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Inleiding
De transformatie van de jeugdzorg is in volle gang. In 2016 heeft Bijzonder Jeugdwerk een
nieuwe koers uitgezet.
Met het oog op de toekomst is een meerjarenbeleidsplan en een nieuwe behandelvisie
ontwikkeld. Hierin wordt duidelijk hoe Bijzonder Jeugdwerk kan en wil bijdragen aan een
goed maatschappelijk perspectief voor jongeren met complexe gedragsproblemen.
Wat Bijzonder Jeugdwerk uniek maakt is de gecombineerde expertise op het gebied van
opvoeding, behandeling en talentontwikkeling. Met deze 3-in-1-aanpak boeken we goede
resultaten bij jongeren en gezinnen, ook bij hen die moeilijk te motiveren lijken.
Intern hebben we samen met onze medewerkers gewerkt aan het op orde krijgen en
optimaliseren van processen. Ook hebben we een aanzet gedaan tot een nieuwe
organisatiestructuur.
In 2016 zagen we ons voor 2 belangrijke uitdagingen gesteld:
1. het vergroten van de maatschappelijke participatie van jongeren;
2. het verlagen van de kosten van relatief dure, specialistische zorg.
Aan deze doelen werkten we met veel energie. Enerzijds door het aantal ontwikkelkansen
voor jongeren uit te breiden (in samenwerking met onze partners). En anderzijds door
minder vaak full time verblijf in te zetten en onze specialistische zorg meer naar voren te
brengen. We zijn erin geslaagd om de specialistische zorg met 15% af te bouwen.
In dit jaardocument leest u hoe we onze expertise hebben aangewend om deze doelen te
bereiken, samen met betrokken medewerkers, partners en 109 gemeenten in ZuidNederland.
Wij bedanken u voor uw steun en bevlogenheid om samen met ons hoogwaardige, effectieve
en efficiënte hulp te bieden aan jongeren en gezinnen.

De heer H.M.C. Bloebaum MBA
Mevrouw drs. A.M.N. de Wit
Directie Bijzonder Jeugdwerk

Mevrouw drs. J.A.M.A. Venmans
Mevrouw dr. A.A.G. Verwaaijen
Raad van Bestuur CONRISQ Groep
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1. Organisatieprofiel
Bijzonder Jeugdwerk helpt jongeren en jong-volwassenen (tot 27 jaar) en hun omgeving bij
complexe ontwikkel- en gedragsproblemen. We halen het beste uit jongeren en haken niet af
als het moeilijk wordt. Met onze unieke aanpak weten we zelfs de meest ongemotiveerde
jongeren zover te krijgen dat ze zich gaan inzetten voor een positieve toekomst. Dat doen
we zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Wij bereiken dat jonge mensen zich positief
gaan ontwikkelen, goede keuzes leren maken en weer meedoen in de samenleving, gesteund
door hun eigen netwerk.
1.1 Doelgroep, doel en aanbod
Doelgroep
De jongeren en jong-volwassenen die wij helpen, zijn ernstig vastgelopen in hun
ontwikkeling. 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 deze gezinnen eerder hulp gehad, maar was
deze ontoereikend en werd het gedrag van de jongere - uit wanhoop - onbeheersbaar.
Onze unieke aanpak
Wat de aanpak van Bijzonder Jeugdwerk uniek en succesvol maakt is onze gecombineerde
expertise, zoals beschreven in onze nieuwe behandelvisie (2016):
1. Opvoeding (beïnvloeden en aanpassen van de pedagogische context);
2. Behandeling (problemen behandelen en vaardigheden trainen);
3. Talentontwikkeling (jongeren vanuit passie in beweging brengen).

