangepaste (specialistische) ontwikkelomgeving waar ze alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Op maat en zo flexibel mogelijk, altijd gericht op
de terugkeer naar huis of naar een zelfstandig bestaan. Een andere pijler onder onze
koers is het verschuiven van de leeftijdsgrens van onze doelgroep van 18 naar 27 jaar.
Wij gaan jongeren uit de jeugdzorg ook na hun 18e begeleiden om een goede start te
maken in de volwassen maatschappij. Vanuit het lokale aanbod in de Peelregio zijn we al
langer bekend met deze doelgroep. Om het toekomstperspectief voor deze jongeren te
vergroten gaan we ons netwerk verbreden naar sectoren als onderwijs, bedrijfsleven,
cultuur en sport.

Toekomst
Kijkend naar de toekomst hebben we positieve verwachtingen. In 2015 hopen we
samen met de gemeenten en collega-zorgaanbieders stappen te zetten om de zorg voor
jeugd verder te ontschotten, zodat jongeren en gezinnen daadwerkelijk gaan profiteren
van het nieuwe stelsel. We hebben alle vertrouwen dat dit gaat lukken.
Dank
Tot slot een woord van dank aan onze cliënten en opdrachtgevers, voor het vertrouwen
dat zij in ons stelden en de wil om er samen voor te gaan. We bedanken onze medewerkers en samenwerkingspartners voor de toewijding en inzet die zij tonen om de eigen
kracht en zelfredzaamheid van gezinnen te bevorderen. Een goed klankbord hadden
we in 2014 aan de cliëntenraad, gevormd vanuit de ouderraad en jongerenraad, en aan
onze ondernemingsraad.

We blijven ons inzetten
voor de meest complexe
doelgroep in de jeugdzorg.

Jeanny van den Berg
Directeur Bijzonder Jeugdwerk
Julichska Venmans
Sanne Verwaaijen
Raad van Bestuur

Interne organisatie
In 2014 hebben we een organisatieverandering voorbereid, om optimaal te kunnen aansluiten bij wat de buitenwereld van ons vraagt. We gaan werken met zelforganiserende
teams, die snel en op maat kunnen reageren op vragen vanuit de omgeving. Als we kijken naar de vele innovaties die in 2014 vanaf de werkvloer zijn opgezet, mogen we con-
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1. Organisatieprofiel

jongere moeilijk kan omgaan met de verleidingen en gevaren in de wereld om hem/
haar heen. Of wanneer het eigen netwerk er niet in slaagt om de wereld voor de jongere
veilig en overzichtelijk te maken. Een aangepast pedagogisch klimaat kan bijvoorbeeld een zorggezin, zorgbedrijf of behandelgroep zijn. Dit is een omgeving waarin de
jongere tot rust kan komen, die veiligheid, bescherming, ondersteuning en structuur
biedt, maar ook voldoende uitdagingen om zich positief te kunnen ontwikkelen.

Bijzonder Jeugdwerk helpt jongeren (tot 27 jaar) en hun omgeving bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen. We zijn gedreven om het beste uit jongeren te halen en haken
niet af als het moeilijk wordt. Vanuit onze jarenlange ervaring als gedragsspecialist,
ondersteunen wij jongeren om weer een duurzaam perspectief te krijgen in het leven.
Dat doen we zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Thuis, in de wijk of in een aangepaste (specialistische) omgeving.

Flexibel verblijf
Welk soort aangepaste leeromgeving we kiezen, wordt bepaald door de ontwikkelbehoefte van de jongere. De ene jongere heeft bijvoorbeeld baat bij een gezinssituatie,
terwijl een andere jongere beter kan functioneren in een groep. De duur van het verblijf
is flexibel: een aantal uren per dag, een aantal dagen per week of soms de hele week.
Tijdens het traject wordt het verblijf afgebouwd en gaat de jongere terug naar huis of
(begeleid) zelfstandig wonen. Ook dán leren we de omgeving rekening te houden met
de mogelijkheden van de jongere.

Werkgebied
Het werkgebied van BJ is Zuid-Nederland, al meer dan 70 jaar. In 2014 boden we:
JeugdzorgPlus aan jongeren uit Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.
overige geïndiceerde jeugdzorg aan jongeren in de provincie Noord-Brabant.
preventie en ambulante hulp aan jongeren in de regio Zuidoost-Brabant.

ÌÌÌÌ
ÌÌ

Participatie jong-volwassenen
De jong-volwassenen tussen 16-27 jaar zijn een nieuwe doelgroep van BJ. Veel jongeren
uit de jeugdzorg kunnen op hun 18e nog niet op eigen benen staan. Om te voorkomen dat
zij kopje onder gaan in deze complexe wereld, bieden we hen een doorlopend traject dat
begint in de pubertijd en eindigt bij circa 27 jaar. Onze aanpak is hier meer coachend dan
pedagogisch van aard. Wij begeleiden hen om te participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door middel van woonbegeleiding en ondersteuning bij het vinden van scholing,
werk en vrijetijdsbesteding. Deze doorlopende, integrale aanpak kan levenslang leed en
hoge maatschappelijke kosten voorkomen (schulden, verslaving, zwerfgedrag etc.).

Vanaf 2015 zullen wij ook in Noord-Limburg specialistische jeugdzorg leveren.

1.1 Doel, doelgroep en aanbod
Hulp op maat
BJ biedt jongeren ontwikkelkansen op alle leefgebieden: wonen, leren, werken,
gezondheid, vrije tijd en sociale contacten. We laten jongeren positieve ervaringen
opdoen, waardoor ze nieuwe vaardigheden leren en hun zelfvertrouwen groeit. Dat
doen we samen met ouders en andere belangrijke mensen uit hun omgeving: opvoeders, familie, vrienden, onderwijzers en andere professionals. We willen bereiken dat
jongeren zich positief ontwikkelen en weer gewoon kunnen meedoen in de samenleving. Onze hulp is altijd maatwerk.

1.2 Opdrachtgevers in 2014
Gemeenten
DAS gemeenten (Deurne, Asten, Someren) en gemeente Helmond:
jeugdpreventieprogramma.
Gemeente Helmond: activiteiten voor jeugd en veiligheid.
Gemeenten in de Peelregio en Eindhoven: deelname aan wijkteams: opvoedondersteuners en jeugd- en gezinswerkers (generalisten) in het kader van de 		
Versnelling (enkelvoudig ambulante hulpverlening)

ÌÌ
ÌÌÌÌ

Doelgroep
De jongeren die wij helpen, zijn ernstig vastgelopen in hun ontwikkeling. De problemen
doen zich meestal voor op meerdere levensgebieden: thuis, in de opvoeding, op school,
op het werk, met vrije tijd of met sociale contacten. Dikwijls gaat het om complexe (ook
psychiatrische) gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. Vaak zijn
er ook problemen in het gezin. Dat uit zich in heftige conflicten, spijbelen, voortijdig
schoolverlaten, drugsgebruik, agressie, overlast, politiecontacten en zwerfgedrag.
Vaak hebben de gezinnen al eerder hulp gehad, maar was deze ontoereikend en werd
het gedrag van de jongere - uit wanhoop - onbeheersbaar. Soms weigert de jongere
iedere vorm van hulp.
Ontwikkelkansen
Als een jongere bij ons in zorg komt, steken we vooral in op motivatie. We kijken naar
de mogelijkheden die iedere jongere en iedere opvoeder in zich heeft. We zijn geen
voorstander van medicaliseren van gedrag, maar willen vooral helder krijgen welke
behoefte er schuil gaat achter dat gedrag en onder welke omstandigheden een jongere
beter kan functioneren. We verleggen daarmee de focus van problemen naar ontwikkelkansen. Mensen in de directe omgeving (ouders, school, werk, sportclub etc.) worden begeleid om zich aan te passen aan de jongere. De mate waarin de omgeving zich
weet aan te passen, bepaalt in onze visie het succes van de hulp.
Aangepast klimaat
Door onze jarenlange ervaring doorzien we snel wat een jongere aankan en kunnen
we een omgeving creëren die daarop is afgestemd. Soms is het nodig om tijdelijk een
aangepast pedagogisch klimaat te bieden, buiten het gezin. Bijvoorbeeld wanneer een
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Provincie
De provincie Noord-Brabant was onze opdrachtgever voor de gespecialiseerde intensieve zorg, zowel ambulant, dagbehandeling als 24-uurszorg. Binnen de 24-uurszorg
kent BJ diverse vormen die, afhankelijk van de vraag, flexibel worden ingezet. Crisishulp bieden we zowel ambulant als in de vorm van verblijf (maximaal 4 weken).

Soms is het nodig om
tijdelijk een aangepast
pedagogisch klimaat te
bieden, buiten het gezin.

Ministerie van VWS
Het ministerie van VWS was onze opdrachtgever voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg). Er waren 40 plaatsen beschikbaar in Deurne, bedoeld voor jongeren uit Brabant,
Limburg en Zeeland.
AWBZ en ZVW
BJ gaf in 2014 extramurale AWBZ-begeleiding aan jongeren. Daarnaast hebben we een
WTZI-erkenning voor 24 intramurale plaatsen kinder- en jeugdpsychiatrie. Hiervan zijn
8 plaatsen daadwerkelijk ingevuld. BJ bood daarnaast niet-gecontracteerde DBC-zorg,
die zij declareerde bij de zorgverzekeraars.
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1.3 Rechtsvorm
Bijzonder Jeugdwerk maakt deel uit van de holding CONRISQ Groep. Deze holding is 1
januari 2010 opgericht en omvat Stichting Orthopedagogisch Centrum Ottho Gerhard
Heldring, Ambulatorium Ottho Gerhard Heldring, Stichting Forensisch Psychiatrisch
Centrum De Rooyse Wissel, Bijzonder Jeugdwerk en Stichting Pactum Jeugd en Opvoedhulp. Binnen de samenwerking van de CONRISQ groep worden complementaire krachten
gebundeld om grenzen te overbruggen voor onze vaak zeer kwetsbare doelgroepen en
de maatschappelijke middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.

Fotografie: Charlon

Besturing
Tezamen vormen de holdingstichting en de dochterstichtingen een concern. De holding
Stichting CONRISQ Groep is tevens als rechtspersoon de bestuurder van de dochterstichtingen. De CONRISQ Groep heeft een Raad van Toezicht die conform de Zorgbrede
Governance Code het toezicht uitoefent op de holdingstichting en de tot het concern
behorende dochterstichtingen. De dochterstichtingen hebben geen (eigen) Raad van
Toezicht.
De CONRISQ Groep heeft onder meer als doel het in concernverband aansturen van
stichting CONRISQ Groep en de tot het concern behorende dochterstichtingen. De dochterstichtingen zijn zelfstandige rechtspersonen met gescheiden financieringsstromen.

“Toen ik op
Vreekwijk kwam, ben
ik begonnen met zanglessen. Ik bleek best een goede
stem te hebben. Ik heb zelfs
meegedaan aan de halve
finale van de Voice of
Helmond.”

“Dit is mijn
slaapkamer, mijn
eigen plekje, waar ik me
terug kan trekken. Hier
voel ik me veilig en prettig.”

IN 2014
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Verantwoording
Dit jaarverslag heeft alleen betrekking op Bijzonder Jeugdwerk. Er wordt verantwoording afgelegd voor de activiteiten op het gebied van jeugdzorg, jeugd-ggz en lokaal
jeugdbeleid.

Naam verslagleggende rechtspersoon Bijzonder Jeugdwerk Brabant
Adres				
Mr. De Jonghlaan 4
Postcode				5753 RR
Plaats				Deurne
Telefoon				0493-312589
Kamer van Koophandel		
17119600
E-mailadres			info@bjbrabant.nl
Website				www.bjbrabant.nl

Bijzonder Jeugdwerk
maakt deel uit van de
holding CONRISQ Groep.
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2. Kernprestaties

Geïndiceerde jeugdzorg
BJ heeft in 2014 opnieuw een groot aantal jongeren en gezinnen geholpen in het kader
van de geïndiceerde, provinciale jeugd- en opvoedhulp. In deze gezinnen spelen vaak
complexe gedrags- en opvoedproblemen. Wij geven de voorkeur aan behandeling van
de jongere en het gezin in hun eigen omgeving, dus zoveel mogelijk ambulant. Soms
vraagt de situatie echter om een aangepaste ontwikkelomgeving voor de jongere. Die
bieden wij in de vorm van diverse verblijfsmogelijkheden (groepen, zorggezinnen en
zorgbedrijven). Dat verblijf is altijd zo flexibel mogelijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat
sommige jongeren alleen door de week bij ons verblijven of alleen in het weekend. Het
lukte ons in 2014 bijna altijd binnen de wettelijke termijn van 9 weken te starten met de
hulp. Crisishulp in acute situaties konden we in alle gevallen direct uitvoeren.

Bijzonder Jeugdwerk verleende in 2014 hulp aan cliënten met uiteenlopende hulpvragen. Onze hulp is zowel gericht op preventie als op intensieve, specialistische jeugdzorg. Het maatschappelijk perspectief van jongeren en hun gezinnen staat daarbij altijd
voorop. We werken continu aan het inhoudelijk ontwikkelen en innoveren van de hulpverlening.

2.1 Ontwikkeling van zorg
Tenslotte boden we in 2014 observatiediagnostiek aan jongeren in Noord-Brabant,
gefinancierd door de Provincie. Dit deden we vanuit de VOF Keinder. Hierin werken we
samen met collega-instelling Juzt.

Preventie
Op het gebied van preventie waren we in 2014 actief binnen het jeugd- en veiligheidsbeleid van de gemeente Helmond en de DAS-gemeenten (Deurne, Asten, Someren). Onze
inzet is hier gericht op de leefbaarheid in de wijk en het tijdig signaleren en aanpakken
van opvoed- en overlastproblemen. In Helmond leggen onze jongerenopbouwwerkers
vroegtijdig contact met jongeren die overlast (dreigen) te veroorzaken in wijken en
buurten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de politie en andere lokale partners,
waaronder de LEV-groep. Met deze aanpak slagen we er dikwijls in om escalaties tussen buurtbewoners en jeugdigen te voorkomen. Een belangrijke succesfactor daarbij
is de inzet van ervaringsdeskundigen met kennis van de straatcultuur. Jongeren met
problemen leiden we door naar het Jongeren Inloop Punt (JIP) of andere hulptrajecten
binnen het lokale veld. Ook hun ouders/opvoeders worden betrokken bij het oplossen
van de problemen. In de DAS-gemeenten participeren we in het jeugdpreventieproject
(JPP). Alle productieafspraken met gemeenten zijn in 2014 behaald.

AWBZ-gefinancierde zorg
In 2014 hebben we daarnaast zorg verleend aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Zowel intramurale zorg (voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis) als extramurale zorg. Intramuraal boden we ggz-zorg aan 8 jongeren in behandelgroep de Graaf in Milheeze, gefinancierd vanuit de AWBZ. De leeftijdsgrens van 18
jaar vormt nog wel eens een knelpunt. Vaak gaat het om jongeren met complexe, sectoroverschrijdende problemen (zoals gedragsproblemen, psychiatrie en/of een licht-verstandelijke beperking). BJ werkt nauw samen met partners in de regio zoals GGz Oost
Brabant en ORO, om ervoor te zorgen dat iedere jongeren een passend aanbod krijgt.
In 2014 werd ruim 24.220 uur aan extramurale begeleiding geboden. Het overgrote
deel hiervan werd uitgevoerd door onze onderaannemers Labyrint Zorg en Regionaal
Autisme Centrum.
Voor diverse jongeren is in 2014 diagnostiek en therapie uitgevoerd op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC-financiering).

Pilots Versnelling
Naast de reguliere afspraken, hebben we in diverse gemeenten ook deelgenomen aan
pilots ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg. In 2014 hebben al diverse wijkteams
proefgedraaid, in Eindhoven en de Peel. Dit als voorloper op de transitie jeugdzorg,
ook wel de Versnelling genoemd. De teams boden hulp aan gezinnen die kampen met
ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Daarnaast zijn er in de Peelregio opvoedondersteuners. Zij werken op de ‘vindplaatsen’ zoals scholen, kindercentra of in buurten. Dit
gebeurt onder aansturing van de gemeenten. In 2015 worden de wijkteams verder uitgerold.

2.2 Transformatie en innovatie
BJ wil optimaal aansluiten bij de vragen van cliënten, opdrachtgevers en de samenleving. Dit betekent dat we voortdurend bezig blijven om ons zorgaanbod te verbeteren.
Alle teams hebben hier met enthousiasme aan gewerkt. De transformatie van de jeugdzorg, en de mogelijkheid om de zorg op een hoger peil te brengen, is voor hen een doorlopende inspiratiebron. Hieronder beschrijven we de laatste ontwikkelingen.

Specialistische jeugdzorg
JeugdzorgPlus
BJ Brabant biedt Jeugdzorg Plus in opdracht van het ministerie van VWS. Jeugdzorg
Plus is bedoeld voor jongeren van 12 tot 21 jaar met ernstige gedragsproblemen die
gebaat zijn bij een overzichtelijke leefomgeving en een gestructureerde dagindeling.
Ze hebben de neiging om voor hun problemen weg te lopen; letterlijk en figuurlijk. Thuis
gaat het niet goed, ouders zijn de grip op hun kind kwijt en eerdere pogingen van hulpverlening in vrijwillig kader hebben niet tot gewenst resultaat geleid. De Kinderrechter
heeft besloten tot een machtiging gesloten jeugdzorg, er is dus sprake van hulpverlening in een gedwongen kader. De geslotenheid voorkomt dat jongeren zich onttrekken aan de hulp, en biedt tegelijkertijd voldoende waarborgen voor de basisveiligheid.
Binnen die veilige gestructureerde omgeving kan de problematiek behandeld worden,
altijd gericht op een realistisch toekomstperspectief. Dit gebeurt samen met de jongere, het gezin, sociaal netwerk en begeleiders. In 2014 zijn 89 trajecten uitgevoerd.
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2.2.1 Transformatie van de hulp

De transformatie is een
kans om de zorg op een
hoger peil te brengen.

In 2014 zijn we weer actief aan de slag gegaan met de transformatie van onze hulpverlening, op basis van de doelen in het meerjarenbeleidsplan 2014-2015:
1) de zorg naar voren bewegen (zie Versnelling);
2) de residentiële zorg flexibel maken;
3) een regionaal aanbod ontwikkelen samen met ketenpartners.
Daarnaast hebben we onze strategische koers voor de toekomst bepaald en daarin een
aantal weloverwogen keuzes gemaakt.
Versnelling
Vanaf 1 januari 2014 werd alle enkelvoudig ambulante hulp – in het kader van de Versnelling – uitgevoerd onder regie van de gemeenten, maar nog wel onder verantwoordelijkheid van de jeugdzorgaanbieders. BJ stelde hiervoor 15 fte beschikbaar. Deze Versnel-
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ling maakte het mogelijk om onze specialistische zorg dichtbij de vraag te organiseren.
We werden in 2014 als specialist geconsulteerd door de wijkteams, namen deel aan de
expertteams en in sommige gemeenten maakten we deel uit van de generalistenteams.
Op deze manier konden we onze bijdrage leveren aan de afschaling van de zorg.

oplossingen te werken en de relaties in het gezin te herstellen. De jeugd- en gezinswerkers uit de Peelregio houden de regie over het traject en bepalen in overleg met het
gezin hoeveel uren per dag of dagen per week ze gebruik willen maken van een wijkbed.
Diagnostiek en kortdurende therapie
Centraal in de transformatie staat de eigen kracht van de cliënt. Onze afdeling diagnostiek en therapie heeft hierop ingespeeld door in onderzoek niet alleen aandacht te
hebben voor de ontwikkelmogelijkheden van kinderen maar ook expliciet de opvoedvaardigheden van ouders in kaart te brengen. Al onze diagnostiek is handelingsgericht.
Dat betekent dat niet de diagnose en de beperkingen van een kind of ouders centraal
staan, maar de mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen. Daarop aansluitend is
het aanbod aan psycho-educatie verbreed. Psycho-educatie houdt in dat ouders en de
omgeving van de jongere uitleg krijgen over de oorzaken van het gedrag en hoe hiermee
om te gaan. We houden hierbij rekening met de mogelijkheden van de ouders. Wanneer
tijdens het onderzoek duidelijk wordt dat een training of kortdurende therapie nodig is
om vaardigheden te kunnen leren, kunnen we deze direct na onderzoek inzetten.