___________________________________________________________________
Pedagogische context
beïnvloeden en aanpassen

Talentontwikkeling
stimuleren

Problemen behandelen
Vaardigheden trainen

__________________________________________________________________________
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Traject op maat
Bij de start van de hulp doen we gericht onderzoek (diagnostiek) naar kansen, talenten en
beperkingen. Vervolgens stellen we voor iedere jongere een traject op maat samen, met
modules op het gebied van opvoeding, talentontwikkeling en behandeling. Het is niet altijd
nodig op alle onderdelen in te steken. Dit hangt af van de ontwikkelbehoefte van een
jongere/gezin en van het gewenste toekomstperspectief. Bij complexe problemen steken we
meestal wel in op alle onderdelen. Door vanuit meerdere invalshoeken met jongeren en
gezinnen aan de slag te gaan, bereiken we goede resultaten.
Ambulant en/of verblijf
Een traject is bij voorkeur ambulant (thuis) en waar nodig residentieel (verblijf). Een verblijf
zetten we alleen in als de eigen omgeving te onveilig is of wanneer de jongere een risico
vormt voor zichzelf of anderen. Dat doen we kortdurend en zoveel mogelijk in deeltijd. We
vinden het belangrijk dat de verbondenheid met thuis blijft. Ouders blijven maximaal
verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kind.
Aansluiten en motiveren
Jongeren en gezinnen die bij ons worden aangemeld, hebben vaak weinig vertrouwen in
hulpverleners en in een positieve toekomst. Vertrouwen is echter nodig om goede resultaten
te bereiken. Vanaf het allereerste begin hebben we daar aandacht voor. Vanuit de
presentiebenadering sluiten onze medewerkers aan bij de behoeften en wensen van het
gezin. We kijken waar de talenten van jongeren liggen en laten hen positieve ervaringen
opdoen waardoor hun zelfvertrouwen groeit (ervarend leren). Ook zorgen we voor
inspirerende rolmodellen uit de jeugdcultuur, die jongeren aanspreken en motiveren.
Toekomstplan
Elke jongere krijgt bij ons een eigen toekomstplan. Dit plan sluit aan op het gezinsplan en
wordt altijd samen met de jongere en de ouders opgesteld. We stimuleren hen om zelf de
regie te nemen. In het toekomstplan staat beschreven hoe we toewerken naar het gewenste
toekomstperspectief op alle levensgebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, sociaal
netwerk en gezondheid.
Op www.bijzonderjeugdwerk.nl is een overzicht te vinden van hulpvormen en veel
voorkomende trajecten.

1.2 Opdrachtgevers in 2016
Het werkgebied van Bijzonder Jeugdwerk is Zuid-Nederland. We waren in 2016 werkzaam
voor 109 gemeenten in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Met al deze
gemeenten zijn contract-afspraken gemaakt. Deze gemeenten hebben de zorg in
verschillende samenstellingen ingekocht: regionaal, subregionaal en landelijk (VNG). Het
gaat daarbij met name om jeugdzorg voor jongeren tot ongeveer 18 jaar en Wmo-zorg voor
jong-volwassenen vanaf 18 jaar.
De grootste afnemers waren de gemeenten in Zuidoost-Brabant. Maar ook de gemeenten uit
Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en Noord-Limburg deden een groot beroep op Bijzonder
Jeugdwerk. Daarnaast werkten wij op offerte-basis voor verschillende gemeenten elders in
het land. Bijzonder Jeugdwerk bood in 2016 niet-gecontracteerde GGZ-zorg aan 18-plussers,
die werd gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.
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1.3 Rechtsvorm
Bijzonder Jeugdwerk maakt deel uit van de holding CONRISQ Groep. Deze holding bestaat
naast Stichting CONRISQ Groep, uit de volgende dochterstichtingen: Orthopedagogisch
Centrum Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium, Bijzonder Jeugdwerk, Pactum Jeugd en
Opvoedhulp, Pact18 en Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel.
Stichting CONRISQ Groep is als rechtspersoon de bestuurder van de dochterstichtingen. De
dochterstichtingen zijn zelfstandige rechtspersonen met gescheiden financieringsstromen.
Dit jaarverslag heeft alleen betrekking op dochterstichting Bijzonder Jeugdwerk.
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Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Bijzonder Jeugdwerk

Adres:

Mr. De Jonghlaan 4

Postcode:

5753 RR

Plaats:

Deurne

Telefoon:

0493-312589

Kamer van Koophandel:

17119600

E-mailadres:

info@bijzonderjeugdwerk.nl

Website:

www.bijzonderjeugdwerk.nl
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2. Kernprestaties
Bijzonder Jeugdwerk wil optimaal aansluiten bij de vragen van cliënten, opdrachtgevers en
de samenleving. Alle teams hebben hier met enthousiasme aan gewerkt. Onze ontwikkelvisie
en behandelvisie zijn een doorlopende inspiratiebron om de zorg op een hoger peil te
brengen. Dat gebeurt zowel binnen de teams als via gerichte innovatieprogramma’s.

2.1 Ontwikkeling van zorg
2.1.1 Zorg vanuit nieuwe behandelvisie
In 2016 hebben we een nieuwe behandelvisie geïntroduceerd, die voortvloeit uit de
ontwikkelvisie van Bijzonder Jeugdwerk en VSO de Korenaer (2015). In de ontwikkelvisie
leggen we het accent op ontwikkeling en groei. We geloven dat alle jonge mensen zich
kunnen ontwikkelen, hoe groot hun beperking of achterstand ook is. Bijzonder Jeugdwerk
biedt jongeren en jong-volwassenen zoveel mogelijk ontwikkelkansen die hun
toekomstperspectief verbeteren. In de behandelvisie staat hoe we dat doen.
Onze behandelvisie rust op drie pijlers:
1. Opvoeding (beïnvloeden en aanpassen van de pedagogische context);
2. Behandeling (problemen behandelen en vaardigheden trainen);
3. Talentontwikkeling (jongeren vanuit passie in beweging brengen).
Voor kleine en grote hulpvragen
Vanuit deze integrale benadering menen we de beste ontwikkelkansen te kunnen bieden aan
jongeren met complexe gedragsproblemen. Op basis van de 3 onderdelen stellen we voor
iedere jongere een traject op maat samen. Het is niet altijd nodig om alle onderdelen in te
zetten; dit hangt af van de specifieke ontwikkelbehoefte van een kind of jongere. Bij
complexe problemen steken we meestal in op de gehele driehoek, maar ook kleinere
hulpvragen kunnen we efficiënt en effectief aanpakken. Door onze specialistische expertise
en diagnostiek bereiken we in beide gevallen goede resultaten.
Gemeenten worden op maat bediend
Binnen ons werkgebied zijn we gestart om deze 3-in-1-aanpak verder te ontwikkelen, zodat
we in elke gemeente de modules/hulpvormen kunnen bieden die daar nodig zijn. In 2016
hebben we ook een nieuwe organisatiestructuur ontworpen die hierbij aansluit. Onze
organisatie wordt in 2017 niet langer georganiseerd rond het aanbod, maar rond de
hulpvragen in de regio (regionale aansturing).
Hieronder beschrijven we welke vooruitgang in 2016 is geboekt op het gebied van
opvoeding, behandeling en talentontwikkeling.
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1. Opvoeding/pedagogische context
Minder vaak full time verblijf
In 2016 is onze residentiële zorg (verblijf) verder geflexibiliseerd. Het doel is een snellere
terugkeer van de jongere in de maatschappij en verlagen van de kosten van specialistische
zorg. We hebben steeds vaker jongeren in behandeling die alleen bepaalde dagen of
dagdelen bij ons verblijven. Het aantal jongeren dat full time op een groep verbleef is in
2016 verder afgenomen. In overleg met verwijzers en ouders hebben we steeds kritisch
gekeken hoeveel dagen verblijf ècht nodig zijn en welke jongeren in hun thuisomgeving
behandeld kunnen worden. Als een jongere wel bij ons verbleef, werd het aantal
verblijfsdagen vaak al tijdens het traject afgebouwd. Ouders zijn daardoor nog sterker
betrokken bij de behandeling en jongeren houden aansluiting met hun eigen leefomgeving.
Sterker inzetten op ervarend leren
Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben baat bij ervarend leren, zo blijkt uit
onderzoek. Bij Bijzonder Jeugdwerk werken we van oudsher al veel met ervarend leren. In
2016 ontwikkelden we nog meer behandelingen die op deze leest zijn geschoeid.
Praatsessies bij een therapeut zijn voor veel jongeren niet aansprekend genoeg. Jongeren
willen zèlf ervaren wat wel en niet werkt, het liefst in een uitdagende (maar ook veilige)
omgeving. Leren doen ze met vallen en opstaan. Succesvol zijn onder meer onze Project
Ervarend Leren-trajecten in Frankrijk en onze zorggezinnen/zorgbedrijven in Nederland,
waar ervarend leren in een uitdagende omgeving centraal staat. Ook het ouder-kind
weekend is een geslaagd voorbeeld van ervarend leren. Deelname aan zo’n weekend
betekent vaak een doorbraak in de vastgelopen relatie. Ouders en jongeren ervaren meteen