Flexibele aangepaste ontwikkelomgeving
BJ onderscheidt zich in de regio door het bieden van een aangepaste ontwikkelomgeving op alle levensgebieden (wonen, onderwijs/arbeid/dagbesteding en vrijetijdsinvulling). In de praktijk blijkt dit voor een bepaalde groep jongeren nog steeds de beste
optie. Verblijf bij BJ is de laatste jaren steeds meer maatwerk geworden, flexibeler en
korter van duur. Daarin hebben we in 2014 opnieuw stappen gezet. We behandelden
steeds vaker jongeren in deeltijd of in dagbehandeling. Ouders zijn daardoor (nog) sterker betrokken bij de behandeling en jongeren houden aansluiting bij hun eigen leefomgeving. Naast verblijf in een groep kunnen jongeren ook verblijven in een zorggezin of
zorgbedrijf, dichtbij huis en in een zo gewoon mogelijke omgeving. Op deze manier kunnen we iedere jongere die tijdelijk niet thuis kan wonen, een passende ontwikkelomgeving bieden. De vraag naar deze hulpvorm is groot. In 2014 is het aanbod aan zorggezinnen en zorgbedrijven dan ook fors uitgebreid.

Participatie jong-volwassenen
De transformatie biedt ons kansen om eindelijk iets te kunnen betekenen voor 18-plussers die voorheen buiten onze scope vielen. Al jaren zien we dat veel jongeren uit de
jeugdzorg op hun 18e nog niet op eigen benen kunnen staan. Om te voorkomen dat zij
kopje ondergaan in deze complexe wereld, willen we hen vanaf 2015 een doorlopend
traject aanbieden dat begint in de pubertijd en kan doorlopen tot circa 27 jaar. Onze
aanpak is hier meer coachend dan pedagogisch van aard. Wij begeleiden hen om te participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door middel van woonbegeleiding en ondersteuning bij het vinden van scholing, werk en vrijetijdsbesteding. Deze doorlopende,
integrale aanpak kan levenslang leed en hoge maatschappelijke kosten voorkomen
(schulden, verslaving, zwerfgedrag etc.).

JeugdzorgPlus
BJ streeft ernaar om de afschaling van zware, specialistische zorg naar minder zware
zorg, soepel te laten verlopen. Om die reden hebben we in 2014 een bestaande groep
voor JeugdzorgPlus omgebouwd naar een adolescentengroep JeugdzorgPlus. Deze
bevindt zich op het terrein van Vreekwijk in Deurne. In deze groep kunnen jongeren met
een gesloten machtiging oefenen met vrijheden-op-maat, waardoor de overgang naar
een open groep of naar huis minder groot wordt. De jongeren leren stap voor stap met
meer vrijheid om te gaan. Geen jongere zit hierdoor langer in een gesloten setting dan
nodig is en de trajecten nemen in duur af.
Satellietkamers
De overstap van een veilige, beschermde omgeving naar zelfstandig wonen is voor jongeren met complexe problemen nog niet zo eenvoudig. Om die reden zijn we in Helmond
gestart met het realiseren van satellietkamers. Jongeren (16-18 jaar) die verblijven
in een van de drie adolescentengroepen van BJ, kunnen zo op een veilige manier de
overstap naar zelfstandig wonen maken. In de adolescentengroep leert de jongeren
allerlei (sociale en praktische) vaardigheden om zich zelfstandig te kunnen redden. Als
dit goed gaat, mag de jongere in een satellietkamer gaan wonen, met begeleiding op
afstand. We realiseren deze kamers in samenwerking met woningbouwcoöperaties of
zoeken samen met de jongere naar een kamer, op korte afstand van de groep. Op een
satellietkamer woont de jongere geheel zelfstandig of samen met andere jongeren. Ze
kunnen zo nodig 24 uur per dag terugvallen op de groep. Ook worden hun financiën nog
deels beheerd. De jongeren bezoeken de groep regelmatig en blijven contact houden
met hun vroegere medebewoners. Na verloop van tijd heeft de jongere alleen nog een
paar uur ambulante hulp per week nodig. Ook dit wordt afgebouwd totdat de jongere
geheel zelfstandig kan wonen. We denken erover om deze jongeren te laten ondersteunen door buddy’s, oud-cliënten die zichzelf al kunnen redden in de samenleving.
Wijkbedden
Soms lopen de spanningen in een gezin zo hoog op, dat een tijdelijk logeeradres kan
helpen om wat lucht te brengen in de situatie. Niet altijd lukt dat bij familie of kennissen.
Daarom heeft BJ op diverse locaties een ‘wijkbed’ gereserveerd waar kinderen of jongeren een paar nachten kunnen logeren als het thuis niet goed gaat. BJ Brabant heeft in
2014 circa 10 ‘flexibele’ wijkbedden beschikbaar gesteld in de omgeving van Helmond
en Deurne. Afhankelijk van de vraag kunnen dat er meer worden. Deze logeerplekken zijn gereserveerd binnen de leefgroepen en zorgbedrijven van BJ Brabant, waar
24-uurs begeleiding aanwezig is. Het gezin wordt in de tussentijd gestimuleerd om aan
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2.2.2 Innovatieve projecten
Ondanks de drukte rond de transitie zijn onze medewerkers gewoon doorgegaan met
het opzetten van innovatieve projecten om de zorg aan jongeren te verbeteren. Hieronder lichten we de belangrijkste projecten toe.

Presentie is in onze visie
een basisvoorwaarde
voor effectieve hulp.

Presentiebenadering
Presentie is de basishouding van iedere professional binnen BJ. Wij stellen de relatie
met de cliënt centraal. Dat gaat verder dan alleen het inzetten van effectieve interventies. Het gaat om vakmanschap, echte aandacht, toewijding en menslievende zorg.
Presentie is in onze visie een basisvoorwaarde voor effectieve hulp. We baseren ons
daarbij op de theorie van professor A. Baart en de Stichting Presentie. In 2013 en 2014
heeft de Stichting Presentie een kwalitatief onderzoek verricht naar de presente houding van onze medewerkers. De onderzoeksresultaten zijn in 2014 o.a. vertaald naar
een film/documentaire, die we gaan gebruiken bij de deskundigheidsbevordering van
(nieuwe) medewerkers.
Binnen één van onze adolescentengroepen (De Margrietlaan) is een pilot gedaan met
een nieuwe manier van werken, waarbij vaste protocollen en regels zijn losgelaten om
meer op maat te kunnen aansluiten bij wat een jongere nodig heeft. Hierbij is de presentiebenadering het uitgangspunt.Het accent ligt op relationeel werken en op het perspectief dat de jongere wil bereiken. Niet problemen maar oplossingen staan centraal.
Uit de evaluatie bleek dat de nieuwe werkwijze een positieve uitwerking heeft gehad
op het pedagogisch klimaat binnen de groep. Ook het aantal incidenten is gedaald. De
nieuwe werkwijze past naadloos in de organisatieverandering die BJ nastreeft.
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Blended Care
In 2014 zijn diverse medewerkers getraind in het werken met blended care. De eerste
pilots blended care zijn zeer positief verlopen, zowel in de beleving van medewerkers
als jongeren en ouders. Blended care staat voor een combinatie van face tot face en
online hulp. Na de intake start de hulp meestal met face to face contacten. Gaandeweg
wordt daar steeds meer online hulp aan toegevoegd. In de fase van nazorg heeft online
hulp de overhand. Blended care biedt jongeren de mogelijkheid om laagdrempelig hulp
en advies te vragen en is bovendien een goede manier om ouders bij de hulp te betrekken. Jongeren en ouders kunnen informatie opzoeken, onder andere over psychische
problematiek (psycho-educatie), vragen stellen aan de hulpverlener en videobellen. De
jongeren werken binnen een afgeschermde online omgeving ‘Site2success’ aan hun
eigen behandeldoelen. Dat doen ze bijvoorbeeld door opdrachten te maken of vragenlijsten in te vullen. Eind 2015 zal de hele organisatie blended werken.

Fotografie: Rowena

Zandbos Deurne
Locatie Vreekwijk heeft medio 2014 het Zandbos in Deurne geadopteerd. Jongeren die
op Vreekwijk verblijven, onderhouden op vrijwillige basis het speelbos en doen daarmee
werkervaring op in het groen. Ze verwijderen zwerfvuil, snoeien takken en verzorgen de
wandelpaden. Voor sommige jongeren sluit het aan bij hun opleidingsroute, voor anderen is het een dagbesteding die past in hun behandelprogramma. Het Zandbos is een
leerwerk-project waarbij het agrarisch zorgbedrijf en de school van Vreekwijk (vso de
Korenaer) nauw samenwerken.

“Op deze foto
zie je dat ik een groepsgenoot blind vertrouw.
Voordat ik op Vreekwijk kwam
was ik het vertrouwen
in de mens een beetje
verloren.”

Talentontwikkeling
BJ is in 2014 een samenwerking aangegaan met jongerencentrum Dynamo in Eindhoven (onderdeel van de Lumens Groep). Jongeren die bij BJ Brabant verblijven, kunnen bij
Dynamo cursussen volgen in de urban en dance-scene. Dat gaat verder dan alleen een
vrijetijdsbesteding; jongeren worden ook gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen en
hun talenten te ontwikkelen. Door aan te sluiten bij de interesses van jongeren groeit
de motivatie om hulp te aanvaarden en gedrag te veranderen. Dit leidt uiteindelijk tot
een kortere behandelduur. De samenwerking bevalt zo goed dat BJ en Dynamo jongeren ook gaan toeleiden naar vrijwilligerswerk. Ze kunnen bijvoorbeeld worden opgeleid
als docent en leren om zelf lessen te geven. Ook rond de festivals van Dynamo is van
alles te doen: decorbouw, licht en geluid, horeca, eventorganisatie, pr/communicatie
etc. Dynamo biedt daarnaast leer/werkplekken voor ondernemende jongeren die willen
toewerken naar een eigen bedrijfje. Door deel uit te maken van het vrijwilligersnetwerk
van Dynamo, staan jongeren niet langer langs de zijlijn. Ze zijn maatschappelijk actief
en kunnen klimmen op de participatieladder. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen, hun
contacten en hun competenties. Tijdens de activiteiten bouwen jongeren constructieve nieuwe netwerken op waardoor terugval in oude gewoonten en verkeerde sociale
contacten wordt voorkomen.

Door aan te sluiten bij de
interesses van jongeren
groeit hun motivatie.

IN 2014
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“Ik heb bij BJ
paardentherapie gehad,
dat heeft mij erg geholpen.
Ik verlegde mijn grenzen,
zo kreeg ik meer
zelfvertrouwen.”

Muziekstudio
Het vrijetijdsaanbod op locatie Vreekwijk (open en gesloten jeugdzorg) is in 2014 uitgebreid met een echte muziekstudio. In de muziekstudio kunnen jongeren zelf teksten
schrijven, muziekinstrumenten bespelen, raps maken en opnemen. Muziek en video
is voor veel jongeren bij uitstek een middel om zich te uiten. We zien de laatste jaren
steeds meer belangstelling bij jongeren voor het samenstellen van hun eigen composities, het maken van raps of videoclips en het vastleggen daarvan op CD. We zetten
deze activiteiten niet alleen in als vrijetijdsbesteding maar ook als onderdeel van de
behandeling. Een methodiekbeschrijving is in ontwikkeling.
Kunstkameraden
Kunst maken is voor een aantal jongeren een goede uitlaatklep, als onderdeel van de
behandeling. Daarom besloot BJ deel te nemen aan het project Kunstkameraden. Het
project is een initiatief van Stichting De Cultuurkantine uit Breda. Vanuit BJ werden 9

17

jongeren geselecteerd die mochten meedoen. De jongeren werden gekoppeld aan een
eigen kunstenaar, die samen met de jongere toewerkte naar een verrassend eindproduct. De kunstwerken werden begin 2014 tentoongesteld in het Noord-Brabants
museum. De expositie werd geopend door Koningin Maxima. Het project kwam tot stand
met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en diverse fondsen.

Hulpverlening in cijfers *

1

Capaciteit
(trajecten,
plaatsen
of uren)

Capaciteit in
dagen

We are neighbours
In veel wijken leven buurtbewoners en (hang)jongeren op gespannen voet met elkaar.
Onbegrip en vooroordelen spelen hierbij vaak een rol. Om daar verandering in te brengen, bedacht het jongerenopbouwwerk van BJ een nieuw Helmonds project: ’We are
Neighbours’. Dankzij bijdragen van fondsen en lokale sponsors, kon het project in het
najaar van 2014 van start gaan. Het doel was verbinding te creëren en vooroordelen te
verminderen. Buurtbewoners en jongeren uit verschillende Helmondse wijken namen
eraan deel. Tijdens vier actieve en creatieve workshops leerden zij elkaar van een verrassende kant kennen. Een fotograaf legde het boeiende proces vast en mocht ook een
kijkje nemen in het dagelijks leven van enkele deelnemers. Dit leverde unieke beelden
op. Het project werd begin 2015 afgesloten met een bijzondere expositie van deze beelden in de Cacaofabriek in Helmond. Een geslaagd project, dat buurtbewoners en jongeren op een positieve wijze met elkaar heeft verbonden.
2.3 Productie en kerncijfers

Instroom

• Ambulante hulp gezinsgericht

17.043

Aantal unieke cliënten
Aantal medewerkers
per 31 dec
Aantal medewerkers
per 31 dec in fte
Totaal baten x € 1.000.000,-

2013

2012

1.297

1.157

1.178

247

263

288

210

226

272

21,8

19,6

24,9

BJ is er in geslaagd meer cliënten te ondersteunen in 2014 met minder medewerkers,
terwijl uitgangspunt altijd is dat we niet inleveren op kwaliteit. Dat betekent dat met
name de overhead is verlaagd en daarnaast is ingezet op een verlaging van de gemiddelde behandelduur.

Verzor
gings
dagen

Eind
2014

Directe
cliëntcontacturen

   waarvan ambulant VTZ
• Ambulant icm verblijf

4

54

53

5

704

176

148

177

147

10.569

55

52

54

53

109

122

124

107

5.571

Bezetting

936

• Jeugdhulp zorgaanbieder individueel
+ groepstrainingen
   waarvan JH ZA icm verblijf

1.375

28

53

50

31

12
5

24
16

19
15

17
6

11

13

16

8

0

2

0

2

29

18.418

317

379

404

292

17.809

97%

1.434

16

65

51

30

1.476

103%

   waarvan training VTZ
   waarvan training geen VTZ
Ambulant voor Stadregio Amsterdam
Totaal ambulant (uren)
Observatiediagnostiek (uren)
Residentiële jeugdzorg (prov NB)
• Behandelgroep

31,5

11.498

27

46

42

31

11.127

97%

• Behandelgroep zwaar

69

25.185

74

86

86

74

26.471

105%

• Behandelgroep crisis *2

10

3.650

1

65

61

5

2.193

60%

110,5

40.333

102

197

189

110

39.791

99%

Behandelgroep - Provincie Zuid Holland

0

0

1

2

2

1

266

Behandelgroep - Stadsregio Amsterdam

0

0

1

1

2

0

130

1

1

0

3

0

3

324

* : norm is 60%
2

Totaal
Residentieel buitenprovinciaal

Behandelgroep - Provincie Limburg

2014

Uitstroom

Ambulante zorg (uren)
• Ambulante crisisinterventie

Maatjesproject
Jongeren uit de jeugdhulpverlening hebben veel meegemaakt. Daardoor hebben ze
soms het gevoel er alleen voor te staan. En nieuwe vrienden maken doe je niet zomaar.
Daarom is BJ een samenwerking gestart met Humanitas Eindhoven. Via het vrijwilligersproject Match! worden BJ-jongeren gekoppeld aan een maatje. BJ wil jaarlijks
minstens 5 tot 10 jongeren in contact brengen met een maatje. Humanitas werft en
selecteert de vrijwilligers voor het project. Een maatje is een leeftijdsgenoot met wie
de jongere leuke dingen kan ondernemen, die gezelschap en vertrouwen biedt en die
de jongere ook kan steunen bij praktische zaken, zoals omgaan met geld, een open dag
van een school bezoeken, een nieuwe kamer inrichten, of tips om gezond en goedkoop
te koken en het vervolgens samen op te eten.

Begin
2014

Hoofdonderaanneming

181

Totaal

0

0

2

7

5

4

901

Dagbehandeling (plaatsen)

6

1.560

4

5

6

3

1.051

41

52

50

43

67%

Jeugdzorg Plus (plaatsen)
• Trajecten (nieuw te starten)

50

104%

AWBZ-zorg
• intramuraal (plaatsen)
• extramuraal (uren)
• dagactiviteit

6

7

4

9

22.950

8

2.750

35

211

70

176

2.734
20.722

99%
90%

2.950

0

15

0

15

3.488

118%

*1 Cijfers berusten op zorgaanspraken, niet op unieke cliënten, cliënten kunnen vaker voor komen: interne overplaatsingen binnen
dezelfde hulpvorm of tussen verschillende hulpvormen zijn meegeteld bij instroom en uitstroom.
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3. Maatschappelijk
ondernemen

de CONRISQ Groep, in samenwerking met de partners om ons heen, voor de vaak zeer
kwetsbare doelgroep grenzen (van leeftijd, wettelijk kader, discipline) overbruggen en
verbindingen leggen. Het jaar 2014 kenmerkte zich door veel dynamiek, en mede vanuit
deze samenwerking heeft men hier slagvaardig op geacteerd. Kwaliteit en continuïteit
worden optimaal geborgd en samen worden nieuwe wegen ingeslagen.

BJ werkt met maatschappelijk geld. Dit wordt op een verantwoorde wijze besteed en
komt ten goede aan effectieve hulp, die daadwerkelijk tot resultaat leidt. Door jongeren
weer een perspectief te bieden, leveren we een bijdrage aan het voorkomen van kosten
voor de maatschappij in het verdere leven van deze jongeren. Het is vanzelfsprekend dat
wij verantwoording afleggen over de besteding van de middelen die ons zijn toegekend.

Samenwerking komt tot uiting in kennis delen en ontwikkelen. Kennis delen vanuit de
noodzaak om de hulpverlener te ondersteunen bij complexe casuïstiek, bij het tijdig
kunnen inzetten van een breed scala aan specialistische interventies en bij het (door)
ontwikkelen van hulpvormen (zoals bijvoorbeeld het verbreden van het concept ‘zorggezinnen’). Ook is een gemeengoed ontwikkeld rondom handelen bij zeer ernstige incidenten: (personeels)begeleiding op het moment zelf als ook het methodisch onderzoek
nadien (SIRE, Prisma).

3.1 Dialoog met stakeholders
Daarnaast geeft de CONRISQ Groep de dochters de mogelijkheid om gezamenlijk te
komen tot een kwalitatieve en efficiënte backoffice. Een eerste integratie van beleid en
management heeft plaatsgevonden op het gebied van HRM, ICT, Finance en Vastgoed.
Deskundigheidsuitwisseling op beleid en communicatie heeft een weg gevonden en de
CONRISQ Groep voorziet de dochters in juridische ondersteuning.

Om goed te kunnen aansluiten bij de verwachtingen die de omgeving van ons heeft,
gaan we regelmatig in dialoog met het maatschappelijk veld.
Maatschappelijk debat
In 2014 heeft BJ op verschillende momenten deelgenomen aan het maatschappelijke debat, dan wel zelf debatten georganiseerd. Raadsleden van diverse gemeenten
brachten in 2014 een werkbezoek aan Vreekwijk. Ook verzorgden we een lezing over
contextuele therapie tijdens een jeugdsymposium in Eindhoven en waren we medeorganisator van een debat over autisme. Verspreid over het jaar zijn we aangeschoven
bij zoveel mogelijk regionale bijeenkomsten en hebben we op verzoek van gemeenten
onze ideeën over hulp aan jeugdigen gedeeld en actief meegedacht over de transformatie van de jeugdzorg.

Onderzoek en innovatie vinden plaats binnen CONRISQ Consultancy. Hier wordt nader
op ingegaan bij paragraaf 5.2.3.

3.2.2 Samenwerking landelijk en Zuid-Nederland
Jeugdzorg Nederland
Ook bij Jeugdzorg Nederland heeft 2014 voornamelijk in het teken gestaan in de
voorbereidingen van de transitie jeugdzorg voor zowel JeugdzorgPlus als Jeugd- en
Opvoedhulp. Via deze brancheorganisatie hebben de instellingen landelijk gezamenlijk
opgetrokken in de gesprekken met het ministerie van VWS en de VNG.

Ketenpartners
Tot slot voert BJ een tweejaarlijks kwantitatief onderzoek uit, waarmee we kunnen
peilen hoe tevreden onze ketenpartners zijn. Zaken als bereikbaarheid, bejegening,
communicatie en laagdrempeligheid worden daarin gemeten. In 2014 is een ketenpartnertevredenheidonderzoek afgenomen. Er is in dit onderzoek ingegaan op aspecten
als: behandelvisie; deskundigheid, samenwerking, communicatie, innovatie en veiligheid. De reacties zijn overwegend positief. De hulp wordt als laagdrempelig ervaren, BJ
wordt als creatieve, flexibele en betrouwbare samenwerkingspartner gezien. Alleen
het onderdeel 'veiligheid' geeft aanleiding tot het nemen van maatregelen. Zo zien we
als belangrijk aandachtspunt: vergroten van de zichtbaarheid van cliëntveiligheid. Dit
onderwerp gaan we meenemen in de diverse communicatie-uitingen van BJ.