succes, wat doorwerkt in hun dagelijks leven. Dit blijkt uit een onlangs gehouden effectevaluatie. Ze durven weer te vertrouwen dat verandering mogelijk is.
Innovatie JeugdzorgPlus
Innovatie stond in 2016 centraal binnen de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg). Enerzijds
vanwege het landelijk beleid, dat koerst op minder gesloten jeugdzorg; anderzijds door de
zorg (voor, tijdens en na een traject) zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven. In
2016 hebben we binnen de JeugdzorgPlus een pilot voorbereid met elektronisch toezicht,
waardoor jongeren eerder naar huis mogen en in hun eigen omgeving kunnen oefenen met
de geleerde vaardigheden. Ouders en hulpverleners hebben dankzij dit hulpmiddel meer
zicht op het doen en laten van het kind en kunnen daardoor tijdig bijsturen.
Alerter op seksuele ontwikkeling jongeren
In de opvoeding van jongeren moet aandacht zijn voor een gezonde seksuele ontwikkeling,
maar ook voor het voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 2015 oordeelde
de Inspectie dat het beleid rond seksualiteit en intimiteit bij Bijzonder Jeugdwerk
onvoldoende was geïmplementeerd. Daarop hebben we actie ondernomen. De teams hebben
handelingsdocumenten opgesteld en het Vlaggensysteem is ingevoerd (goed onderbouwde
interventie, volgens de databank Effectieve sociale interventies). Het Vlaggensysteem biedt
ons handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, bespreekbaar te maken en
gepast te reageren. In 2016 heeft de Inspectie een nieuw bezoek afgelegd aan BJ en werd
op alle onderdelen positief beoordeeld.
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2. Behandeling en training
In aansluiting op de nieuw ontwikkelde behandelvisie (blz. 9 ) heeft de behandelstaf in 2016
alle doelgroepen van Bijzonder Jeugdwerk geanalyseerd. Zij heeft vastgesteld welke
behandelingen en trainingen we minstens zelf in huis moeten hebben en welke
behandelingen we kunnen bieden in samenwerking met derden. Daaruit zijn de volgende
acties voortgekomen:
- we zijn gestart met de NIKA-interventie bij hechtingsproblemen;
- we gaan starten met Dialectische Gedragstherapie (DGT) t.b.v. borderline of
emotieregulatie;
- het aantal (non-verbale) vaktherapieën binnen Bijzonder Jeugdwerk wordt uitgebreid;
- we gaan enkele behandelaars opleiden tot EMDR-specialist bij complexe trauma’s;
- we zijn een samenwerking aangegaan met GGZ Oost-Brabant. We benutten hun expertise
om de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan jongeren met psychiatrische problemen.
De trainingen of therapieën die wij bieden, zijn opgenomen in de databank Effectieve
Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en hebben minstens het predicaat
‘goed onderbouwd’.
3. Talentontwikkeling
Onderwijs en arbeidstoeleiding
Iedere jongere die op Vreekwijk verbleef, volgde in 2016 een onderwijstraject, iets waar we
met recht trots op mogen zijn. Onze nauwe samenwerking met de school van Vreekwijk,
VSO de Korenaer, was hiervoor allesbepalend. De school mocht in 2016 het predicaat
Excellente School 2015-2017 in ontvangst nemen, mede dankzij de goede samenwerking
met Bijzonder Jeugdwerk (één kind, één plan). Iedere jongere krijgt een maatwerkdagprogramma aangeboden, waardoor hij zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen en
successen kan behalen. Steeds meer jongeren verlaten de school daardoor met een diploma
of (deel)certificaat. Dagbesteding maakt steeds meer plaats voor arbeidstoeleiding, om de
kansen van jongeren op maatschappelijke participatie te vergroten.
Innovatieve concepten met Lumens
Onze samenwerking met welzijnsorganisatie Lumens (Eindhoven e.o.) heeft geleid tot een
aantal innovatieve concepten waarin talentontwikkeling en specialistische behandeling
volledig zijn geïntegreerd. Deze nieuwe producten zijn ontwikkeld samen met jongeren en
ouders. Het programma is bestemd voor een brede doelgroep: van jongeren die een klein
zetje nodig hebben, tot jongeren met grotere problemen. In 2017 en verder willen we deze
maatwerk-programma’s aanbieden aan diverse gemeenten.
2.1.2 Transformatie
In 2016 is wederom ingezet op een aantal transformatiethema’s:
1. Expertise naar voren brengen
2. Zorg dicht bij huis
3. Eigen regie cliënt
4. Participatie 17-plussers
Deze thema’s worden hieronder toegelicht.
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1. Expertise naar voren brengen
Detachering professionals naar de wijk
Een aantal van onze ambulante professionals (jeugd- en gezinswerkers) was in 2016
gedetacheerd naar de generalistenteams in Venlo, de Peelregio en Eindhoven. Daarnaast was
een behandelcoördinator van Bijzonder Jeugdwerk vertegenwoordigd in de Expertpool van de
Peelregio. Op deze manier konden we onze bijdrage leveren aan de afschaling en de
transformatie van de zorg. De teams boden hulp aan gezinnen die kampen met ernstige
opvoed- en opgroeiproblemen. Ook waren in de Peelregio diverse opvoedondersteuners en
jeugd en gezinswerkers van Bijzonder Jeugdwerk te vinden. Zij werkten op de ‘vindplaatsen’
zoals scholen, kindercentra of in buurten.
Quick Scan maakt hulpvraag helder
We merken dat verwijzers het soms lastig vinden om te beoordelen welke hulp het best bij
een gezin past. Zeker als in een gezin meerdere problemen spelen die elkaar beïnvloeden.
Een verwijzer wil weten: Wat zijn de werkelijke hulpvragen? Welke oplossing past hierbij? En
in welke volgorde? Om te voorkomen dat er onnodig specialistische (dure) hulp wordt
ingezet, heeft Bijzonder Jeugdwerk een Quick Scan ontwikkeld. Ons multidisciplinaire team is
in staat om binnen 2 weken de hulpvragen te verhelderen. Dat gebeurt in nauwe
samenwerking met het gezin. Er wordt een duidelijk advies gegeven waarmee het kind, het
gezin en de betrokken hulpverlener verder kunnen. In 2016 is een pilot uitgezet, die loopt
tot voorjaar 2017. De eerste resultaten zijn positief.
Training Next Level: voor een positief klimaat in de klas
In 2016 zijn we gestart met de ontwikkeling van Next Level, een training voor leerlingen van
vo- en mbo-scholen. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met VSO de
Korenaer. Door de invoering van Passend Onderwijs krijgen steeds meer ‘jongeren met
bagage’ de kans om regulier onderwijs te volgen. Deze leerlingen en hun problemen kunnen
echter de sfeer in een klas behoorlijk beïnvloeden. In het ergste geval kan een negatieve
spiraal ontstaan van buitensluiten, pesten, bedreigingen of agressie. De groepstraining is
bedoeld om het negatieve klimaat effectief om te buigen naar een positief klimaat. Jongeren
met gedragsproblemen leren hoe ze zèlf de sfeer in de groep ten goede kunnen keren. In
2017 wordt een eerste pilot uitgevoerd bij het Varendonck College in Someren.
2. Zorg dicht bij huis
Maatwerk in de regio
Bijzonder Jeugdwerk wil cliënten zoveel mogelijk maatwerk-trajecten dichtbij huis kunnen
bieden. We bieden ons aanbod daarom zoveel mogelijk in de regio. De regio’s waarin we
werken zijn: Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant en de subregio’s Venlo,
Helmond & Peelgemeenten, Deurne en Eindhoven. Wat betreft de gesloten jeugdzorg
(JeugdzorgPlus) hebben we een functie voor heel Zuid-Nederland: Brabant, Limburg en
Zeeland. Voor ontwikkelingen in de regio, zie paragraaf 2.1.3.
3. Eigen regie cliënt
Blended care
Blended care is bij Bijzonder Jeugdwerk sterk in ontwikkeling. Blended care staat voor een
combinatie van face to face en online hulp. Dit wordt stapsgewijs ingevoerd. Eind 2016
werkten 80 hulpverleners bij Bijzonder Jeugdwerk met blended care. Ook zijn diverse
medewerkers getraind om B-online, onze online cliëntomgeving, effectief te benutten. De
voordelen van blended care zijn duidelijk: de benadering sluit aan bij de online cultuur onder