SEJN
Sinds juni 2014 is BJ lid van het SEJN, het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland. Dit is een groep van jeugdzorginstellingen en ondersteuningsorganisaties die een samenhangende meet- en verbeterbeweging in de jeugdsector wil
realiseren. Kernthema’s zijn het werken met prestatie-indicatoren, het benutten van
resultaatgegevens en de implementatie van effectieve methoden. BJ neemt actief deel
aan de activiteiten die door het SEJN worden uitgezet.

3.2 Samenwerkingsrelaties
Samenwerking is onmisbaar bij het verlenen van goede hulp aan jongeren. Om die reden
is BJ de afgelopen jaren een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan. Dit zullen we
ook in de toekomst blijven doen. Samenwerking is zowel op het creëren van een integrale, sluitende aanpak, als op het organiseren van gezamenlijk onderzoek, intake en
diagnostiek, kennisuitwisseling, consultatie en innovatie. Hieronder wordt ingegaan op
de actuele ontwikkelingen in 2014.

Samenwerking is onmisbaar
bij het verlenen van goede
hulp aan jongeren.

JeugdzorgPlus
Op het gebied van JeugdzorgPlus werken we samen met onze collega-instellingen voor
JeugdzorgPlus, zowel op landelijk niveau als in de regio Zuid (Brabant, Limburg, Zeeland). Landelijk werkten we aan een goede overgang van JeugdzorgPlus naar gemeenten aan de optimalisering van de Monitor JZ+ en aan de doorontwikkeling van het
typeringsmodel. In de regio Zuid werken we samen met de vier andere JeugdzorgPlusaanbieders: Ottho Gerhard Heldringsstichting, Juzt, Icarus en Almata. Een belangrijk
gespreksthema was de samenwerking rond de transitie en transformatie. Zo hebben
we onder meer gekeken naar het gezamenlijk vormgeven van de inkoop in de regio Zuid.
Evenals voorgaande jaren hebben we ervoor gezorgd dat alle jongeren met een machtiging gesloten plaatsing in de eigen regio konden worden opgenomen.

3.2.1 Samenwerking CONRISQ Groep
BJ maakt deel uit van de holding CONRISQ Groep. De complementair aan elkaar zijnde
dochters verbreden het scala aan deskundigheid en interventiemogelijkheden, waarin
flexibel kan worden op- èn neergeschaald in intensiteit en ingrijpendheid. Hierdoor kan
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3.2.3 Samenwerking Limburg
De Sluis
In 2014 is BJ een intensieve samenwerking aangegaan met De Sluis, een kleine instelling voor jeugdhulpverlening in Noord-Limburg. De samenwerking leidde eind 2014 tot
een fusie tussen BJ en De Sluis. Per 1 januari 2015 gaat De Sluis werken onder de naam
BJ/De Sluis. De fusie past binnen de strategie van BJ om haar aanbod ook ter beschikking te stellen voor jongeren en gezinnen uit Noord- en Midden-Limburg.

Fotografie: Mike

BJ/De Sluis is per 1 januari 2015 toegelaten als aanbieder van jeugdzorg in 7 gemeenten in Noord-Limburg. Het aanbod varieert van diagnostiek en ambulante hulp tot passende dagbesteding en intensieve 24-uurs zorg. De hulp wordt geboden in de wijk en bij
gezinnen thuis. Voor jongeren die niet thuis kunnen wonen, is 24-uurs zorg beschikbaar
in zorggezinnen, zorgbedrijven en behandelgroepen, zowel in Noord-Limburg als Brabant. BJ/De Sluis opent medio 2015 een kantoor in Venlo.

3.2.4 Samenwerking Noord-Brabant

“Structuur en
regelmaat zijn erg belangrijk
voor mij. Ik ga op Vreekwijk naar
school, volg mijn clubs, maar maak
het liefst muziek. Dat is mijn grootste
passie. Op school ben ik bezig om
een eigen gitaar van hout te
maken (uit het goede hout
gesneden ;-)).”

Jeugdzorg Brabant
Jeugdzorg Brabant is een samenwerkingsverband van provinciale jeugdzorginstellingen in Noord-Brabant, waar ook BJ deel van uitmaakt. Ook hier heeft de transitie en
transformatie in 2014 de agenda bepaald, met allerlei uitdagingen op het gebied van
vastgoed en mobiliteit van medewerkers.
Keinder
Keinder (VOF) is een gezamenlijk diagnostisch centrum van Juzt en BJ. Opdrachtgevers
in de jeugdzorg kunnen bij Keinder terecht voor observatiediagnostiek. Ook worden hier
de instemmingsverklaringen getoetst in het kader van de gesloten jeugdzorg. In 2014
hebben eerste gesprekken plaatsgevonden met Combinatie Jeugdzorg en Kompaan en
de Bocht over mogelijke toetreding. In 2015 willen we de samenwerking verder uitwerken en formaliseren. Doel is om Keinder als expertisecentrum voor diagnostiek op de
Brabantse markt te brengen.
Circuit Jeugdcomplex
Circuit Jeugdcomplex is een sectoroverstijgend casusoverleg van Brabantse instellingen die zich richten op jongeren met de meest complexe gedragsproblematiek: Juzt,
Idris, Den Hey-Acker, De la Salle, de Viersprong, GGzE, Bureau Jeugdzorg en BJ. In het
casusoverleg wordt maandelijks (intersectorale) casuïstiek behandeld en een hulpverleningstraject afgesproken.

IN 2014

3.2.5 Samenwerking Zuidoost-Brabant

Ons aanbod is ook
beschikbaar voor jongeren
en gezinnen in Noord- en
Midden-Limburg.
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LEVgroep en Lumens Groep
Met de LEVgroep en de Lumens Groep, twee welzijnsinstellingen in Zuidoost-Brabant,
werken we nauw samen. Met de LEVgroep geven we samen vorm aan de opvoedondersteuningstaak (Ondersteunen & Opvoeden) op een aantal scholen in de gemeente Helmond en trekken we gezamenlijk op in het wijkoverleg rond de transitie. Tevens werkt
BJ al jaren intensief met LEVgroep samen op het gebied van jeugd en veiligheid (lokaal
beleid) in Helmond. Daarnaast participeren LEVgroep en BJ samen met GGz Oost-Brabant en ORO in het Consortium i.o. (zie paragraaf 3.2.6).
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3.3 Economische meerwaarde

In 2014 hebben we een strategische verkenning gedaan in het kader van een duurzaam
perspectief voor jongeren. Er zijn vier projecten geformuleerd die we gezamenlijk gaan
uitwerken:
1) Project Thuiszitters – jongeren die niet naar school gaan en (vooralsnog) geen 		
andere vorm van dagbesteding hebben;
2) Project Uithuisplaatsingen – nieuw concept ontwikkelen ter voorkoming van 		
uithuisplaatsen;
3) Project Leerwerkbedrijven – krachten bundelen tussen de drie organisaties met
betrekking tot leerwerkbedrijven;
4) Project Beroepsethiek – beroepsethiek in relatie tot professioneel handelen.

In samenwerking met partners levert BJ een bijdrage aan een veilige samenleving. We
bieden een duurzaam perspectief aan jongeren die dreigen uit te vallen. BJ realiseert
dit door enerzijds het bestrijden van overlast en anderzijds door het bieden van een
vangnet voor kwetsbare jeugdigen en hun gezinnen. We werken vanaf de start van het
traject aan verbeteringen binnen de leefwereld van de jongere: wonen, school of werk,
gezinsrelaties, sociale contacten, gezondheid en vrije tijd. Ze zijn allemaal even belangrijk voor een duurzaam perspectief: mis je er één, dan is de kans op terugval groot. We
begeleiden de jongeren op weg naar een startkwalificatie, een (deeltijd)baan of vrijwilligerswerk, waardoor ze een bijdrage gaan leveren aan de samenleving. Door het investeren in een toekomst voor deze jongeren, verminderen de maatschappelijke kosten
als gevolg van werkeloosheid, justitie- en/of politiecontacten, zwerfgedrag of psychiatrische problemen.

Regionaal Autisme Centrum
Het Regionaal Autisme Centrum (RAC) en BJ werken al geruime tijd samen. Er wordt
regelmatig kennis uitgewisseld en er worden gezamenlijk trajecten aangeboden, waarbij ieder zijn specifieke expertise inzet. In 2014 hebben we de samenwerking met het
RAC vastgelegd in een convenant. Het Regionaal Autisme Centrum werkte in 2014 als
onderaannemer van BJ en is een belangrijke partner als het gaat om de doelgroep
18-plussers en jongeren met autisme. Samen gaan we een nieuw concept van dagbesteding/arbeidstoeleiding ontwikkelen voor deze doelgroep.

3.4 Milieu en duurzaamheid
Bij sloop, nieuwbouw of renovatie van gebouwen houdt BJ rekening met actuele milieueisen en energiebesparende maatregelen. Ook stimuleren wij medewerkers om met het
openbaar vervoer te reizen. Bij de herinrichting van het terrein van Vreekwijk is optimaal
gebruik gemaakt van natuurlijke schaduw. Daardoor is geen airconditioning nodig in de
zomer en besparen we energie. Daarnaast worden steeds meer digitale werkwijzen
ingevoerd die papier besparen. Bijvoorbeeld in de vorm van digitale dossiers en online
hulpverlening.

Federatie Jeugdzorg
In Zuidoost-Brabant werken we sinds 2012 samen met GGzE, Combinatie Jeugdzorg,
GGz Oost Brabant en ORO in de Federatie Jeugdzorg. Doel is bestaande projecten te borgen, regionale lacunes op te vullen en onze expertise te bundelen. In 2014 hebben we
samen het project integrale spoedhulp uitgevoerd en zijn we gestart met het project
‘Meiden met persoonlijkheid’. Vanuit dit project wordt een intersectorale aanpak ontwikkeld voor meiden met een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling.

3.5 Sponsoring
3.2.6 Samenwerking Peelregio

BJ wordt met enige regelmaat benaderd om initiatieven of projecten te sponsoren. Hier
gaan we zeer terughoudend mee om. De middelen die aan BJ ter beschikking worden
gesteld, zijn bedoeld voor de zorg aan onze jeugdigen. We stimuleren medewerkers wel
om met jongeren maatschappelijke activiteiten te ondernemen. Een voorbeeld is het
project Zandbos in Deurne (zie paragraaf 5.2.2). Op vrijwillige basis onderhouden jongeren een speelbos van de gemeente Deurne en doen ze werkervaring op in het groen.

Consortium i.o.
Binnen de Peelregio werkt BJ, in nauwe afstemming met de gemeenten, samen met
ORO, GGZ Oost Brabant en LEVgroep aan het vormgeven van de intersectorale transformatie. Afhankelijk van het onderwerp, sluiten hier andere organisaties bij aan. De
organisaties werken samen op het gebied van klinische voorzieningen (gezamenlijke
voordeur en interventieteam), in de Expertpool en in de FACT-teams.
Ontschotting sectoren
Om schotten tussen sectoren weg te halen, werken we in de Peelregio ook samen met
GGZ Oost-Brabant en ORO rond hulpvragen van individuele cliënten. Alle drie bieden we
residentiële hulp aan jongeren met gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/
of een licht verstandelijke beperking. Wanneer een jongere verblijft bij de ene aanbieder, maar de problematiek ligt meer op het terrein van de andere aanbieder, dan zorgen
wij dat de deskundigheid naar de jongere wordt toegebracht. We nemen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor een ondersteuningspakket op maat. Daardoor voorkomen
we dat een jongere moet worden doorverwezen of overgeplaatst.
Koraalgroep
Met Koraalgroep heeft de CONRISQ groep in 2014 een samenwerkingsovereenkomst
gesloten. Beide partijen willen intensief gaan samenwerken om de best mogelijke trajecten aan te bieden op het gebied van jeugdhulp, inclusief jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast willen we gezamenlijke projecten gaan ontwikkelen,
waaronder een aanbod voor loverboy slachtoffers, ontwikkeling driemilieuvoorzieningen en cliëntparticipatie.
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Met het Regionaal
Autisme Centrum werken
we samen rond jongeren
met autisme.
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4. Toezicht, bestuur en
medezeggenschap

Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht houdt toezicht op
het besturen van de CONRISQ Groep en van de dochterstichtingen.
De Raad van Toezicht heeft in 2014 zeven keer regulier vergaderd en twee zogenoemde
heidagen gehouden in het kader van deskundigheidsbevordering. Op de reguliere vergaderingen is het reguliere toezicht onderwerp van vergaderen geweest; op de heidagen
is onder externe begeleiding onder meer aandacht besteed aan het functioneren van de
Raad van Toezicht, de strategische doelstellingen van de CONRISQ Groep en aansturing
van de dochters. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht, toezicht op het managen van
risico’s binnen CONRISQ Groep. Bij de reguliere vergaderingen is de Raad van Bestuur
aanwezig geweest; bij de heidagen voor een gedeelte.

4.1 Governance code
Bijzonder Jeugdwerk (BJ) wordt bestuurd volgens het ‘Raad van Toezicht model’. Er is
een Raad van Bestuur die belast is met het beheer en bestuur van BJ. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de
algemene gang van zaken bij BJ. Tevens fungeert de Raad van Toezicht als klankbord
voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. De
taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn statutair
en reglementair vastgelegd.
Zo is statutair vastgelegd dat de CONRISQ Groep als rechtspersoon de bestuurder is
van Bijzonder Jeugdwerk en dat de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep dus ook
toezicht houdt op de activiteiten van de Raad van Bestuur inzake het besturen van BJ.
Ook is statutair vastgelegd dat de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep de Raad van
Bestuur van BJ benoemt, schorst en ontslaat en dat voor bepaalde besluiten van de
Raad van Bestuur goedkeuring verleend moet worden door de Raad van Toezicht CONRISQ Groep, zoals voor de vaststelling van het jaardocument. Tevens dat de Raad van
Toezicht van de CONRISQ Groep de accountant aanwijst.

De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie Financiën
(7 vergaderingen), de Remuneratiecommissie (4 vergaderingen) en de Commissie
Kwaliteit van Zorg en Veiligheid (2 vergaderingen). Deze commissies werken volgens
vastgesteld reglement en bereiden de adviezen van de Raad van Toezicht op de betreffende onderwerpen voor. Daarnaast ontmoet (een delegatie van) de Raad van Toezicht
minimaal 1 maal per jaar de volgende partners:
Centrale Ondernemingsraad;
Patiëntenraad van de Rooyse Wissel;
Cliëntenraad van OG Heldringstichting, Bijzonder Jeugdwerk en Pactum;
Pleegouderraad van Pactum;
Commissie van Toezicht van de Rooyse Wissel;
Sectordirectie Dienst Forensische Zorg.

4.2 Toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht heeft zich in 2014 gebogen over onder andere de volgende onderwerpen.

ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ

De Raad van Toezicht werkt binnen de kaders van de Governancecode en de statuten
(van de CONRISQ Groep en Bijzonder Jeugdwerk) volgens het Reglement Raad van Toezicht. Aangezien de CONRISQ Groep als rechtspersoon-bestuurder de bestuurder is van
BJ, ziet de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep ook toe op de besturing van BJ.
In de statuten is, de Governancecode indachtig, op hoofdlijnen een taakverdeling
tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vastgelegd en daarnaast zijn er
enkele bepalingen die van invloed zijn op de werkwijze van de Raad van Toezicht. In het
Reglement Raad van Toezicht worden de werkzaamheden, de werkwijze en de verantwoording van de Raad van Toezicht verder geregeld.
De Raad van Toezicht vergadert tenminste zes maal per jaar. Daarnaast zijn er een
Auditcommissie Financiën, een Remuneratiecommissie (t.b.v. de werkgeversrol van de
Raad van Toezicht) en een Commissie Kwaliteit van Zorg en Veiligheid ingesteld, met
een variabel vergaderrooster. Twee maal per jaar overlegt een delegatie van de Raad
van Toezicht met een delegatie van de Centrale ondernemingsraad. Eén lid van de Raad
van Toezicht heeft de Cliëntenbelangen in portefeuille en één de Patiëntenbelangen.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in de Zorg (NVTZ).
Voor de wijze waarop de Raad van Toezicht in BJ zijn taak heeft uitgevoerd wordt verder
verwezen naar tabel B.3 in het DigiMV-deel.
Jaarverslag Raad van Toezicht
Binnen de CONRISQ Groep is de Stichting CONRISQ Groep als rechtspersoon de bestuurder van de dochterstichtingen OG Heldring/Ambulatorium, Bijzonder Jeugdwerk, Pactum Jeugd & Opvoedhulp en de Rooyse Wissel. De Stichting CONRISQ Groep kent een
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Bijzonder Jeugdwerk wordt
bestuurd volgens het ‘Raad
van Toezicht model’.

Reguliere zaken:
ontwikkelingen Meerjarenbeleid van de CONRISQ Groep;
het jaardocument 2013 (jaarrekening en jaarverslag) van de verschillende
dochterstichtingen met de accountant en vervolgens het goedkeuren van deze 		
documenten;
interne controles;
herselectie accountant met ingang van het boekjaar 2014;
financiële scenario’s per stichting (gezien de transitie en verwachte veranderingen
binnen tbs);
het volgen van de individuele stichtingen middels voortgangsrapportages,
financiële rapportages, kwartaalrapportages en de managementletter (incl. 		
belangrijkste risico’s);
de invulling van het werkgeverschap van de bestuurders en directie, rekening 		
houdend met de Wet normering topinkomens;
de Kaderbrief 2015 voor de dochterstichtingen;
de begrotingen en jaarplannen 2015 van de dochterstichtingen.
evaluatie klokkenluidersregeling CONRISQ Groep;
ontwikkeling van visie en beleid op vastgoed;
invulling van de functie (Concern) Control.

ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌÌÌ

Thematisch:
Conrisq Consultancy (onderzoeksprogramma, voortgang hierop en nieuwe
productontwikkelingen);
transitie en transformatie binnen het sociale domein, risico’s en maatregelen;
bij alle dochterstichtingen een verdiepende toetsing van ontwikkelingen in voorgenomen beleid, effecten van de externe dynamiek (transitie en transformatie Jeugd,
gebeurtenissen dRW), risico’s en kansen en eventuele aanvullende acties/maatregelen;
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ÌÌÌÌ
ÌÌ

incidentenanalyse en risicomanagement;
verrijking van de CONRISQ portefeuille door middel van een juridische fusie tussen
Bijzonder Jeugdwerk en de Sluis te Venlo (organisatie voor jeugdhulp die zich 		
richt op begeleiding van jong-volwassenen);
ontwikkelen en borging van de kwaliteitszorg in de huidige maatschappelijke context.

4.3 Bestuur

Fotografie: Mike

De Raad van Bestuur CONRISQ Groep is verantwoordelijk voor het bestuur van Bijzonder Jeugdwerk. De Raad van Bestuur is bevoegd tot alle bestuurlijke handelingen voor
zover die niet expliciet zijn toegekend aan de Raad van Toezicht. De uitwerking hiervan
is vastgelegd in een reglement van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de
Raad van Toezicht. De kernelementen daaruit zijn de specifieke verantwoordelijkheden
van de bestuurders, de taken bij het besturen, de verdeling van taken, hoe verantwoording wordt afgelegd, de wijze van informeren van onder meer de Raad van Toezicht en
de wijze van vergaderen.
Het jaar 2014 is Bijzonder Jeugdwerk bestuurd door de CONRISQ Groep, die een tweehoofdige Raad van Bestuur heeft: mevrouw drs. J.A.M.A. Venmans (voorzitter) en
mevrouw dr. A.A.G. Verwaaijen.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van BJ. De Raad van
Bestuur legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Naast de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als geheel voor het bestuur van de organisatie
hebben de leden van de Raad van Bestuur ieder een portefeuille met aandachtsgebieden waarvoor zij eerstverantwoordelijk zijn. Daarbij heeft bestuurder Venmans de aandachtsgebieden financiën en organisatie en is de voorzitter; bestuurder Verwaaijen de
inhoudelijke dossiers, onderzoek en innovatie.
BJ heeft een integraal verantwoordelijke directie. De bevoegdheidsverdeling tussen
de directie en de Raad van Bestuur is vastgelegd in een Directiereglement. De directie
heeft de dagelijkse leiding van BJ en is integraal verantwoordelijk voor de exploitatie
van de instelling, binnen de kaders gesteld door de Raad van Bestuur. Daarnaast is de
directeur middels deelname aan de CONRISQ Directie medeverantwoordelijk voor de
ontwikkelingen binnen de CONRISQ Groep als geheel.

“Net als Luke
heb ik mijn diploma
gehaald voor de cursus Sport
PA. Op het eind organiseerden we
een zaalvoetbaltoernooi. Hier
zie je de prijsuitreiking.”

De leden van de Raad van Bestuur worden conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD), en binnen de kaders
van de Wet normering topinkomens, gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie.
Mevr. Venmans heeft de volgende nevenfuncties:
lid van de Begeleidingscommissie van de Thematische Wetsevaluatie over
Gedwongen Zorg bij jeugdigen en volwassenen (in 2014 afgerond);
Raad van Toezicht Zorgcentra de Betuwe.
De Raad van Bestuur van
de CONRISQ Groep is verantwoordelijk voor Bijzonder
Jeugdwerk.

28

“Ik heb PMT,
psychomotorische
therapie, gedaan. Bij deze
oefening met stokken leer je hoe
je onder druk of spanning toch
rustig kan blijven. Stop, denk,
doen.”

IN 2014

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌ

Mevr. Verwaaijen heeft de volgende nevenfuncties:
lid van Forum TBS;
adviseur bij Commissie EVBG (Extreem Vluchtgevaarlijk/BeheersGevaarlijk) van 		
ministerie van Veiligheid en Justitie;
lid programmaraad Kwaliteit Forensische Zorg.
Aangezien bij deze nevenfuncties geen sprake is van persoonlijke bevoordeling, belangenverstrengeling dan wel dat de vervulling van deze nevenfunctie strijdig is met de
belangen van de organisatie, is er geen noodzaak gezien tot het nemen van maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen.
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4.4 Medezeggenschap

De Sluis Jeugdhulpverlening. De OR boog zich verder over het roosterbeleid, het noodfonds, de (communicatie over) ziekmeldingen, de procedure zwangere medewerkster,
de beleidsnotitie aanpak besmettingsgevaar en tenslotte de transformatie van onze
organisatie.

De CONRISQ Groep kent een Centrale Ondernemingsraad. Daarnaast heeft BJ een eigen
Ondernemingsraad en Cliëntenraad (bestaand uit leden van de Ouderraad en de Jongerenraad).

Instemming
De OR stemde in met een wijziging in het contractenbeleid; tijdelijke contracten worden
tot 1-1-2017 niet meer omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Verder stemde
de OR, nadat voor de OR belangrijke punten zijn overgenomen, in met het nieuwe roosterbeleid.

4.4.1 Centrale Ondernemingsraad
De Centrale Ondernemingsraad vergadert om de zes weken met de Raad van Bestuur en
twee keer per jaar over de algemene gang van zaken binnen de holding met de Raad van
Bestuur in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Naast de Wet op
de ondernemingsraden wordt gewerkt volgens het Reglement Centrale Ondernemingsraad van de CONRISQ Groep.

Adviezen
De OR adviseerde bij de fusie met de Sluis Jeugdhulpverlening. Daarnaast is advies
gevraagd met betrekking tot de organisatieverandering. Het advies nam bestuurder
grotendeels over en de beleidsmatige keuzes voortvloeiend uit deze organisatieverandering zullen in de loop van 2015 door de OR in behandeling genomen worden.

De Centrale Ondernemingsraad behandelt die issues, die van gemeenschappelijk
belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij zijn
ingesteld.

4.4.3 Cliëntenraad
Het afgelopen jaar heeft de Centrale Ondernemingsraad met de Raad van Bestuur van
gedachten gewisseld over de volgende onderwerpen:
kaderbrief 2015 CONRISQ Groep;
jaarplan 2015 CONRISQ Groep met begroting;
financiële rapportages CONRISQ Groep;
70-dagen scan van PWC;
evaluatie samenvoegen databases personeelsadministratie bij DRW en OGH en 		
uitrol naar Pactum en BJ;
vastgoedbeleid binnen de CONRISQ Groep;
de verbinding tussen de stichtingen en de stip aan de horizon;
CONRISQ Consultancy;
samenwerkingspartners van de CONRISQ Groep;
werkgelegenheid binnen de CONRISQ Groep;
sociaal plan Jeugd en DRW.
Er zijn in 2014 geen advies- of instemmingsvoorstellen aan de Centrale Ondernemingsraad voorgelegd.

De Cliëntenraad van BJ bestaat uit leden van de ouderraad en leden van de jongerenraad. Het jaar 2014 stond in het teken van verdieping van de inhoud van cliëntparticipatie en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de instelling en de Cliëntenraad.
Besloten is dat cliëntparticipatie primair een verantwoordelijkheid is van de instelling
waarbij de Cliëntenraad vooral wil meedenken, adviseren en toetsen. Om de Cliëntenraad bij deze veranderende taak te ondersteunen is in het voorjaar een studiedag verzorgd. Ook is er een nieuw reglement voor de Cliëntenraad vastgesteld.
In 2015 wordt gestart met nieuwe vormen van cliëntparticipatie.

ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ

Adviezen
De Cliëntenraad heeft geadviseerd om het openstaande rentebedrag van het Wilma van
Lieshoutfonds te besteden aan een nieuwe muziekstudio op Vreekwijk. Ook is in november, op aandringen van de Cliëntenraad, door het MT een projectgroep geformeerd die in
2015 met voorstellen moet komen voor een nieuw instrument om cliënttevredenheid
te meten. De Cliëntenraad zal de ontwikkelingen hieromtrent in 2015 op een positief
kritische manier volgen.

Advies/ instemmingaanvragen die in 2014 zijn gestart en die nog in behandeling zijn
ultimo 2014:
aanpassing van de Klokkenluidersregeling.

Daarnaast heeft de Cliëntenraad geadviseerd over de organisatieverandering en over
de fusie met de Sluis. Een positief advies voor de fusie met de Sluis en een negatief
advies voor de verandering van de interne organisatiestructuur.

ÌÌ

In maart 2014 heeft de Centrale Ondernemingsraad twee studiedagen gehad. De voorzitter Raad van Bestuur heeft deelgenomen aan het avondprogramma.

4.4.2 Ondernemingsraad
De OR startte in 2014 met negen nieuwe leden. Na het volgen van een cursus, kon de
vernieuwde OR zich vol overgave storten op haar taak. Een enquête onder collega’s
heeft geleid tot diverse activiteiten. Vier nieuwsbrieven zijn verspreid via intranet en
drie achterbanbijeenkomsten zijn georganiseerd rond de organisatieverandering.

De OR en de CR
gaven een positief
advies over de fusie
met de Sluis Jeugdhulpverlening.

Onderwerpen
Als rode draad door alle overlegvormen met de directeur liep de transitie van de jeugdzorg. Gespreksthema’s waren bijvoorbeeld de versnelling in de Peelregio en de begeleiding van onze collega’s hierbij, de flexibilisering, de verwachte krimp en de verandering van het beleid bij tijdelijke contracten, de organisatieverandering en de fusie met
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5. Beleid, inspanningen en
prestaties

5.2.2 Methodieken
Onze methodiekontwikkeling stond in 2014 vooral in het teken van de transformatie.
Kernbegrippen daarbij zijn: versterken van de eigen kracht van de cliënt en het netwerk, zo kort en zo licht mogelijke residentiële trajecten, dichtbij het gezin en in een
zo’n normaal mogelijke omgeving. In dit licht noemen we drie methodieken die in 2014
extra aandacht kregen.

Onze beleidsdoelstellingen zijn allereerst gericht op het bieden van goede hulp aan jongeren en gezinnen, waarbij we toewerken naar een duurzaam perspectief. Daarnaast
zijn onze inspanningen gericht op goed werkgeverschap, het realiseren van de afgesproken resultaten met onze financiers, samenwerking met andere organisaties en ten
slotte de maatschappij.

Sociale netwerkstrategieën
Om de eigen kracht van de cliënt te versterken is de SNS-methodiek (Sociale Netwerk
Strategieën) verder uitgerold in de organisatie. In 2013 is het ambulante team gestart
met de cursus en in 2014 zijn ook medewerkers van de residentiële zorg hierin getraind.
Inmiddels wordt al met veel enthousiasme gebruik gemaakt van de geleerde technieken. In de SNS-methodiek stimuleert de hulpverlener de cliënt om zelf de regie te pakken over de hulp en het eigen netwerk daarbij in te schakelen. Het netwerkberaad, dat
cliënten zelf organiseren met hun netwerk, speelt hierin een grote rol.

5.1 Kwaliteit
Kwaliteit van hulpverlening heeft binnen BJ de hoogste prioriteit. We zijn er voor de
jongeren en gezinnen die een beroep op ons doen. In 2014 hebben we geïnvesteerd in
flexibilisering van verblijf, ‘het naar voren bewegen’ van onze hulpverlening, de versterking van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerk en de professionalisering en
bijscholing van onze medewerkers. Onze inspanningen waren gericht op de aansluiting
bij het nieuwe jeugdstelsel. We borgen onze processen binnen een kwaliteitssysteem.

Adolescentengroep JeugdzorgPlus
In 2014 hebben we een methodiek ontwikkeld voor de nieuwe adolescentengroep
JeugdzorgPlus. Deze bevindt zich op het terrein van Vreekwijk in Deurne. In deze groep
kunnen jongeren met een gesloten machtiging oefenen met vrijheden-op-maat, waardoor de overgang naar een open groep of naar huis minder groot wordt. Als jongeren in
een aangepaste ontwikkelomgeving leren met meer vrijheid om te gaan, is de kans op
een succesvolle afschaling groter.

INK-model
BJ werkt permanent aan kwaliteit en klanttevredenheid. Aan de hand van het INKmanagementmodel maken we onze plannen transparant en leggen we verantwoording
af. Ieder jaar schrijven we een jaarplan dat is afgeleid van het meerjarenbeleidsplan. Met
de bekende A3-methodiek maken we onze missie, visie, succesbepalende factoren en
prestatie-indicatoren in één oogopslag inzichtelijk. Door de transitiedruk is de planvorming bij de teams niet helemaal uit de verf gekomen. Ook in de tweede helft van 2014
is het niet meer gelukt om systematisch per kwartaal verantwoording af te leggen. Dit
aandachtspunt zal worden opgepakt bij de invoering van de nieuwe organisatiestructuur. Zelforganiserende teams worden dan verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van de zorg.

Zorggezin/zorgbedrijf
De PEL-methodiek is in 2014 beschreven. De PEL-methodiek (project ervarend leren)
wordt toegepast bij jongeren die verblijven in een zorggezin of zorgbedrijf van BJ. Ervarend leren houdt in dat jongeren in situaties worden gebracht waarbij ze positieve ervaringen opdoen op hun eigen niveau. Bijvoorbeeld door mee te werken in het (boeren)
bedrijf aan huis.
Handelingsgerichte diagnostiek
Ons aanbod aan diagnostiek (Keinder) is in 2014 uitgebreid met een module die de
opvoedvaardigheden van ouders in beeld brengt aan de hand van interactieobservaties. Deze geven ons handvatten voor verdere behandeling. Verder hebben we een aantal nieuwe methoden geïmplementeerd om voor iedere cliënt zorg-op-maat te kunnen
leveren.

5.1.1 Audits
De kwaliteit van de hulpverlening en de organisatie wordt structureel door ons getoetst en
beheerst. Ons kwaliteitssysteem kent interne en externe audits. Deze maken onderdeel uit
van de HKZ-certificatietrajecten (voor de geïndiceerde jeugdzorg, JeugdzorgPlus en lokale
activiteiten), Inspectiebezoeken voor Zorg & Onderwijs en de accountantscontroles. Het
opvolgbezoek voor het HKZ-certifcatietraject, inclusief cliëntveiligheid, heeft begin 2015
plaatsgevonden en heeft geen constateringen opgeleverd.

5.2 Kwaliteit van zorg
5.2.1 Cliëntparticipatie
Cliënten zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners. Volgens de visie van BJ Brabant is hulp pas effectief als de cliënt vindt dat hij goed geholpen is. We vinden het
belangrijk om cliënten (jongeren en ouders) actief te laten meedenken over verbeteringen. Daarnaast zijn de Cliëntenraad, bestaande uit de jongerenraad en de ouderraad
actief betrokken bij de ontwikkelingen binnen BJ Brabant. Het jaar 2014 stond in het
teken van verdieping van de inhoud van cliëntparticipatie en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de instelling en de Cliëntenraad (zie ook paragraaf 4.4.3).
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5.2.3 Onderzoek
BJ werkt samen met diverse partners om de effectiviteit van methoden en werkwijzen te onderzoeken. Daarmee willen we de kwaliteit van de zorg naar een hoger niveau
brengen.
Ervaringsleren op de
boerderij levert positieve effecten op.

Ervaringsleren op de boerderij
In 2014 werden de resultaten gepresenteerd van een effect-onderzoek naar ervaringsleren op de boerderij. BJ nam hieraan deel met collega-zorgaanbieders Juzt en Topaze.
Het onderzoek werd gefinancierd door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door
Praktikon en de universiteit van Wageningen. De gevonden effecten waren zeer positief. In het twee jaar durende onderzoek werden 52 jongeren (13-18 jaar), hun ouders en
hulpverleners ondervraagd. De deelnemende jongeren woonden en werkten gemiddeld
6 maanden op de boerderij. Aan het eind van het traject waren aanzienlijke verbeteringen te zien op alle onderzochte aspecten. Met name ouders meldden dat het probleemgedrag van hun kind sterk was afgenomen, de ouder-kind relatie was verbeterd
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en de opvoedproblemen waren verminderd. Ook de begeleiders zagen een afname van
het probleemgedrag, dat gepaard ging met een toename van tevredenheid en geluk.
Dagbesteding en vrijetijdsbesteding van de jongere waren toegenomen en gebruik van
verboden middelen was afgenomen. De meeste jongeren gingen naar school of hadden
werk. Ook werden geen strafbare feiten (meer) gepleegd. De onderzoeksresultaten
werden begin september gepresenteerd op een internationaal congres in Kopenhagen.
Programma Samen sterker
Sinds 2011 nemen we deel aan het provinciaal onderzoeksprogramma ‘Samen sterker’ met vijf Brabantse jeugdzorgaanbieders, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN) en de provincie Noord-Brabant. Tot 2015 is gewerkt aan vijf onderzoeksprojecten
rond het thema alliantie (samenwerkingsrelaties). Het programma heeft een aantal
bruikbare instrumenten opgeleverd voor de praktijk. BJ participeerde in drie onderzoeken. De opbrengsten van het onderzoeksprogramma worden in het voorjaar van
2015 tijdens een symposium gepresenteerd. Het programma Samen Sterker krijgt een
vervolg in de Academische Werkplaats Jeugd (BAWJ) van Tranzo (Universiteit Tilburg).
Jeugdzorg Brabant, waar BJ deel van uit maakt, participeert hierin.

Fotografie: Luke

Bijzonder Domein Jeugd
Sinds 2014 neemt BJ deel aan het onderzoeksproject Bijzonder Domein Jeugd binnen
het lectoraat Beroepsinnovatie of Social Work (Fontys Hogeschool Sociale Studies). In
dit onderzoeksproject participeren zeven instellingen uit welzijn, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg in de regio. Over de sectoren heen wordt praktijkonderzoek gedaan naar
vraagstukken en dilemma’s die de transformatie met zich meebrengt. De thema’s worden door het werkveld zelf aangedragen. In 2014 zijn drie onderzoekslijnen geconcretiseerd rond de thema’s professionele verantwoordelijkheid, pedagogische civil society
en vrijwilligheid versus onvrijwilligheid. In 2015 wordt het onderzoek uitgevoerd.

“Ik heb veel
problemen gehad. Omdat
ik vaak wegliep van huis, ging
de politie me opsporen met OAT:
opsporen, aanhouden, terugbrengen.
Daarom ben ik in een gesloten groep
geplaatst. Ik zie nu pas in dat ik aan
mezelf moet gaan werken voor
een betere toekomst.”

We nemen deel aan
wetenschappelijk
onderzoek om de effectiviteit van de jeugdzorg te
verbeteren.

IN 2014
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CONRISQ Consultancy
BJ participeert in CONRISQ Consultancy, waarbinnen wetenschappelijk onderzoek en
innovatie worden gebundeld. Onderzoeken die worden uitgevoerd binnen een individuele stichting worden hier gevolgd vanuit de focus van potentiële meerwaarde voor
collega’s. Daarnaast worden gezamenlijk onderzoeken opgestart. Momenteel lopen
onderzoeken naar gewetensontwikkeling bij jeugd, ontwikkeling van cognitieve schematherapie voor jeugd en de ontwikkeling van het triage-instrument waarmee snel een
eerste screening op risico in een gezin kan worden gedaan. Daarnaast wordt vanuit dit
gremium geïnvesteerd in de academisering. Inmiddels zijn nauwe contacten ontwikkeld met de universiteit van Maastricht op het terrein van forensische zorg en Nijmegen op het terrein van jeugd (o.a. Praktikon). Wat betreft innovatie is het product Crime
Out (ambulante begeleiding van jongeren met een forensisch profiel) in 2014 succesvol
door de pilotfase gekomen en is een eerste start gemaakt met het aanscherpen van
het aanbod voor problematische gehechtheid (waaronder adoptieproblematiek). Daarnaast doet BJ mee aan het ontwikkelen van een triage-instrument dat medewerkers
in de wijkteams kan ondersteunen bij de besluitvorming om de hulp al dan niet op te
schalen.

“Soms is het lastig om eerlijk
te zijn. Toch heb ik de stap gezet om tegen
mijn ouders te vertellen dat thuis wonen
geen goede optie is voor mij. Gelukkig dat
mijn ouders er hetzelfde over denken.”

5.2.4 Kwaliteit van het primaire proces
BJ beoordeelt continu de kwaliteit van het primaire proces. We meten daarbij drie
belangrijke indicatoren: de tevredenheid van cliënten, de doelrealisatie en de reden
voor beëindiging hulp. Daarnaast wordt periodiek de zogeheten Veiligheidsbarometer
ingezet en worden incidenten en klachten geregistreerd. Deze kwalitatieve prestatieindicatoren stellen normen voor de kwaliteit van de hulpverlening. De normen worden
jaarlijks vastgesteld en zijn onderdeel van het jaarplan. Ze worden ontleend aan externe
eisen van financiers maar ook aan de eigen ambities van BJ.
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Cliënttevredenheid
De exitvragenlijst en de TTT-vragenlijst voor de gesloten groepen wordt gebruikt om de
tevredenheid van jongeren en ouders in beeld te brengen. Bij beëindiging van de hulp
wordt deze lijst aan ouders en jongeren voorgelegd. Hierop kunnen zij hun ervaringen
met de organisatie weergeven, inclusief een cijferbeoordeling. De gemiddelde waardering door cliënten (jongeren en ouders samen) kwam in 2014 uit op een 8. Hoewel we
trots zijn op dit mooie resultaat, constateren we ook dat de respons achter blijft bij de
door ons zelf gestelde norm. 53% van de cliënten vulde de vragenlijst in, terwijl we 70%
als norm hebben gesteld. We hebben een werkgroep in het leven geroepen die een voorstel gaat doen voor het meten van cliënttevredenheid tijdens het traject.

5.2.5 Risico-analyse en cliëntveiligheid
BJ vindt structureel werken aan cliëntveiligheid belangrijk. Het moet voor jongeren
binnen BJ vanzelfsprekend zijn dat er veilig wordt gewerkt. In 2013 heeft BJ dan ook
het HKZ-keurmerk Client-/Patiëntveiligheid gehaald. Het structureel en systematisch
werken aan cliëntveiligheid kan veel (menselijke) schade voorkomen. Het beperken van
risico’s was in 2014 zichtbaar aanwezig op alle niveaus. Zo is veiligheid een vast onderdeel in het toekomstplan van de jongere. Ook vindt er een risicotaxatie plaats voordat
een jongere op verlof naar huis kan en wordt regelmatig de Veiligheidsbarometer afgenomen. Het nog beter expliciteren en borgen van de risicoweging mag nog wel meer
aandacht krijgen.

Waardering voor de hulp (in rapportcijfers)
2014

2013

2012

Jongeren

7,8

7,7

7,8

Ouders

8,3

8,3

8,1

Veiligheidsbarometer
Minstens tweemaal per jaar wordt onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving van
jongeren die (tijdelijk) bij BJ verblijven met behulp van de Veiligheidsbarometer. Dit
instrument geeft een indicatie of jongeren zich veilig voelen in hun woonomgeving, tussen hun groepsgenoten en of zij zich beschermd voelen door de groepsleiding. De uitkomsten hiervan worden besproken in de teams en zijn input voor de jaarlijkse directiebeoordeling. In 2014 is de Veiligheidsbarometer twee keer afgenomen. Jongeren geven
BJ gemiddeld een 7 voor veiligheid, er valt een enkele onvoldoende. Pesten en de aanwezigheid van drugs blijven aandachtspunten. Samen met school is een programma
ingezet op pesten. Meer dan de helft van de jongeren heeft hier nog steeds ervaring
mee. We nemen maatregelen om dit aan te pakken, maar het vraagt volharding en een
lange adem. Ook nabijheid van groepsleiding blijft een thema waarvoor aandacht moet
blijven in het kader van presentie. Brandveiligheid staat inmiddels voldoende op het
netvlies, er wordt structureel geoefend.

Medewerkers van het dagprogramma, agrarisch zorgbedrijf, dramatherapie, agressieregulatietraining en ouder-kindweekend hebben vorig jaar op eigen initiatief een
cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. Zij wilden graag weten wat cliënten van het
aanbod en de begeleiding vinden. Ook hebben zij dankbaar gebruikt gemaakt van verschillende verbetertips die dit jaar zijn opgepakt.