jongeren en geeft de cliënt meer eigen regie. Jongeren hoeven niet meer te wachten tot een
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volgende afspraak met een hulpverlener, maar kunnen online aan hun behandeldoelen
werken op het moment dat zij dat willen. Blended care is ook een goede manier om ouders
bij de hulp te betrekken.
Cliëntparticipatie
In 2016 hebben we nieuwe vormen van cliëntparticipatie ingevoerd, naast de al bestaande:
- we hebben jongeren en ouders betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten op het
snijvlak van talentontwikkeling & behandeling die we samen met Lumens gaan aanbieden;
- we hebben onderzoek laten doen door studenten van diverse hogescholen naar de vragen
en behoeften van bepaalde doelgroepen bij Bijzonder Jeugdwerk, zoals loverboyslachtoffers en kwetsbare meiden;
- we hebben een thema-avond (MEET & EAT) georganiseerd voor ouders, waarin we samen
spraken over het verder vormgeven van de cliëntparticipatie en de ouderbetrokkenheid.
Klanttevredenheid
In 2016 hebben we een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek ontwikkeld, dat na de zomer is
geïmplementeerd. Cliënten worden online gevraagd om hun mening te geven over de hulp,
zowel tussentijds als op het eind van het traject. Begin 2017 zullen we dit nieuwe
meetinstrument evalueren en waar nodig bijstellen.
4.Participatie 17-plussers
Veel jongeren uit de jeugdzorg zijn nog niet in staat zijn om zelfstandig te participeren als ze
18 worden. Zonder de juiste begeleiding, glijden ze gemakkelijk verder af en raken ze
verwijderd van de maatschappij. Daarom zijn we enkele jaren geleden al gestart om een
aanbod te ontwikkelen voor 17- tot 27-jarigen. Onze hulp is erop gericht dat jongvolwassenen duurzaam en zo zelfstandig mogelijk gaan participeren in de samenleving.
Dat betekent dat we:
- woon- en begeleidingsvormen organiseren waar jonge mensen op eigen benen leren staan;
- zorgen dat jong-volwassenen zicht hebben op hun mogelijkheden en zo min mogelijk
beperkt worden door hun problematiek (via handelingsgerichte diagnostiek en
behandeling);
- onderwijs bieden aan deze doelgroep in samenwerking met VSO de Korenaer;
- een breed palet aan werkervaringsplaatsen realiseren en jonge mensen toeleiden naar
arbeid.
Concrete acties in 2016:
- in Helmond hebben we een ambulant 17+ team opgericht dat 17- tot 27-jarigen op diverse
levensgebieden coacht en begeleidt naar een zo zelfstandig mogelijke participatie;
- in Venlo hebben we het aantal woonmogelijkheden voor jongeren uitgebreid door een
raamovereenkomst te sluiten met de woningcorporaties Woonwenz en Antares. Het gaat
om wonen op proef voor een aantal jongeren op jaarbasis. Ook in andere regio’s hebben
we de woonmogelijkheden voor 17-plussers uitgebreid;
- samen met het Jongeren Inloop Punt (JIP) in Helmond en het jongerenwerk (van Bijzonder
Jeugdwerk en Lumens) hebben we een sociale basis gecreëerd voor de 17 + doelgroep;
- ook in Venlo, aan de Koninginnesingel, hebben we een inlooppunt voor deze doelgroep
geopend.
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2.1.3 Ontwikkelingen in de regio
Zuidoost-Brabant
Quick Scan ontwikkeld
Vanuit de regio Zuidoost-Brabant kregen we sinds 2015 regelmatig aanvragen voor hulp
(zoals gezinstherapie), terwijl de hulpvraag nog onvoldoende helder was. Het gevolg was dat
er vaak te dure, specialistische hulpvormen werden ingezet. Om deze ontwikkeling tegen te
gaan, heeft Bijzonder Jeugdwerk besloten de Quick Scan te ontwikkelen. Met deze
multidisciplinaire Quick Scan zijn we in staat om binnen twee weken de hulpvragen van
gezinnen te verhelderen. De pilot is in 2016 gestart. Als de pilot is afgelopen (voorjaar 2017)
en positief bevonden, wordt de Quick Scan over alle regio’s uitgerold.
Spoed voor jeugd
In opdracht van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant is de integrale crisisdienst