Doelrealisatie
Met het instrument doelrealisatie wordt gemeten hoeveel behandeldoelen zijn behaald
bij het beëindigen van de hulp. Dit gebeurt aan de hand van GAS-scores (Goal Attainment Scaling). Hiermee wordt zichtbaar gemaakt of een doelstelling verslechterd, gelijk
gebleven, verbeterd of behaald is. De scores worden gegeven door cliënt, ouder en
hulpverlener. 71% van de doelen werd bij einde zorg voorzien van een consensusscore.
Daarmee is het streven van 70% gehaald. 87 % van de doelen werd geheel of gedeeltelijk
behaald.

Risico-analyses met Safer
Om problemen te voorkomen, worden met behulp van de Safer methode prospectieve
risico-analyses uitgevoerd. Er is een Safer uitgevoerd op het werving & selectie-proces
van nieuwe medewerkers. De focus lag daarbij op de voorbereiding en het daadwerkelijke sollicitatiegesprek. Onvolledige informatievoorziening en verkeerde gesprekspartners om de juiste match te kunnen maken zijn daarbij als risico’s benoemd. De rapportage is gebruikt bij het actualiseren van het werving- en selectiebeleid.

Doelrealisatie
Doelrealisatie bij einde hulp

2014

2013

2012

Doel achteruit gegaan

1%

1%

2%

Doel onveranderd

12%

14%

14%

Doel deels behaald

40%

41%

40%

Doel behaald

47%

44%

44%

Reden beëindiging hulp
De mate waarin cliënten vroegtijdig uitvallen en dus binnen de geplande termijn om
verschillende redenen de hulp beëindigen, was één van de provinciaal vastgestelde
prestatie-indicatoren om de kwaliteit van zorg te meten. In 2014 is 77% van de trajecten
volgens plan, in overeenstemming met de cliënt, afgerond. De respons was 100%, wat
de cijfers betrouwbaar maakt. De positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren wordt
hierbij geconsolideerd (in 2011: 65%, in 2012: 73%, in 2013: 78%).
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Jongeren waarderen de
veiligheid bij BJ met een
gemiddeld rapportcijfer 7.

Incidenten
De cijfers over 2014 laten evenals in 2013 een dalende trend zien. Zo is het aantal
afzonderingen gedaald van (2013: 73 en 2014: 65). Het project ‘Een veilig klimaat op
het terrein van Vreekwijk’ heeft hieraan bijgedragen. Dit project is gestart in de zomer
van 2013. Wij hebben ons ten doel gesteld om het aantal afzonderingen terug te dringen
door een aantal verbeteracties: werken met signaleringsplannen, scholing de-escalerend werken, inrichten van een relaxruimte en het aanscherpen van het protocol ‘afzonderen’. In 2014 zijn deze acties geëffectueerd.
Ook het aantal meldingen van agressie laat in 2014 een dalende lijn zien t.o.v. 2013
(2013: 188, 2014: 101). Deze daling komt voor een groot deel op naam van de JeugdzorgPlus groepen te staan: in 2013 vond 46% van de agressiemeldingen plaats in het
cluster gesloten JZ, in 2014 was dit maar 36% van het totaal. Dit lijkt parallel te gaan aan
het afnemen van het aantal afzonderingen in de JeugdzorgPlus. Doordat pedagogisch
medewerkers in het kader van de pilot ‘Een veilig klimaat op Vreekwijk’ met signaleringsplannen zijn gaan werken en getraind zijn in de-escalerend werken, zijn de agressiemeldingen afgenomen.
Analyse incident met Sire
In 2014 hebben we als gevolg van een incident ervaring opgedaan met de Sire. Na melding aan Provincie en Inspectie Jeugdzorg is er een onderzoekscommissie in het leven
geroepen die het incident heeft geëvalueerd via de Sire methodiek. Deze evaluatie
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heeft geresulteerd in een eindverslag met conclusies en aanbevelingen die Bijzonder
Jeugdwerk helpen om de zorg en cliëntprocessen verder te verbeteren.

en formuleert zij een advies aan de instelling. De directeur beslist of het advies wordt
overgenomen en communiceert daarover met alle betrokkenen.

Project ‘Voorkomen seksueel misbruik’
In 2014 is bij BJ hard gewerkt om te voldoen aan het kwaliteitskader ‘Voorkomen seksueel misbruik binnen de jeugdzorg’. Op het eind van het jaar was aan bijna alle eisen
voldaan. De nadruk lag op het bijscholen van medewerkers en het opnemen van het
thema (leeftijdsadequaat en afwijkend seksueel gedrag) in alle processen, zowel in het
primaire proces als in het HRM-beleid. Wat nog volgt is een bijeenkomst met ketenpartners om casuïstiek te bespreken en van elkaar te leren.

5.2.6.1 Aantal klachten
In 2014 heeft de klachtencommissie zeven klachten ontvangen. Vier klachten over
de gesloten jeugdzorg, twee klachten over de open behandelgroepen en twee klachten over lokaal beleid. Het betrof viermaal een klacht van een jongere en driemaal een
klacht van een ouder. Alle klachten van ouders betroffen de gesloten jeugdzorg, waarbij moet worden aangetekend dat één ouder tweemaal een klacht heeft ingediend. De
klachten van jongeren betroffen tweemaal de gesloten jeugdzorg, eenmaal een open
behandelgroep en eenmaal het lokaal beleid. Eenmaal werd een klacht door een cliënt
(jongere) ingebracht in samenwerking met en ondersteund door de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant.

Project ‘Terugdringing afzonderingen JeugdzorgPLus’
Op basis van (wetenschappelijk) onderzoek en de ervaringen van betrokkenen weten
we dat het afzonderen van jongeren grote nadelen heeft. Afzonderen gaat niet goed
samen met een open en veilig groepsklimaat. Er zijn ook aanwijzingen dat deze maatregelen fysieke en emotionele schade kunnen veroorzaken bij jongeren én medewerkers. BJ ziet het dan ook als haar taak om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. Iedere afzondering is er in principe een te veel. In 2014 is een
project gestart om het aantal afzonderingen te verminderen. Allereerst is gewerkt aan
een attitudeverandering bij medewerkers (onder het motto: ‘iedere afzondering is een
mislukte vroegsignalering’) en daarnaast zijn de voorzieningen en protocollen aangepast. Er wordt voor iedere jongere gewerkt met een zogeheten signaleringsplan. Dit
is een instrument om agressie in een heel vroeg stadium te signaleren en de jongere
een mogelijkheid te bieden om de frustratie op een adequate manier te laten afvloeien.
Daarnaast zijn er relaxruimtes in de groepen ingericht en zijn de trainingen voor pedagogisch medewerkers aangescherpt. Dit leidt tot een veiliger klimaat voor zowel jongeren als medewerkers. In 2014 zijn er 65 afzonderingen geweest (24 unieke cliënten). De
verwachting is dat dit aantal in 2015 zal afnemen.

5.2.6.2 Afhandeling van de klachten
Hoorzitting
Twee klachten werden behandeld in een hoorzitting. Het betrof een klacht van een
ouder over de gesloten jeugdzorg en een klacht van een jongere uit een open behandelgroep. Voorafgaand aan deze hoorzitting vond een bemiddelingsgesprek plaats door
een lid van de klachtencommissie. Dit gesprek had in de optiek van de cliënt niet het
gewenste resultaat, waarna alsnog werd gekozen voor een hoorzitting.
Bemiddeling
Bij vijf klachten werd bemiddeling ingezet. Driemaal kon de bemiddeling positief worden
afgerond en de klachtbehandeling worden gesloten. Er is tweemaal bemiddeld door de
klachtencommissie (gesloten jeugdzorg en lokaal beleid) en eenmaal door een medewerker van de instelling (gesloten jeugdzorg). Waar deze voor de cliënt niet positief kon
worden afgesloten, werd de klacht verder behandeld in een hoorzitting. Eenmaal kwam
de cliënt niet opdagen bij een bemiddelingsgesprek, waarna de cliënt ook geen verder
contact met de klachtencommissie wenste.

5.2.6 Klachten
BJ vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de hulpverlening. Toch kunnen er
soms dingen gebeuren die een cliënt als onjuist of onterecht ervaart. Dan kan de cliënt
een klacht indienen. BJ beschikt over een klachtenregeling en een klachtencommissie.
Cliënten worden tijdens het intakegesprek met een folder attent gemaakt op de klachtenregeling. De klachtenregeling is ook te vinden op de website.
Proces en betrokkenen
Een cliënt kan er altijd voor kiezen om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie
en ontvangt over de mogelijkheden en de procedure altijd informatie. De leden van de
klachtencommissie zijn onafhankelijk en niet in dienst van de instelling.
Samenstelling:
de heer H. Kuijpers, duovoorzitter (voormalig docent hogeschool sociale studies)
mevrouw mr. M. van den Muijsenbergh, duovoorzitter (jurist)
mevrouw drs. A. Wessel, lid (gedragswetenschapper)
mevrouw A. Verbraak, lid (voormalig leidinggevende jeugdbescherming)
mevrouw T. Dullaert, lid (voormalig staffunctionaris welzijnswerk)
arts, lid op afroep, via Huisartsenpraktijk Deurne
psychiater, lid op afroep, via CONRISQ groep

ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌ

Werkwijze
Bij ontvangst van een klacht neemt de ambtelijk secretaris contact op met de klager.
De klager kan kiezen voor bemiddeling of een formele hoorzitting. Een bemiddeling
wordt afgesloten met een verslag waarin de gemaakte afspraken staan vermeld. Na
een hoorzitting geeft de commissie in een verslag aan of zij de klachten gegrond acht
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Niet in behandeling genomen
Twee klachten konden niet in behandeling worden genomen. Eenmaal (open behandelgroepen) omdat de klager/jongere na het indienen van de klacht ondanks herhaald verzoek geen verdergaand contact met de klachtencommissie wenste. Eenmaal (gesloten
jeugdzorg) omdat de klager/jongere niet kwam opdagen bij een voorgesteld bemiddelingsgesprek en daarna aangaf geen verder contact met de klachtencommissie te willen hebben.

Klachten over:
In 2014 heeft de klachtencommissie slechts zeven
klachten ontvangen.

2014

2013

2012

Bejegening/communicatie

5

5

5

Privacy

--

--

2

Financiële regelingen

1

1

4

Inhoud rapportage

--

--

1

Anders

1

--

1

Totaal aantal klachten

7

6

13
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5.2.6.3 Conclusies
Het aantal en soort klachten ten opzichte van 2013 is nagenoeg gelijk. Onvoldoende
professioneel handelen/bejegening door medewerkers volgens vastgelegde afspraken
en/of te weinig actieve communicatie met de cliënt blijft een issue. Het aantal klachten
dat niet in behandeling kon worden genomen of werd ingetrokken, blijft evenals in 2013
laag (2). Ook het aantal hoorzittingen blijft laag. Het grootste deel van de klachten komt
voor bij de gesloten jeugdzorg.

Fotografie: Brensley

Opvolging adviezen 2013
De directie van BJ herkent zich in de adviezen van de klachtencommissie en probeert
deze zo goed mogelijk ter hand te nemen. De opvolging van adviezen is als volgt gebeurd:
1. De drie adviezen over de risico-inventarisatie, overeenstemming en monitoring van
de hulpverlening zijn in samenwerking met de afdeling Kwaliteit opgepakt.
2. Adviezen over de bejegening worden meegenomen naar de teams als onderdeel van
het pedagogisch klimaat.
3. Het advies over de rechten van jongeren is geconcretiseerd door een training vanuit
de cliëntvertrouwenspersoon.

5.2.7 Cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntvertrouwenspersoon brengt jaarlijks verslag uit van haar bevindingen en
bespreekt dit met het managementteam. Signalen voor verbetering worden opgepakt.
In 2014 hebben cliënten van BJ met 48 kwesties een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Dit kunnen vragen, klachten of vertrouwelijke gesprekken zijn. De aandachtspunten daaruit worden opgepakt.

“Net als Roxy
heb ik de cursus Sport
PA gedaan. Je leert dan hoe
je een sportactiviteit moet
opzetten en uitvoeren.
Ontzettend veel van
geleerd.”

5.3 Kwaliteit van werk
BJ biedt hulpverlening die door de jongeren en hun ouders wordt gewaardeerd. Deze
hulpverlening wordt geboden door betrokken en gemotiveerde professionals. BJ doet
er alles aan om die betrokkenheid en motivatie vast te houden, zeker in tijden van verandering. De transformatie van de jeugdzorg vraagt, meer dan gewoonlijk, om goede
interne communicatie (over het waarom van de veranderingen) en investeringen in vakmanschap, flexibiliteit, mobiliteit en arbeidsomstandigheden.

5.3.1 Medewerkers in cijfers
Aantal medewerkers

Het aantal
medewerkers
daalde in 2014 met
15 personen. Zij zijn
begeleid naar ander werk.

IN 2014
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“Ik kan een
ontzettende driftkikker
zijn. Daarom deed ik
ART, een agressie-regulatietraining. Ik heb nu
meer controle over mijn
boosheid.”

In dienst op 1 januari 2014

263

In dienst getreden in 2014

12

Uit dienst getreden in 2014

27

In dienst op 31 december 2014

247

De daling van het aantal medewerkers is het gevolg van het tijdig anticiperen op de transitie. Rekening is gehouden met een krimp van ca. 10%. Met behulp van een mobiliteitsplan (zie paragraaf 5.3.3) zijn medewerkers begeleid naar ander werk.
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5.3.2 Interne organisatie

van medewerkers, is immers ook een investering in de kwaliteit van de jeugdhulp. En
daar staat BJ voor.

De transformatie van de jeugdzorg zien we als een kans op betere, efficiëntere en effectievere zorg. In de aanloop naar 2015 heeft BJ de strategische koers van de organisatie
heroverwogen en zijn onze missie en visie verder aangescherpt. Vanaf 2015 gaan we
ons werk organiseren vanuit 4 leidende principes:
1) zinnige en zuinige zorg (hulp moet bijdragen aan de doelen en mag niet onnodig 		
duur zijn)
2) prikkelend perspectief (m.b.t. leren, werk, wonen, gezondheid, sociaal netwerk en
vrije tijd)
3) veiligheid voorop (bescherming van de jongeren zelf, maar ook van hun omgeving)
4) samen sterker (de best mogelijke hulp bieden door kennisdeling en samenwerking)

Werving en selectie
Zoals vermeld in paragraaf 5.2.5 voert BJ prospectieve risico-analyses uit om problemen te voorkomen. Zo is in 2014 het werving & selectieproces onder de loep genomen. De focus tijdens deze risico-analyse had betrekking op de voorbereiding en het
daadwerkelijke sollicitatiegesprek. Onvolledige informatievoorziening en verkeerde
gesprekspartners zijn daarbij als risico’s benoemd. De uitkomsten van deze Safer worden op dit moment meegenomen in de aanpassing van het werving- en selectiebeleid.
Naar verwachting wordt dit beleid medio 2015 vastgesteld.
Erkende opleidingen
BJ is opleider voor jeugdzorgwerkers op mbo-niveau. Daarnaast verzorgen wij stageplaatsen voor jeugdzorgwerkers op hbo-niveau. Ook biedt BJ opleidingsplaatsen voor
de opleiding orthopedagoog generalist. En tot slot is BJ - in samenwerking met een ggzinstelling - opleider in het kader van de GZ-opleiding.

Kernwaarden
De presentiebenadering (prof. dr. Baart)zien we als het hart van de zorg. In 2014 hebben we – daaruit voortvloeiend - vier kernwaarden opgesteld, die aangeven hoe BJmedewerkers omgaan met cliënten, collega’s, partners en opdrachtgevers:
1) aansluiten (aansluiten bij wat nodig is, naast de ander gaan staan en niet erboven)
2) vakmanschap (hulp verlenen op het juiste moment, de juiste plaats en met de 		
juiste intensiteit)
3) volharden (we schrijven niemand af: ook als het moeilijk wordt, houden we vol)
4) puur (onze intentie is zuiver: we willen jongeren en de samenleving verder brengen)

5.3.4 Arbeidsomstandigheden
Personeelsplanning
In 2013 en 2014 is op twee groepen een pilot gedaan rond het arbeidstijdenbeleid, ter
verbetering van de hulpverlening, de efficiency en de balans tussen werk en privé.
In 2014 is de pilot geëvalueerd en met instemming van de Ondernemingsraad is een
nieuwe roosterbeleid opgesteld. In dit roosterbeleid wordt uitgegaan van een kernteam
met daar omheen een flexibele inzet van medewerkers. Er wordt gewerkt met een repeterend, voorspelbaar rooster. Daarnaast geldt het principe ‘vrij is vrij’. Medewerkers
leken aanvankelijk sceptisch, maar lijken het roosterbeleid nu te waarderen. Het leidt
tot meer stabiliteit en rust in teams en komt daarmee de hulpverlening ten goede. Het
aantal incidenten neemt af, als ook de noodzaak om nog externen in te huren. De verder
uitrol lijkt goed te verlopen. In het eerste kwartaal van 2015 zal het nieuwe roosterbeleid volledig geïmplementeerd zijn.

Organisatieverandering
In 2014 zijn ook voorbereidingen getroffen voor het aanpassen van de organisatiestructuur. We gaan werken met zelforganiserende teams, die snel en flexibel kunnen
reageren op vragen uit de omgeving. Leidinggevenden komen meer op afstand te staan
en teams krijgen meer ruimte om werkprocessen naar eigen inzicht in te richten. Dat
vraagt om vakmanschap, flexibiliteit en ondernemerschap. BJ zal op alle aspecten gaan
investeren. In 2015 volgt de verdere implementatie.

5.3.3 Loopbaan en professionaliteit
Mobiliteit
Anticiperend op de verwachte krimp als gevolg van de transitie, hebben we in 2014 een
mobiliteitsplan opgesteld, samen met andere Brabantse jeugdhulpaanbieders. Het
mobiliteitsplan had tot doel om enerzijds de frictiekosten te reduceren en anderzijds
de kwaliteit van zorg te behouden. De medewerker wordt in dit plan gezien als regisseur
over zijn eigen loopbaan en BJ faciliteert de medewerker met scholing, netwerken, kennis en tijd. In de uitvoering van het plan werkten we samen met jeugdhulpaanbieders
FCB, Transvorm, Randstad en Matchcare en het sectorservicepunt Zorg en Welzijn. Dit
heeft geleid tot circa 25 (pre)mobiliteitstrajecten en nog eens 20 medewerkers die (al
dan niet op detacheringsbasis) elders een baan vonden. Daardoor kon BJ gedwongen
ontslagen als gevolg van de transitie voorkomen.
Professionalisering
In het kwaliteitskader Jeugd is een norm van de verantwoorde werktoedeling ontwikkeld, zodat verantwoorde zorg wordt geboden. De focus ligt daarbij op de inzet van
geregistreerde professionals rekening houdende met hun kennis en vaardigheden,
zodat die kunnen werken volgens hun professionele standaarden. Professionalisering
is daarmee dus een actueel thema, ook binnen BJ. BJ werkt samen met haar zusterorganisatie, als ook andere jeugdhulpinstellingen opdat medewerkers hun professie
up-to-date kunnen houden. BJ investeert daarvoor in opleidingen en trainingen. Het
budget dat hiermee samengaat is ruim boven wat in de cao is opgenomen. Ook in de
komende jaren zal BJ in haar medewerkers investeren. Een investering in de kwaliteit
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We zijn erkend
opleider voor jeugdzorgwerkers op alle
niveaus.

Plan van aanpak RI&E
In 2013 heeft BJ gelijktijdig met het PSA-onderzoek ook een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De focus lag op de onderwerpen: veiligheid, werkdruk en arbeidstijden. Uit het onderzoek bleek dat BJ haar beleid al goed op orde had, maar dat er op onderdelen nog winst te boeken was. Bijvoorbeeld met betrekking tot het beleid voor kwetsbare
medewerkers. Op basis van de inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld dat door
de Ondernemingsraad is goedgekeurd. In 2014 is het plan uitgevoerd. Op organisatieniveau
heeft dit geleid tot een nieuw zwangerschapsbeleid, een nieuw beleid voor biologische
agentia en een nieuwe procedure voor prik-, bijt- en spatincidenten. Bovenstaande regelingen zijn met instemming van de Ondernemingsraad vastgesteld. Op teamniveau betrof het
veelal afspraken die relatief snel konden worden opgepakt. Bijvoorbeeld door medewerkers
van informatie te voorzien over brandveiligheid. De uitvoering van de diverse plannen wordt
centraal gemonitord en verloopt naar wens.
Bedrijfshulpverlening
In 2013 heeft BJ haar BHV-organisatie opnieuw geëvalueerd en ingericht. Hierdoor
werd de consistentie vergroot en kon de verankering binnen de organisatie goed vorm
krijgen. Er zijn vervolgens belangrijke successen behaald. De BHV-organisatie is merkbaar aanwezig. BHV’ers zetten zich enthousiast in, denken mee en reageren vlot op
ontwikkelingen. In 2014 is hierop voort geborduurd. Maandelijks wordt via intranet aandacht besteed aan BHV-zaken. Het aantal oefeningen is gecontinueerd en overal zijn de
gestelde ontruimingsdoelen behaald.

43

Verder heeft het management twee trainingen op het gebied van crisiscommunicatie
bijgewoond. Tijdens deze trainingen is opgetrokken met Pactum, een andere dochter
uit de CONRISQ groep. Door deze trainingen gezamenlijk te volgen, wordt getracht de
binding tussen beide instellingen te versterken en van elkaar te leren.

legd in de subsidiebeschikkingen en –voorwaarden, is er voor de financier geen reden
tot korting op de toegekende middelen. De instellingssubsidies zijn definitief vastgesteld over de jaren tot en met 2013. De zorgproductie in 2014 is over de hele linie gerealiseerd conform de afspraken met de financiers.

Medewerkerstevredenheid
In 2014 is geen Medewerkerstevredenheid (MTO) uitgevoerd. Het laatste MTO dateert
van begin 2013. In dit onderzoek, uitgevoerd door Effectory, scoorde Bijzonder Jeugdwerk een 7,8 op algemene tevredenheid over werkgeverschap. Gemiddeld scoren de
organisaties in de Jeugdzorg een 7. BJ eindigde daarmee op de 34e plaats in de categorie minder dan 1.000 medewerkers. Circa 340 organisaties namen deel. Aangezien BJ
het MTO om de drie jaar uitvoert, volgt het volgende onderzoek begin 2016.

Kerncijfers
In de onderstaande tabel zijn de financiële kerncijfers en enkele indicatoren opgenomen:

Ziekteverzuim
In 2014 werd gestreefd naar een ziekteverzuim van minder dan 5%. In 2013 werd afgesloten met een verzuimpercentage van 5,32%. Aangenomen werd dat dit verzuimcijfer
in 2014 verder omlaag kon. En dat kon, zo bleek. Over 2014 werd een verzuim genoteerd
van 3,43%. Een prestatie waar BJ trots op is. Tijdens de kerstbijeenkomst is dit goede
resultaat gevierd. In 2015 wordt getracht om dit goede resultaat te handhaven.

5.4.1 Hoofdlijnen financieel beleid
Het financieel beleid van Bijzonder Jeugdwerk is terughoudend en berust in hoofdlijnen
op drie pijlers:
1) een jaarlijks positief resultaat;
2) een financiële buffer om tegenvallers op te vangen;
3) het uitsluiten van financiële risico’s.

21.771.769

19.628.357

24.860.760

Resultaat

931.182

2.869

414.926

Liquiditeit

1,90

1,42

1,35

Werkkapitaal

2.785.462

1.513.478

1.617.185

Solvabiliteit

22,73%

14,44%

12,28%

In 2015 vinden significante veranderingen plaats in de jeugdzorg. De nieuwe Jeugdwet
is per 1 januari 2015 van kracht. Deze Wet vervangt niet alleen de Wet op de Jeugdzorg,
maar ook een aantal jeugdzorg-activiteiten die voorheen onder de Zorgverzekeringswet en de AWBZ vielen. De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie. Gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid en regie over de zorg
voor jeugd. Per 1 januari 2015 worden vrijwel alle financiële middelen voor jeugdhulp
- met toepassing van een korting - overgedragen van het Rijk en de provincies naar de
gemeenten. De bestaande contractuele relaties zijn per 1 januari 2015 opgezegd, waarmee de zekerheid over de financiering is weggevallen.

Onze belangrijkste financiers in 2014 waren de provincie Noord-Brabant, het Rijk (voor
JeugdzorgPlus en AWBZ) en diverse gemeenten. Het jaarlijks vastgestelde subsidiebedrag werd tot en met 2014 maandelijks voorgefinancierd. Hierdoor was het kredietrisico van de stichting minimaal.
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Omzet

5.4.3 Toekomstverwachtingen

BJ hanteert een terughoudend treasury beleid, waarbij het gebruik van financiële
instrumenten slechts is toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht. Overtollige kasgelden worden rentedragend belegd.

De instellingssubsidie wordt voorafgaand aan het boekjaar aangevraagd en voorlopig
toegekend door de financiers. Tijdens het boekjaar voeren we regulier zorginhoudelijk
en financieel overleg met de financier. Als voldaan is aan de voorwaarden zoals vastge-

2012

BJ heeft een sterke liquiditeitspositie en deze is verder gestegen ten opzichte van
2013. Het eigen vermogen mocht in de afgelopen jaren - vanwege de provinciale en
ministeriële regelgeving - niet meer bedragen dan 10% van de toegekende subsidie.
Deze beperking is in het kader van de overdracht naar de gemeenten losgelaten. Per
balansdatum bedroeg het eigen vermogen van BJ € 2.478.234. De solvabiliteit ultimo
2014 bedroeg 22,73% en lag daarmee bijna in lijn met onze interne richtlijnen.

De Raad van Bestuur stelt voor aanvang van het boekjaar de begroting vast na goedkeuring door de Raad van Toezicht. Maandelijks wordt verantwoording afgelegd aan de
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de financiële positie en de bedrijfsvoering van BJ.

5.4.2 Beschrijving positie op balansdatum

2013

Resultaat
Het resultaat over 2014 bedraagt € 931.182, wat een vooruitgang is van € 928.313.
Deze stijging wordt grotendeels verklaard door incidentele middelen die de provincie
Noord-Brabant in 2014 beschikbaar stelde in het kader van de wachtlijstprestatie, de
intensivering van het lokale hulpaanbod en mobiliteitsbevorderende maatregelen voor
medewerkers. In totaal bedroegen deze incidentele middelen circa € 700.000.

5.4 Financieel beleid

BJ streeft naar een financieel solide situatie, zodat wij een betrouwbare partner kunnen blijven voor toekomstige stakeholders. Om de continuïteit zoveel mogelijk zeker
te stellen is een financiële buffer noodzakelijk. Er wordt gestreefd naar een solvabiliteit
van minimaal 25%.

2014

Het ziekteverzuim
daalde in 2014 van 5,3
naar 3,4%, een prestatie
waar we trots op zijn.

Contracten gemeenten
In 2014 hebben we met alle gemeenten waarin hulp wordt geleverd, gesproken over
onze inzet voor 2015. Continuïteit van zorg is wettelijk gegarandeerd voor jongeren
die al op 1 januari 2015 in zorg verbleven. Voor jongeren die na 1 januari 2015 in zorg
komen, wordt een contract gesloten met de gemeente van herkomst. Deze gemeente
financiert de hulpverlening.
Met alle gemeenten in ons werkgebied is in de loop van 2014 onderhandeld over de
financiering van de zorg, de zorgcontinuïteit, de continuïteit van de zorginfrastructuur
en het beperken van de frictiekosten. Deze onderhandelingen liepen door tot eind 2014.
In de laatste maanden van 2014 werd duidelijker met welke financiële middelen gere-
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kend kon worden. In december waren alle contracten met gemeenten getekend. Wel
bestonden er nog veel administratieve onduidelijkheden, zowel voor BJ als voor de
gemeenten. Dat leidde tot een grote druk op het facturatieproces in de eerste maanden
van 2015.
BJ heeft zich reeds vroeg in 2014 op de nieuwe situatie voorbereid. Door middel van
scenario’s hebben we inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zouden zijn van een
eventuele reductie van financiële middelen en welke keuzes daarmee gepaard zouden
gaan. We hebben geanticipeerd op een eventuele krimp door afscheid te nemen van
enkele medewerkers en kritisch te kijken naar de overige bedrijfskosten.

Personalia
Raad van Toezicht
Mevrouw drs. M.E.J.M. de Witte-Caubo (voorzitter)
Mevrouw drs. A.J.M. Bakker (vice-voorzitter)
De heer M. Boeser RA (lid)
Mevrouw dr. mr. I.M. Koopmans (lid)
De heer drs. J. Rijkers (lid)
Mevrouw drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst (lid)
De heer drs. L.H.J. Verheijen (lid)

Nieuw evenwicht vinden
BJ bereidt zich voor op het opereren in een sterk veranderende en concurrerende
omgeving, waarin ondernemerschap en marktwerking een belangrijke rol spelen. De
risico’ s voor onze bedrijfsvoering zullen hierdoor toenemen en een strakke sturing op
cash is vereist. Ook zullen we strikt monitoren dat de kosten in lijn blijven met de omzet.
Tot en met 2014 was de maximering van de egalisatiereserve een zorg; vanaf 2015 zijn
andere balansratio’s relevant. We streven naar een solvabiliteit van minimaal 25%, wat
als normaal wordt beschouwd in een concurrerende markt. In deze sterk veranderende
omgeving zal de organisatie een nieuw evenwicht moeten zoeken, waarbij een aantal
kosten onvermijdelijk zijn (innovatie om aansluiting te houden bij de vraag van gemeenten) en we ruimte moeten vinden voor de noodzakelijke investeringen in systemen en
gebouwelijke infrastructuur.

Raad van Bestuur
Mevrouw drs. J.A.M.A Venmans, voorzitter
Mevrouw dr. A.A.G. Verwaaijen
Directeur
Mevrouw J.P.M. van den Berg
OR
De heer B. van Haandel, voorzitter tot februari 2014
Mevrouw K.C.M. van Erve, voorzitter vanaf februari 2014

Continuïteit van de organisatie
Hoewel BJ aan de vooravond staat van grote veranderingen, zien wij de toekomst vol
vertrouwen tegemoet. Wij hebben zicht op zowel de risico’s als de kansen die de veranderingen met zich meebrengen. In de tweede helft van 2014 heeft BJ subsidieovereenkomsten cq. inkoopcontracten gesloten voor het jaar 2015 met circa 100 gemeenten
in ons verzorgingsgebied. De afgesloten contracten kennen een diversiteit aan voorwaarden en afspraken. Op basis van deze contracten gaan wij uit van een daling van
inkomsten van circa 12%. De daling in inkomsten verwachten wij op te vangen door een
daling in formatie en verdere kostenreductie. Hoewel de afgesloten contracten gelden
voor het jaar 2015, is de verwachting dat deze contracten ook na 1 januari 2016 worden
gecontinueerd. De liquiditeitspositie is tot medio 2016 inzichtelijk gemaakt, uitgaande
van verschillende scenario’s. We verwachten dat de stichting op geen enkel moment
in financiële moeilijkheden zal raken door een tekort aan liquide middelen. Wel zal in
2015 enige druk komen te staan op de liquiditeit, omdat niet elke regio overgaat tot
bevoorschotting en we de feitelijk geleverde productie pas achteraf kunnen factureren.
Wij voorzien dat deze druk op de liquide middelen intern kan worden opgevangen. Om
voorgenoemde redenen hebben wij er alle vertrouwen in dat BJ ook na 1 januari 2015 de
continuïteit van de organisatie en daarmee de hulpverlening kan waarborgen.

Duovoorzitter klachtencommissie
Mevrouw mr. M. van den Muijsenbergh
De heer H. Kuijpers
Voorzitter cliëntenraad
De heer L. van Lieshout

We hebben vertrouwen
in de continuïteit van onze
organisatie, ook na de
transitie.
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KEVIN WIL

BEVEILIGER
WORDEN
Fotografie: Roxy

6. Jaarrekening

“Van een open
leefgroep in Deurne
ben ik verhuisd naar
adolescentengroep ‘de Wel’
in Helmond. Weer een stap
op weg naar zelfstandigheid.”

IN 2014
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6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)

6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014
In Euro

Activa

Ref.

31-12-2014

31-12-2013

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden trajecten jeugdzorg
Vorderingen uit hoofde van financieringsoverschot
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

2014

2013

17
19
20
22

2.270.098
144.837
18.880.661
476.173
21.771.769

1.477.177

118.717
17.354.279
678.184
19.628.357

Personeelskosten

23

15.584.689

14.361.497

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

24
25
26

510.112
4.736.247

513.946
249.116
4.512.862

20.831.048

19.637.421

940.721

-9.064

-9.539

11.933

931.182

2.869

2014

2013

-9.587
2.789
2.958
10.876
924.146

86.379
5.305
-32.106
-108.464
439.760
-25.618
-716.254
353.867

931.182

2.869

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Omzet Jeugdzorg
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

5.296.517
5.296.517

5
7
9
11

1.787
563.777
5.317.226
5.882.790

55.233
475.623
4.573.282
5.104.138

10.704.380

10.400.655

31-dec-14

31-dec-13

BEDRIJFSRESULTAAT

57.388
1.594.906
781.291
2.433.585

1.207.640
56.738
237.375
1.501.753

Financiële baten en lasten

Ref.
12

Voorzieningen

13

4.019.913

3.911.167

Langlopende schulden

14

1.108.905

1.397.075

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Schulden uit hoofde van subsidies Jeugdzorg
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

7
15
16

137.732
3.004.245
3.141.977

76.754
188.024
3.325.882
3.590.660

10.704.380

10.400.655
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Ref.

4.821.590
4.821.590

Eigen vermogen
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Algemene reserve
Totaal eigen vermogen

Totaal Passiva

OPBRENGSTEN

2

Totaal activa
Passiva

In Euro

LASTEN:

Som der bedrijfslasten

RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging / - onttrekking:
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve
Bestemmingsfonds provincie
Bestemmingsreserve juridische geschillen
Bestemmingsreserve Wet professionalisering jeugdzorg
Bestemmingsreserve Transitie
Bestemmingsreserve WMO
Egalisatiereserve Ministerie VWS
Risicoreserve Provincie

27
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6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

6.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
In Euro

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Ref.

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen (incl. bijzondere waardeverminderingen)
- mutaties reserves
- mutaties voorzieningen

2014

2013

940.721

-9.064

510.112
650
108.746

763.062
886
-467.243
619.508

Veranderingen in vlottende middelen:
- mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBCzorgproducten
- vorderingen

296.705

55.233

-17.567

-88.154

-36.814

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk
-overschot

-78.541

64.669

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

-371.929

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES
Ontvangen interest
Betaalde interest

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-1.098.580

1.076.838

-810.939
109.396
-97.463

-9.539

11.933

1.067.299

-799.006

-35.185
-

-140.740
25.630

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

-35.185

-288.170
-288.170

-288.170

743.944

-1.202.286

4.573.282
5.317.226

5.775.568
4.573.282

743.944

-1.202.286

Mutatie geldmiddelen

Mutatie geldmiddelen
Toelichting:
Bij het samenstellen van het kasstroomoverzicht is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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-115.110

-288.170

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december

Gegevens rechtspersoon
Stichting Bijzonder Jeugdwerk is statutair gevestigd te Zetten en
heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op de Mr. De Jonghlaan 4 te
Deurne.
Activiteiten
Stichting Bijzonder Jeugdwerk (hierna: BJ) is een aanbieder van
jeugdzorg in de brede zin van het woord. Ons aanbod varieert van
preventieve activiteiten tot zeer intensieve residentiële behandeling. We bieden 24-uurs zorg in open en gesloten behandelgroepen,
ambulante begeleiding, onderwijs en dagbesteding. Preventieve
activiteiten zijn gericht op leefbaarheid en veiligheid. Sinds 2010
biedt BJ ook intramurale en extramurale GGZ-zorg.

-1.108.868
-483.391

71.760
-81.299

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

6.1.4.1 Algemeen

Groepsverhoudingen
BJ behoort tot de Conrisq Groep. Aan het hoofd van deze groep
staat Stichting Conrisq Groep te Zetten. De jaarrekening van BJ is
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Conrisq Groep. Deze als holdingstichting aan te duiden rechtspersoon
is tevens statutair bestuurster van de navolgende groepsmaatschappijen:

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌÌÌ

Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium gevestigd te
Zetten;
Stichting Forensisch Psychiatrisch Instituut "De Rooyse
Wissel" gevestigd te Zetten;
Stichting De Lingeburght, gevestigd te Zetten;
Stichting Pactum Jeugd- en Opvoedhulp, gevestigd te Zetten.

Tussen BJ en de Stichting Conrisq Groep, Stichting Ottho Gerhard
Heldringen Ambulatorium, Stichting Forensisch Psychiatrisch Instituut "De Rooyse Wissel" en Stichting Pactum Jeugd- en Opvoedhulp
vinden transacties plaats, in de vorm van doorbelastingen van
personele en materiële uitgaven alsmede renteverrekeningen
(1 maands Euribor + 0,5%) over onderlinge rekening-courant verhoudingen. Deze zijn zo gering in omvang dat van een opsomming
ervan wordt afgezien. Er hebben zich geen transacties met groepsmaatschappijen/verbonden partijen op niet-zakelijke grondslag
voorgedaan.

subsidiebepalingen over de jaarverslaggeving, zoals opgenomen
in de subsidiebepalingen van de Provincie Noord-Brabant en het
Ministerie van VWS, in het bijzonder de subsidiebepalingen die
van toepassing zijn op de onderhavige verslagperiode zoals die
zijn vastgelegd in de subsidieverordening Jeugdbeleid Noord-Brabant 2009, alsmede de Subsidieregeling Jeugdbeleid Noord-Brabant 2009, de Subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2013-2014
en de Kaderregeling VWS-subsidies. Voor zover relevant is bij de
betreffende jaarrekeningposten toegelicht als deze uit specifieke
voorschriften van de subsidie voortvloeien.
Continuïteitsveronderstelling
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. De Jeugdwet
vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, maar ook de
verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die voorheen vielen onder de Zorgverzekeringswet (jeugd-ggz) en
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking).
De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten.
De gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2015 de volledige
verantwoordelijkheid voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd
en gezin in financieel, beleidsmatig en procesmatig opzicht. In het
boekjaar 2014 was nog sprake van verschillende financieringsbronnen:
Jeugd en Opvoedhulp werd gefinancierd uit provinciale (of 		
groot stedelijke regio’s) middelen;
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) werd gefinancierd door
het Ministerie van VWS;
Jeugdreclassering werd gefinancierd door het Ministerie van
V&J;
Op een groot deel van de ambulante geestelijke gezondheids
zorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) en de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg was de Zorgverzekeringswet van
toepassing en deze vormen van zorg werden daarom 		
gefinancierd door de zorgverzekeraars;
Een deel van de jeugd-ggz viel nog onder de Algemene Wet 		
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): de zorg die werd gefinancierd
uit het patiëntgebonden budget en de zorg met verblijf die 		
langer duurde dan één jaar;
De zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke
beperking werd gefinancierd uit de AWBZ.

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving voor
zorginstellingen en Titel 9 Boek 2 BW.
Hierbij is waar vereist tevens rekening gehouden met specifieke

53

6.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De bestaande subsidierelatie tussen BJ en haar grootste financiers
(Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van VWS) is opgezegd
per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet.
In de tweede helft van 2014 heeft BJ voor het jaar 2015 subsidieovereenkomsten cq. inkoopcontracten gesloten met circa 100
gemeenten in haar verzorgingsgebied. De afgesloten contracten
kennen een diversiteit aan voorwaarden en afspraken. Op basis
van deze contracten gaan wij uit van een daling van inkomsten van
circa 12%. De daling in inkomsten verwacht BJ op te vangen door
een daling in formatie en verdere kostenreductie.

Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

De volgende afschrijvingspercentages (in procenten van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) worden gehanteerd:

6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ

Hoewel BJ aan de vooravond staat van grote veranderingen, ziet zij
de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Zij heeft zicht op zowel de
risico’s als de kansen die deze veranderingen met zich mee brengen. Hoewel de afgesloten contracten gelden voor het jaar 2015 is
de verwachting dat deze contracten ook na 1-1-2016 gecontinueerd
zullen worden. De liquiditeitspositie is tot medio 2016 inzichtelijk
gemaakt, waarbij tevens met verschillende scenario’s gewerkt is.
De verwachting is dat op geen enkel moment de stichting in financiële moeilijkheden zal geraken met een tekort aan liquide middelen. Er zal in 2015 wel druk komen op de liquiditeit, omdat niet elke
regio overgaat tot bevoorschotting maar waar de feitelijk geleverde
productie achteraf gefactureerd wordt. Wij voorzien dat deze druk
op de liquide middelen intern kan worden opgevangen. Om voorgenoemde redenen is deze jaarrekening opgesteld op basis van de
continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De stichting heeft gebruik
gemaakt van de voorbeeldjaarrekening Jeugdzorg / GGZ welke door
het Ministerie van VWS beschikbaar is gesteld.
Verbonden rechtspersonen
Als verbonden partij worden aangemerkt:
alle rechtspersonen waarover de stichting overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van 		
betekenis kan uitoefenen;
alle rechtspersonen die overwegende zeggenschap in de 		
stichting kunnen uitoefenen;
alle statutaire directieleden en andere sleutelfunctionarissen
in het management van de stichting of de moedermaatschappij
van de stichting en hun nauwe verwanten.

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Transacties van betekenis met verbonden partijen, niet zijnde
transacties tussen dochtermaatschappijen die geheel in eigendom
zijn van een of meer leden van de groep, worden toegelicht voor
zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
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Activa en passiva
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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 daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur van de stichting 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.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt
rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die
op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een
materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar onderstaande paragraaf Bijzondere
waardeverminderingen vaste activa.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De
vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van gronden hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de
vervaardiging inclusief installatiekosten. Rentelasten gedurende
de bouw worden niet geactiveerd.

Grond en terreinen: 0%
Bedrijfsgebouwen en verbouwingen : 2,5% - 20%
Machines en installaties : 10% - 20%
Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 33,3%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn
ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn
deze in mindering gebracht op de investeringen.
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen, die doen vermoeden dat de boekwaarde
van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief
naar verwachting zal genereren. Indien onroerend goed niet meer
dienstbaar is aan de bedrijfsuitoefening wordt de boekwaarde
getoetst aan de hand van de (verwachte) opbrengstwaarde van
het onroerend goed. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger
is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor
het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen,
handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde,
waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de
eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet
zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna
beschreven manier gewaardeerd.
Operationele leasing
Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot
deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn,
niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord
als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele
leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen
van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesreke-

ning over de looptijd van het contract.
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's zijn allemaal per
31 december 2014 afgesloten. Dit is vanuit de overheid zo voorgeschreven omdat de financiering van de DBC's is gewijzigd. De financiering is overgedragen aan de gemeente.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs
(over het algemeen de nominale waarde). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Hierbij wordt de statische methode gehanteerd.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s
met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen
Algemene reserve, Bestemmingsreserves, Bestemmingsfondsen
en Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK).
Algemene reserve
Onder de algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen
vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire
doelstellingen van de stichting vrij kunnen beschikken.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde
organen van de stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid
is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een
beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond
van de statuten zou bestaan.
Reserve aanvaardbare kosten
Aan deze reserve worden de resultaten toegevoegd die worden
gerealiseerd met de ZWV/AWBZ-activiteiten.
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Voorzieningen

kenmerken hiervan zijn: Bedrijfstakpensioenfonds.
De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de
pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende loon
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd
bij de stichting. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten
van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door
de werknemer.
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. Naar
de stand van ultimo 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds
102%. De dekkingsgraad is in het 4e kwartaal van 2014 gedaald van
105% naar 102%. Deze daling wordt veroorzaakt door de extreem lage
rentestand. De nieuwe wetgeving (Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen) introduceert de beleidsdekkingsgraad.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop
zij betrekking hebben.

Deze beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Deze betrof eind december 2014
108%. In 2015 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van 105%
te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en
voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan
het effect van hogere toekomstige premies.

6.1.4.4 Grondslagen van segmentering

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 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 de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van
de tijdswaarde van te verwaarlozen betekenis is. Hierna worden de
voorzieningen individueel nader toegelicht.
Voorziening pensioenverplichtingen
Voor een toelichting op de voorziening pensioenverplichtingen
wordt verwezen naar de toelichting inzake Pensioenen onder paragraaf 6.1.4.3.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte
kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d.,
gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Voor BJ geldt een
10-jaars meerjarenonderhoudsplan, opgesteld door een externe
deskundige. Aan de hand van dit meerjarenonderhoudsplan wordt
jaarlijks gedoteerd. De werkelijke uitgaven worden aan de voorziening onttrokken.
Voorziening vitaliteitbudget (persoonlijk budget levensfase)
De voorziening is gevormd op basis van de CAO-regeling. De regeling houdt in dat werknemers recht hebben op een aantal extra verlofuren indien aan een aantal voorwaarden is voldaan (w.o. aantal
jaren in dienst, bereiken bepaalde leeftijd etc.). Het vitaliteitbudget kwalificeert zich als een beloning met opbouw van rechten.
De voorziening is berekend op basis van een beste schatting door
het management van de stichting en er is rekening gehouden met
parameters zoals leeftijd, blijfkans, disconteringsvoet en loonkostenontwikkeling. De voorziening betreft de contante waarde van
de in de toekomst eenmalig uit te keren vitaliteituren en is gebaseerd op 5 jaar.
Voorziening jubileumverplichtingen
De voorziening uitgestelde personeelsbeloningen is ter dekking
van de verwachte toekomstige uitgaven aan jubileumuitkeringen.
Deze voorziening is volgens de actuariële methode berekend, rekening houdende met personeelsverloop, sterftekans en de contante
waarde (4%) van toekomstige verplichtingen.
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Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen
reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan
de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Voor zover niet anders is vermeld komt dit
overeen met de nominale waarde. De kortlopende schulden hebben
een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
6.1.4.3 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.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze
betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen
worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Omzet jeugdzorg
Onder subsidies jeugdzorg worden de baten verantwoord uit hoofde
van geleverde prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg. Als
realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de subsidiegever.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten kunnen worden verdeeld in
opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor
het leveren van diensten.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato
van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten
tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan
deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.
Pensioenen
De stichting heeft één (enkele) pensioenregeling(en). De belangrijkste

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gebaseerd op een vast percentage van de aanschafwaarde van de activa. Verbouwingen, telefoon- en alarminstallaties en overige installaties worden afgeschreven volgens de richtlijnen
zoals opgenomen in de art. 17 van de Subsidieverordening Jeugdbeleid Noord-Brabant 2009. De gebouwen worden met toestemming van
de Provincie Noord-Brabant lineair afgeschreven in 20 jaar. Overige
materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van een vast
percentage van de aanschafwaarde berekend naar rato van de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar
tijdsgelang afgeschreven. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige
gebruiksduur, worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek verantwoord. Zie verder de
toelichting op deze post in paragraaf 6.1.4.2.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele
karakter van de post.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa
en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve
rente worden meegenomen.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig RJ 640 en de voor de stichting van toepassing zijnde subsidievoorwaarden een segmentatie
van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten:
SEGMENT 1 - GGZ activiteiten
SEGMENT 2 - Jeugdzorg Ministerie van VWS
128.474
SEGMENT 3 - Jeugdzorg Provincies
SEGMENT 4 - Jeugdzorg Gemeenten
SEGMENT 5 - Overige activiteiten
Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is
aangesloten op de activiteiten per subsidieverstrekker. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten
geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:
De indirecte kosten worden allereerst, indien en voorzover mogelijk, verdeeld naar rato van ge-/verbruik. Het restant wordt verdeeld
naar rato van de omzet.
6.1.4.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Investeringen en
desinvesteringen in materiële vaste activa zijn opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten. Betaalde aflossingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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ACTIVA

2014

2013

2014

2013

1.787

-76.754

1.787

-76.754

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en
schulden uit hoofde van financieringsoverschot

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en
administratieve uitrusting
Totaal materiële vaste activa
HET VERLOOP VAN DE MATERIËLE ACTIVA IN HET VERSLAGJAAR IS ALS VOLGT WEER TE GEVEN:

Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische
en administratieve
uitrusting

4.139.555
537.040

4.436.374
617.706

144.995

242.437

4.821.590

5.296.517

2014

2013

Niet aan het
bedrijfs-proces
dienstbare
materiële
activa

Totaal

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

4.436.374
296.819
-

617.706
80.666
-

242.437
35.185
132.627
-

-

5.296.517
35.185
510.112
-

Boekwaarde per 31 december

4.139.555

537.040

144.995

-

4.821.590

Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen

8.138.244
3.998.689

1.338.706
801.666

1.022.221
877.226

-

10.499.171
5.677.581

4.139.555

537.040

144.995

-

4.821.590

Gehanteerde afschrijvingspercentages

In Euro

0% - 10%

10%

10% - 33%

Vordering/schuld uit hoofde van financieringstekort/overschot
Totaal te verrekenen subsidies
t/m 2011

2012

2013

2014

totaal

-29.605

31.658

-78.807

-

-76.754

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten

-122
29.727

-1.931
-29.727

-34.227
113.034

2.795
-

2.795
-36.280
113.034

Subtotaal mutatie boekjaar

29.605

-31.658

78.807

2.795

79.549

Saldo per 31 december

-

-

-

2.795

2.795

Stadium van vaststelling (per toelating):
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars\zorgkantoren
c= definitieve vaststelling NZa

c

c

c

a

Saldo per 1 januari

2014

2013

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

2.271.106

1.477.177

Af: ontvangen voorschotten

2.268.311

1.555.984

Totaal financieringsverschil

2.795

-78.807

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

-

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatie overzicht
onder 6.1.6.
2014

2013

-

55.233
55.233

5. Onderhanden trajecten jeugdzorg
De specificatie is als volgt:
Onderhanden trajecten DBC's / DBC-zorgproducten
Totaal onderhanden trajecten DBC's / DBC-zorgproducten
Toelichting:
Alle DBC's zijn op 31-12-2014 afgesloten in verband met de wijziging van de wetgeving.
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2014

In Euro

2013

Saldo per
'1-jan-2014

Resultaat-

Overige

Saldo per

bestemming

mutaties

‘31-dec-2014

-571.205

-9.587

580.792

-

335.635
670.760
27.002

10.876
924.146
2.958

-346.511
-1.594.906
-29.960

-

Bestemmingsreserve juridische geschillen

156.894

-

-156.894

-

Bestemmingsreserve Wet professionalisering jeugdzorg

148.794

-

-148.794

-

Bestemmingsreserve Transitie

439.760

-

-439.760

-

1.207.640

928.393

-2.136.033

-

9. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren
Voorschotten
Waarborgsommen
Nog te ontvangen rente
IC vordering Pactum
Overige nog te ontvangen bedragen

261.620
71.852
740
8.541
127.673
93.351

346.965
58.486
904
62.167
7.101

Totaal vorderingen en overlopende activa

563.777

475.623

Toelichting:
De vorderingen op debiteuren betreffen allemaal kortlopende vorderingen. Het risico van oninbaar wordt geschat op nihil.
Derhalve is er ook geen voorziening getroffen.

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

2014

2013

5.308.100
9.501
-375

4.570.827
3.170
-715

5.317.226

4.573.282

11. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten
Totaal liquide middelen

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserves:
Egalisatiereserve Ministerie van VWS
Egalisatiereserve Provincies
Egalisatiereserve Gemeenten

Toelichting:
De subsidierelatie met Provincie Noord-Brabant, Ministerie VWS en het Zorgkantoor (ivm J-GGZ activiteiten) zijn opgezegd. Door
partijen is aangegeven dat de opgebouwde reserves ten gunste van de Stichting komen. Derhalve zijn deze binnen het eigen vermogen
gemuteerd naar de algemene reserves. Voor de Provincie Noord-Brabant is er een bestemmingsfonds gevormd.
Saldo per
‘1-jan-2014

Resultaat-

Overige

Saldo per

bestemming

mutaties

‘31-dec-2014

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds Provincie Noord-Brabant

-

-

1.594.906

1.594.906

Totaal bestemmingsfonds

-

-

1.594.906

1.594.906

Toelichting:
De overtollige gelden zijn op een spaarrekening geplaatst. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
2014

2013

12. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende
componenten:
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Algemene reserve

PASSIVA

57.388
1.594.906
781.291

1.207.640
56.738
237.375

Totaal eigen vermogen

2.433.585

1.501.753

Toelichting:
Het bestemmingsfonds Provincie Noord-Brabant is gevormd ten laste van de egalisatiereserve van de Provincie uit voorgaande
jaren en het gesegmenteerde exploitatieresultaat uit 2014. Aan dit bestemmingsfonds liggen bestedingsdoelen ten grondslag. Het
overschot dat op 31 december 2017 nog beschikbaar is, valt vrij ten gunste van de algemene reserve.
Saldo per
‘1-jan-2014

Resultaat-

Overige

Saldo per

bestemming

mutaties

‘31-dec-2014

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserve Wilma van Lieshoutfonds
Algemene reserve

56.738
237.375

2.789

650
541.127

57.388
781.291

Totaal niet collectief gefinancierd vrij vermogen

294.113

2.789

541.777

838.679

Toelichting:
Het Wilma van Lieshout fonds heeft betrekking op de ontvangst door Bijzonder Jeugdwerk van een legaat van een oud-medewerkster.
De rente wordt elk jaar bijgeschreven. De mutatie in de algemene reserve komt vanuit de bestemmingsreserves van voorgaande jaren
behoudens de reserve Provincie Noord-Brabant.
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13. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Voorziening voor:
- groot onderhoud
- jubileumverplichtingen
- vitaliteitsbudget
Totaal voorzieningen
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen
als langlopend moeten worden beschouwd:

Saldo per
‘1-jan-2014

Dotatie

Onttrekking

‘31-dec-2014

Saldo per

3.186.454
242.146
482.567

537.972
182.226
214.007

592.757
96.305
136.397

3.131.669
328.067
560.177

3.911.167

934.205

825.459

4.019.913

31-dec-2014
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

867.786
3.152.127
1.069.489

Toelichting per categorie voorziening:
Voor een nadere toelichting op de voorzieningen verwijzen wij naar de toelichting 5.1.4.2 Grondslagen van waardering activa en
passiva - voorzieningen.
2014

2013

1.397.075
1.397.075

2014

2013

Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

1.685.245
288.170

1.973.415
288.170

Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

1.397.075
288.170
1.108.905

1.685.245
288.170
1.397.075

288.170

288.170

1.108.905

1.397.075

263.680

313.600
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Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Rabobank N.V. betreft een hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en
-terreinen, te weten:
• kantoor/educatie/woonunits, Molenstraat 134-138A te Helmond (sectie I 2268)
• vak internaatcomplex / terrein en gebouwen Vreekwijk, Mr. De Jonghlaan 4 te Deurne (sectie R 411 en R412);
• kantoor/woongebouw met ondergrond en erf Beugelplein 10 te Helmond (sectie I 2239).
2014

2013

137.732

27.075
18.226
142.723

137.732

188.024

15. Schulden uit hoofde van subsidies jeugdzorg
Ministerie van VWS
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Helmond/Deurne

Toelichting:

1.108.905
1.108.905

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende
schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.),
aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)
(balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de
kortlopende schulden.
Voor een gedetailleerd schema van de langlopende schulden:
zie paragraaf 6.1.7.

Totaal te verrekenen subsidies

14. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:
Schulden aan kredietinstellingen
Totaal langlopende schulden

In Euro

Subsidiejaar
Ministerie van VWS
Vooruitontvangen subsidie projecten

t/m 2014

-

27.075
27.075

Provincie Noord-Brabant
Vooruitontvangen subsidie projecten

t/m 2014

-

18.226
18.226

137.732
137.732

142.723
142.723

Gemeente Helmond/Deurne
Vooruitontvangen subsidie projecten
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2014

2013

Renterisico en kasstroomrisico:
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling
heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

16. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen

400.311
288.170
570.763
39.183
158.036
434.554
192.963

565.526
288.170
619.206
140.334
159.563
505.174
170.515

Overige schulden:
Onregelmatigheidstoeslag

35.541

40.260

Ziekengeld langdurig zieken

160.120

168.206

0
55.000

73.984
271.882

Bevordering deskundigheid
Overige loongerelateerde verplichtingen
Nog te betalen kosten:
Gelden van jongeren
Schulden aan samenwerkingsverbanden

28.191
72.988

33.783
23.732

IC crediteur Conrisq
Rekening-courant Stichting Conrisq Groep

33.214
2.565

42.205

Overige overlopende passiva:
Diverse adviseurs
Innovatie
Overige schulden en overlopende passiva

13.260
4.996
514.390

20.699
16.620
186.024

3.004.245

3.325.883

Totaal overige kortlopende schulden

17. Financiële instrumenten en risicobeheersing

18. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De Stichting heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.
In Euro
betaalbaar
binnen 1 jaar

betaalbaar
1-5 jaar"

betaalbaar
na 5 jaar"

Totaal
31-12-2014

Huur (4 panden)
Leaseverplichting copiers
Leaseverplichting auto
Leaseverplichting data lijnen
Contract telefonie
Onderhouds/beheercontract automatisering

116.860
10.013
28.244
29.033
71.708
33.708

266.916
33.201
35.854
-

67.887
-

451.663
10.013
61.445
29.033
107.562
33.708

Totaal meerjarige verplichtingen

289.566

335.971

67.887

693.424

Voor de pensioenvoorziening wordt verwezen naar de algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling paragraaf
5.1.4.3

Toelichting:
Over de rekening-courant verhouding met Stichting Conrisq Groep wordt een rente berekend van 1 maands Euribor + 0,5%.
Er zijn geen zekerheden noch aflossingsverplichtingen overeengekomen.
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In Euro
6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA
Grond

Terreinvoorzienigen

Gebouwen

Verbouwingen

1.380.001
1.380.001

183.231
114.880
68.351

3.961.571
2.154.866
1.806.705

2.773.311
1.591.994
1.181.317

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardevermindering

-

18.069
-

149.441
-

129.309
-

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

-

-

-

159.870
159.870
-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

-18.069

-149.441

-129.309

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

1.380.001
-

183.231
132.949

3.961.571
2.304.307

2.613.441
1.561.433

Boekwaarde per 31 december 2014

1.380.001

50.282

1.657.264

1.052.008

0,0%

10,0%

2,5% - 5,0%

5% - 10%

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2014

Afschrijvingspercentage

Installaties

Subtotaal

Inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

Totaal

1.385.244
767.538
617.706

9.683.358
4.629.278
5.054.080

563.125
528.107
35.018

96.339
76.929
19.410

398.469
210.460
188.009

10.741.291
5.444.774
5.296.517

80.666
-

377.485
-

-

46.538
46.538
-

206.408
206.408
-

9.457
17.713
17.713
-

35.185
103.010
2.170
2.170
-

35.185
510.112
-

-

20.160
51.014
51.014
-

-80.666

-377.485

-20.160

-9.457

-67.825

-474.927

1.338.706
801.666

9.476.950
4.800.355

512.111

78.626

431.484

497.253

68.673

311.300

10.499.171
5.677.581

537.040

4.676.595

14.858

9.953

120.184

4.821.590

20,0%

10,0%

20%- 33%

10,0%

-

277.305
277.305
-

6.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

€
595.625
513.280
1.108.905

€
263.680
263.680

-

288.170

1.108.905

263.680

3.911.167

4
11

lineair
lineair

€
238.250
49.920
288.170

Gestelde
zekerheden

€
238.250
49.920
288.170

Aflossing 2014

€
-

Aflossingswijze

Restschuld
over 5 jaar

€
833.875
563.200
1.397.075

Resterende
looptijd in jaren
eind 2014

Restschuld 31
december 2014
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Aflossing in
2014

Totaal schulden aan kredietinstellingen en overige langlopende schulden
*) In voorgaande jaren zijn er vervroegde aflossingen gedaan.

Nieuwe
leningen in
2014

hypothecair
hypothecair

%
5,40%
4,60%

Restschuld
31 december
2013

Werkelijke
rente

20 jr
20 jr

Soort lening

Hoofdsom

2-jul.-02
2-mrt.-05

Totale looptijd

Datum

Leninggever
Rabobank
Rabobank
Totaal

€
4.765.000
1.000.000

recht van hypotheek
recht van hypotheek

288.170
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6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

6.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014
SEGMENT 1 - GGZ activiteiten

In Euro
2014

2013

2.270.301
144.813
2.415.114

1.477.177
118.717
1.016
1.596.910

2.139.773
22.350
262.578
2.424.701

1.619.636
23.268
-130.833
1.512.071

-9.587

84.839

-

-

-9.587

84.839

-

-

-9.587

84.839

2014
€

2013

-9.587
-9.587

86.379
-1.540
84.839

OPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Omzet Jeugdzorg
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
LASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve
Bestemmingsreserve juridische geschillen
Bestemmingsreserve Wet professionalisering jeugdzorg
Bestemmingsreserve Transitie
Bestemmingsreserve WMO
Egalisatiereserve Ministerie VWS
Risicoreserve Provincie
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Nadere toelichting op SEGMENT 1 - GGZ activiteiten
Beschrijving van de belangrijkste subsidievoorwaarden
BJ biedt zowel extramurale als intramurale AWBZ-zorg. In 2014
werd ruim 20.700 uur aan extramurale begeleiding geboden aan
gezinnen en jongeren. Intramuraal boden we GGZ-zorg aan jongeren
in onze behandelgroep 'De Graaf'. Deze behandelgroep heeft een
capaciteit van 8 plaatsen en is bedoeld voor jongeren met psychiatrische problemen in het autistisch spectrum. De belangrijkste
subsidievoorwaarden komen voort uit het contract met het Zorgkantoor, onderliggende inkoopdocumenten en de Beleidsregels
zoals uitgegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit. Als voorbeelden kunnen genoemd worden de aanwezigheid van geautoriseerde
zorgplannen, tijdige aanlevering van management-/productieinformatie en het leveren van zorg conform de zorgprestaties AWBZ.
Beschrijving van de wijze van kostentoerekening
Bij de verdeling van de kosten wordt per segment aangesloten op
de activiteiten per subsidieverstrekker. De kosten worden zoveel
als mogelijk direct toegerekend. Voor de toerekening van de indirecte kosten worden deze allereerst, indien en voorzover mogelijk,
verdeeld naar rato van ge-/verbruik. Voor het overige wordt het
model van evenredige toerekening gehanteerd obv subsidie. De
huisvestingskosten worden verantwoord naar gebouw.
Beschrijving van de belangrijkste prestatieafspraken en de
realisatie daarvan
		
Extramuraal
Intramuraal

Capaciteit/afspraak
22.950 uren		
2.750 dagen		

Realisatie
20.737
2.734

Bezetting
90%
99%
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6.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014			
SEGMENT 2 - Jeugdzorg Ministerie van VWS

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
In Euro
2014

2013

OPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Omzet Jeugdzorg
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

5.187.371
5.187.371

5.061.848
4.546
5.066.394

3.974.648
130.645
1.071.202
5.176.495

3.874.334
131.757
1.647.085
5.653.176

10.876

-586.782

-

-

10.876

-586.782

-

-

10.876

-586.782

2014
€

2013

10.876
10.876

-7.127
-83.281
219.880
-716.254
-586.782

LASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve
Bestemmingsreserve juridische geschillen
Bestemmingsreserve Wet professionalisering jeugdzorg
Bestemmingsreserve Transitie
Bestemmingsreserve WMO
Egalisatiereserve Ministerie VWS
Risicoreserve Provincie
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Nadere toelichting op SEGMENT 2 - Jeugdzorg Ministerie van VWS				

Beschrijving van de belangrijkste subsidievoorwaarden
De subsidie is verleend voor 40 capaciteitsplaatsen JeugdzorgPlus voor de accommodatie Deurne. De afspraak die voor 2014 is
gemaakt is gebaseerd op 91 trajecten. De van toepassing zijnde
regelgeving:
de Wet op de jeugdzorg
de Subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2013-2014
de Kaderregeling VWS-subsidies
de Algemene wet bestuursrecht

ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ

Maandelijks uiterlijk op de 7de werkdag na afloop van de maand
dient de managementinformatie bij het Ministerie van VWS aangeleverd te worden. Iedere instelling die instellingssubsidie ontvangt
dient te voldoen aan de acceptatieplicht van art. 19 van de Wet op
de Jeugdzorg. Het kwaliteitskader gesloten jeugdzorg wordt door
de instelling verder geïmplementeerd. Streven is een zo kort mogelijk verblijf in geslotenheid. De accommodatie voldoet aan de eisen
op het gebied van brandveiligheid. De aangewezen accommodatie
meldt onverwijld aan de UGJ dat gesubsidieerde activiteiten niet,
niet tijdig of niet geheel worden verricht, aannemelijk is geworden
dat niet of niet geheel kan worden voldaan aan de subsidieverplichtingen, zich andere omstandigheden kunnen voordoen die van
belang kunnen zijn voor de subsidie. Voor de begrotingsposten personeelskosten, apparaatskosten, verzorgingskosten en huisvestingskosten dient lopende het jaar gemeld te worden als de begrote
posten met 10% over- of onderschreden worden. Binnen 22 weken
na afloop van het kalenderjaar dient de aangewezen accommodatie de aanvraag tot vaststelling in te dienen. Een controleverklaring van de accountant overeenkomstig een door VWS vastgesteld

model wordt bijgevoegd bij het financieel verslag, inclusief een
assurancerapport.De egalisatiereserve bedraagt maximaal 10%
van het verleende bedrag aan instellingssubsidie.
Beschrijving van de wijze van kostentoerekening
Bij de verdeling van de kosten wordt per segment aangesloten op
de activiteiten per subsidieverstrekker. De kosten worden zoveel
als mogelijk direct toegerekend. Voor de toerekening van de indirecte kosten worden deze allereerst, indien en voorzover mogelijk,
verdeeld naar rato van ge-/verbruik. Voor het overige wordt het
model van evenredige toerekening gehanteerd obv subsidie. De
huisvestingskosten worden verantwoord naar gebouw.
Beschrijving van de belangrijkste prestatieafspraken en de
realisatie daarvan
Voor 2014 zijn de volgende prestatie afspraken relevant voor de
financiering:
Voor 2014 zijn de volgende prestatie
afspraken relevant voor de financiering:
Aantal te starten trajecten
JeugdzorgPlus 2014:

Afspraak Realisatie
91

93
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6.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014			
SEGMENT 3 - Jeugdzorg Provincies

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
In Euro

2014

2013

13.156.554
13.156.554

11.442.981
383.517
11.826.498

8.546.235
342.816
3.343.357
12.232.408

7.804.778
353.530
249.116
2.904.976
11.312.400

924.146

514.098

-

11.932

924.146

526.030

-

-

924.146

526.030

2014
€

2013

924.146
924.146

-24.979
-22.738
219.880
353.867
526.030

OPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Omzet Jeugdzorg
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
LASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsfonds Provincie
Bestemmingsreserve juridische geschillen
Bestemmingsreserve Wet professionalisering jeugdzorg
Bestemmingsreserve Transitie
Bestemmingsreserve WMO
Egalisatiereserve Ministerie VWS
Risicoreserve Provincie
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Nadere toelichting op SEGMENT 3 - Jeugdzorg Provincies -					
Beschrijving van de belangrijkste subsidievoorwaarden
De subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieverordening
Jeugdbeleid Noord-Brabant 2009, de Subsidieregeling Jeugdbeleid
Noord-Brabant 2009 en de Wet op de Jeugdzorg. In de subsidiebeschikking wordt vermeld voor welke subsidiabele activiteiten subsidie wordt verleend, het aantal verzorgingsdagen verblijf, dccu's
voor jeugdhulp en observatiediagnostiek, de tarieven en de minimale in-en uitstroom bij verblijf en het minimaal aantal te realiseren trajecten jeugdhulp. Substitutie: in beperkte mate mag uitruil
binnen de zorgvormen jeugdhulp en verblijf accommodatie zorgaanbieder plaatsvinden. Regels daarvoor zijn vastgelegd. Indien
in de periode 1 januari tot 1 juni 2014 blijkt dat er naar verhouding
minder jeugdzorg is uitgevoerd kan de provincie overgaan tot
gedeeltelijke intrekking van de subsidieverlening 2014. Hierbij zal
een marge van 5% gehanteerd worden. De provincie biedt de mogelijkheid om een gedeelte van het toegekende subsidiebudget onder
voorwaarden meer flexibel in te zetten. De subsidie is uitsluitend
bestemd voor jeugdigen uit Noord-Brabant. De jeugdigen hebben
dus een indicatiebesluit van de Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
en voorafgaand aan het indicatiebesluit langdurig in de provincie
Noord-Brabant verbleven. De provincie geeft toestemming tot de
uitbesteding van zorg in Nederland mits, BJ eindverantwoordelijk
blijft, BJ voldoet aan het protocol particulier zorgaanbod en BJ de
Inspectie Jeugdzorg garandeert desgewenst toegang te krijgen tot
de plaats waar de jongere verblijft. De provincie geeft toestemming
voor uitbesteding van zorg in Frankrijk, mits BJ eindverantwoordelijk blijft, voldoet aan het protocol particulier zorgaanbod, garandeert dat de Inspectie Jeugdzorg desgewenst toegang krijgt tot de
plaats waarde jongere verblijft, voldoet aan de Kwaliteitsmaatstaven buitenlands zorgaanbod en Toezicht door de Franse Inspectie
geregeld blijft. Kwaliteit: de instelling behoudt de HKZ-certificering,
voert meting uit betreffende de landelijke prestatie-indicatoren,
doelrealisatie, cliënttevredenheid bij beëindiging zorg, redenen
beëindiging hulp bij beëindiging zorg en op provinciale prestatieindicatoren m.b.t. bedrijfsvoering zorgaanbieders. Er wordt zorggedragen voor een betrouwbare cliëntregistratie in IJ-ZA, waarbij
de indeling in bekostigingseenheden gehanteerd worden. Maandelijks, uiterlijk de 15e van de daaropvolgende maand dient gerapporteerd te worden de instroom, uitstroom, wachtlijsten en wachttijden, per kwartaal, uiterlijk de 15e van de daarop volgende maand
gegevens m.b.t. cliënttrajecten, cliëntcontacturen, verzorgingsdagen en prestatie-indicatoren.

Beschrijving van de wijze van kostentoerekening
De kosten worden zoveel als mogelijk direct toegerekend. Voor de
toerekening van de indirecte kosten worden deze allereerst, indien
en voorzover mogelijk, verdeeld naar rato van ge-/verbruik. Voor
het overige wordt wordt het model van evenredige toerekening
gehanteerd obv subsidie. De huisvestingskosten worden verantwoord naar gebouw.
Beschrijving van de belangrijkste prestatieafspraken en de
realisatie daarvan
De afgesproken verzorgingsdagen en dccu's zijn ruimschoots
behaald. De afgesproken rapportages zijn tijdig en volledig
aangeleverd.
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6.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014			
SEGMENT 4 - Gemeenten

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
In Euro

2014

2013

989.358
989.358

889.428
889.428

821.827
14.298
150.275
986.400

769.062
5.391
141.498
915.951

2.958

-26.523

-

-

2.958

-26.523

-

-

2.958

-26.523

2014
€

2013

2.958
2.958

-905
-25.618
-26.523

OPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Omzet Jeugdzorg
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
LASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve
Bestemmingsreserve juridische geschillen
Bestemmingsreserve Wet professionalisering jeugdzorg
Bestemmingsreserve Transitie
Bestemmingsreserve WMO
Egalisatiereserve Ministerie VWS
Risicoreserve Provincie
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Nadere toelichting op SEGMENT 4 - Gemeenten			
Beschrijving van de belangrijkste subsidievoorwaarden
De aangevraagde subsidie betrof een aanvraag op basis van het
door het college vastgestelde WMO-subsidiekader 2014. Het WMOsubsidieprogramma is gebaseerd op de vastgestelde beleidskaders zoals de WMO, het Integraal Jeugdbeleid, de visie op Persoonlijke Ondersteuning en MAATwerk en het participatiebeleid.
Vanaf 2012 is de systematiek rond de subsidieverantwoording
gewijzigd. De belangrijkste afspraken zijn: De definitieve vaststelling van de subsidie over 2014 vindt achteraf plaats aan de hand
van de financiële en inhoudelijke verantwoording (jaarverslag).
Deze dient inzicht te geven in de inzet van de ontvangen subsidie,
zoals aangegeven in art. 3.1 van de Algemene Subsidieverordening
Helmond 2009. De accountmanager van de gemeente Helmond
heeft minimaal 4 keer per jaar overleg met de medewerkers van BJ
over de voortgang van de projecten aan de hand van tussentijdse
rapportages. BJ spant zich in om de doelstelling van social return
van inwoners van Helmond, mede te realiseren.
Beschrijving van de wijze van kostentoerekening
Bij de verdeling van de kosten wordt per segment aangesloten op
de activiteiten per subsidieverstrekker. De kosten worden zoveel
als mogelijk direct toegerekend. Voor de toerekening van de indirecte kosten worden deze allereerst, indien en voorzover mogelijk,
verdeeld naar rato van ge-/verbruik. Voor het overige wordt het
model van evenredige toerekening gehanteerd obv subsidie. De
huisvestingskosten worden verantwoord naar gebouw.
Beschrijving van de belangrijkste prestatieafspraken en de
realisatie daarvan
Het team lokaal beleid van BJ heeft in 2014 een productief
jaar gehad. Het accent heeft gelegen op het verbeteren en het
meer transparant maken van interne processen, de onderlinge
samenwerking en de afstemming met externe partners in de stad.
In 2014 heeft BJ zich kunnen richten op het verder terugdringen
van overlastsituaties door jongeren. Zowel bij individuele klanten
als bij groepen jongeren en buurtbewoners is de klanttevredenheid
gemeten. Voor alle onderdelen werd ons werk op een erg positieve
manier beoordeeld. Met de accountmanager van de gemeente
Helmond zijn elk kwartaal de werkzaamheden geëvalueerd aan de
hand van uitgebreide kwartaalrapportages, waarbij alle projecten
met hun resultaten de revue passeerden.
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6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING			
			
6.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014			
SEGMENT 5 - Overige activiteiten

In Euro

2014

2013

OPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Omzet Jeugdzorg
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

95.134
95.134

226.718
226.718

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING			
			
6.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

In Euro

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 1 - GGZ activiteiten
SEGMENT 2 - Jeugdzorg Ministerie van VWS
SEGMENT 3 - Jeugdzorg Provincies
SEGMENT 4 - Gemeenten
SEGMENT 5 - Overige activiteiten

Resultaat volgens resultatenrekening

2014

2013

-9.587
10.876
924.146
2.958
2.789

84.839
-586.782
526.030
-26.523
5.305

931.182

2.869

931.182

2.869

LASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve
Bestemmingsreserve juridische geschillen
Bestemmingsreserve Wet professionalisering jeugdzorg
Bestemmingsreserve Transitie
Bestemmingsreserve WMO
Egalisatiereserve Ministerie VWS
Risicoreserve Provincie
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91.052
1.293
92.345

218.668
2.745
221.413

2.789

5.305

-

-

2.789

5.305

-

-

2.789

5.305

2014
€
2.789
2.789

2013

BATEN

In Euro

2014

2013

1.477.177

1.349.369

-36.280
749.473

43.876

17. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
AWBZ (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Correcties voorgaande jaren
Productieafspraken verslagjaar
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Groei normatieve kapitaalslasten

13.477
815

17.137
1.820
14.292

Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten
- materiële kosten
- normatieve kapitaalslasten

18.957
-

-

5.305
5.305

Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- huur

8.062
57.374

-

8.062
56.913
65.436

Overige mutaties:
- intramurale individuele prijsafspraken

64.975
-

Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Correcties voorgaande jaren

2.270.098
-

1.477.177
-

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

2.270.098

1.477.177
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BATEN

In Euro

2014

2013

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten

144.837

63.484

Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten
Totaal

144.837

55.233
118.717

2014

2013

20. Omzet jeugdzorg
Rijkssubsidies Jeugdzorg regulier
Provinciale subsidies Jeugdzorg regulier
Gemeentelijke subsidies Jeugdzorg
Rijkssubsidies Jeugdzorg projecten
Provinciale subsidies Jeugdzorg projecten en incidentele middelen
Subsidies overige provincies

4.986.813
11.793.733
866.331
137.075
973.860
122.849

4.998.923
11.206.416
849.450
62.925
136.903
99.662

Totaal

18.880.661

17.354.279

2014

2013

19. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

Nadere specificatie 20. Omzet jeugdzorg
Rijkssubsidies Jeugdzorg
Ministerie van VWS (exclusief mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg)

4.986.813
4.986.813

4.998.923
4.998.923

11.793.733

11.206.416

11.793.733

11.206.416

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING			
			
LASTEN
2014

2013

9.983.436
1.520.951
950.613

10.056.919
1.408.248
1.058.202

1.288.413
13.743.413
1.841.276
15.584.689

543.050
13.066.419
1.295.078
14.361.497

119
60
18
13
210

128
64
20
14
226

2014

2013

- materiële vaste activa

510.112

513.946

Totaal afschrijvingen

510.112

513.946

10.499.171

10.741.291

5.677.581

5.444.774

23. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Provincie Noord-Brabant
Ministerie VWS
AWBZ
Gemeente
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's

24. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Overige afschrijvingen:

Provinciale subsidies Jeugdzorg
Provincie Noord-Brabant (exclusief mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg)

Gemeentelijke subsidies Jeugdzorg
Gemeente Helmond (exclusief mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg)

22. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend
goed):
Huurvergoeding gebouwen
Opbrengsten dienstverlening
Diverse opbrengsten
Totaal
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Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

866.331
866.331

849.450
849.450

2014

2013

134.027
285.244
56.902
476.173

136.352
391.113
150.719
678.184

In Euro

Toelichting: 			
De afschrijvingen hebben plaatsgevonden volgens de grondslagen van waardering. Een nadere specificatie staat in de staat van
materiële vaste activa.
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6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
In Euro

25. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:
Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa
Totaal

2014

2013

-

249.116
249.116

Toelichting:
In 2013 heeft er een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden op basis van uitgevoerde bedrijfswaardeberekeningen.
2014
26. Overige bedrijfskosten			
De specificatie is als volgt:
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energie
Subtotaal
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Bijzondere lasten
Totaal overige bedrijfskosten

2013

418.943
2.175.482
978.935

563.082
2.018.086
569.130

285.370
163.877
449.247

512.113
205.471
717.584

175.668
537.972
0
4.736.247

111.203
-20.385
554.162
4.512.862

2014

2013

27. Financiële baten en lasten 		
De specificatie is als volgt:
Rentebaten
Subtotaal financiële baten

71.760
71.760

109.396
109.396

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

-81.299
-81.299
-9.539

-97.463
-97.463
11.933
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29. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht. Het bestuur wordt statutair uitgeoefend door de Stichting Conrisq Groep.
Deze stichting kent twee bestuurders.
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Tweehoofdige Raad van Bestuur
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van de Stichting Conrisq groep. De bezoldiging van de bestuurders en de leden van de raad van toezicht wordt via een verdeelsleutel, ten laste gebracht van stichting Bijzonder Jeugdwerk.
Toelichting:
Stichting Conrisq Groep is de statutair bestuurder van de Stichting Bijzonder Jeugdwerk. De remuneratiecommissie van de Raad van
Toezicht heeft zich in 2014 wederom gebogen over de bezoldiging van de bestuurders. Zij heeft de debatten inzake de bezoldiging van
bestuurders gevolgd en is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit thema. Ook in 2014 heeft de Raad van Toezicht
het wettelijk kader gevolgd voor de bezoldiging van de bestuurders.
30. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant van toepassing zijnde regelgeving: het WNT maximum
voor de zorg. Voor de berekening van het maximum voor de zorg is de totaalscore voor de Stichting Bijzonder Jeugdwerk op 9 gesteld en
de klasse bepaald op F Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Stichting Bijzonder Jeugdwerk is € 170.578,-. Het weergegeven toepasselijke WNT- maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang ( en voor topfunctionarissen tevens de duur ) van
het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 FTE.
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31. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
Naam

J. v.d. Berg

1

Functionaris (functienaam)

Directeur

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in€)

1-jun-00
31-dec-14
100%
118.642
118.642
12.688
-

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)
Toepasselijk WNT maximum

131.330
170.578

Totaal bezoldiging 2013 in kader van de WNT
Toepasselijk WNT maximum 2013

128.474
228.599

Algemene toelichting op de WNT
Binnen Stichting Conrisq Groep zijn de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht aangemerkt als
topfunctionarissen in de zin van de WNT. Binnen de Stichting Bijzonder Jeugdwerk is de directeur aangemerkt als topfunctionaris. De
bezoldigingsinformatie is hierboven opgenomen.
Opgemerkt wordt dat de sociale lasten die de werkgever afdraagt, voor zover de werkgever daartoe op grond van wetgeving
verplicht is, onder de WNT niet behoeven te worden benoemd. De WNT kent een publicatieplicht voor ontslagvergoedingen boven het
bezoldigingsmaximum dat in 2014 van kracht was. Deze publicatieplicht is van toepassing op alle functionarissen van de stichting,
ongeacht of zij een 'topfunctionaris' of een 'niet-topfunctionaris' zijn. In verband met deze publicatieplicht melden wij dat er in 2014
geen ontslagvergoedingen zijn uitgekeerd die het WNT-bezoldigingsmaximum hebben overschreden.
Verplicht toevoegen eigennaam van gewezen topfunctionarissen (dat wil zeggen voormalige bestuurders of leden van de raden van
toezicht):							
Niet van toepassing.

6.1.8 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur
W.G.

W.G.

Mevr. Drs. J.A.M.A. Venmans (voorzitter)

Mevr. dr. A.A.G. Verwaaijen

Raad van Toezicht
W.G.

W.G.

Mevr. Drs. M.E.J.M. De Witte-Caubo (voorzitter)

Mevr. Drs. A.J.M. Bakker (vice-voorzitter)

W.G.

W.G.

Dhr. M. Boeser RA/RV

Mevr. Dr. Mr. I.M. Koopmans

W.G.

W.G.

Dhr. drs. J. Rijkers

Mevr. Drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst

W.G.
Dhr. Drs. L.H.J. Verheijen

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:						
Niet van toepassing.
32. Transacties met verbonden partijen
Alle transacties met verbonden partijen resp. groepsmaatschappijen hebben een zakelijke en marktconforme grondslag.
33. Honoraria accountant

6.2 O overige gegevens
In Euro

2014

2013

			
De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden		
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten

41.783
5.879
-

42.700
12.996
5.947
8.713

Totaal honoraria accountant

47.662

70.356
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6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 13 april 2015.
De Raad van Toezicht van stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 13 april 2015.
6.2.2 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.
6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke invloed hebben op beeld van de jaarrekening 2014.
6.2.4 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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