SpoedvoorJeugd verder geoperationaliseerd. SpoedvoorJeugd wordt uitgevoerd door 19
samenwerkende partijen in jeugdzorg, ggz, lvb, welzijn en maatschappelijke opvang.
Bijzonder Jeugdwerk is één van deze partijen. In 2016 is het gelukt om elk kind dat werd
aangemeld bij SpoedvoorJeugd, hulp te bieden binnen Zuidoost-Brabant. Bijzonder
Jeugdwerk droeg hieraan bij met de inzet van ambulant hulpverleners en crisisbedden.
Noordoost-Brabant
Verblijf, diagnostiek en MDFT
In de regio Noordoost-Brabant zagen we in 2016 vooral een stijging van aanvragen voor
verblijf: zowel verblijf in behandelgroepen als verblijf in zorggezinnen of zorgbedrijven. Het
aantal verblijfstrajecten zou hoger zijn geweest als er geen plafond was afgesproken.
Verder was er vraag naar diagnostiek en MDFT therapie. We nemen daar waar mogelijk
actief deel aan de overlegtafels in de regio en denken mee over regionale ontwikkelingen,
bijvoorbeeld als het gaat om beschermd en begeleid wonen en het duurzaam en zelfstandig
participeren van 17-plussers.
Noord-Limburg
17+ trajecten, diagnostiek, contextuele therapie
In Noord-Limburg bieden we met name trajecten voor 17-plussers. Vanuit het pand aan de
Hogeweg in Venlo (Beschermd Wonen) kregen 16 jongeren een zelfstandigheidstraject
aangeboden. Daarvan is inmiddels 30% doorgestroomd naar een zelfstandige woning met
ambulante begeleiding op afstand. Afhankelijk van de vraag van de jongere gaat het om
begeleidingstrajecten van 2 tot 6 uur per week. Daarnaast is er in Noord-Limburg vraag naar
diagnostiek en contextuele therapie en is in 2016 het aantal zorggezinnen uitgebreid. In
Venlo hebben we tenslotte een inlooppunt geopend voor de 17+ doelgroep. In 2017 zullen
we verder bouwen aan het regiocentrum Noord-Limburg. Dit doen we door op zoek te gaan
naar een ander pand en meer zorgvormen aan te bieden in deze regio.
Back on Track in Roermond
Op verzoek van de gemeente Roermond (in overleg met de Raad van de Kinderbescherming
en de kinderrechter) hebben we onze expertise ingezet om plaatsing in de gesloten
jeugdzorg te voorkomen of te verkorten. Samen met Rubicon hebben we daarvoor het
programma ‘Back on Track’ ontwikkeld. ‘Back on Track’ is een kortdurend, besloten
programma, op basis van ervarend leren. Ouders en jongeren houden zelf de regie en gaan
intensief aan de slag met hun eigen toekomstperspectief. De focus is gericht op terugkeer
naar huis of zelfstandig wonen. De pilot start in 2017.
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Helmond & Peelgemeenten
Coaching 17+
In de Peelgemeenten en Helmond zijn we gestart met ambulante coachingstrajecten voor
17-plussers, die worden bekostigd vanuit de Wmo en onder de 18 nog uit de jeugdwet.
Inhoudelijk sluit dit aanbod goed aan op het JongerenInformatiePunt (JIP) in Helmond, een
laagdrempelige voorziening waar jongeren binnenstappen met problemen op het gebied van
wonen, geldzaken en werk.
Training probleemklassen
Met het Varendonck College in Someren hebben we een pilot voorbereid voor de training
Next Level. In deze groepstraining leren jongeren met gedragsproblemen hoe ze kunnen
werken aan een positief klimaat in de klas.
Inrichting toegang
In deze regio zijn diverse medewerkers van Bijzonder Jeugdwerk (zo’n 20 FTE) werkzaam als
Jeugd- en Gezinswerker of opvoedondersteuner. Halverwege 2016 besloten de zes
gemeenten in de Peel zich op te splitsen: vijf Peelgemeenten enerzijds en Helmond
anderzijds. Het gevolg was dat de medewerkers opnieuw werden onderverdeeld in regio’s en
hun functies in bepaalde gemeenten wijzigen. Bijzonder Jeugdwerk, als moederorganisatie,
ondersteunt haar medewerkers waar mogelijk in dit proces. Met collega-zorgaanbieders doen
we voorstellen aan de gemeenten over een goede inrichting van de ‘toegang’, om de zorg
aan kinderen en gezinnen ook in de toekomst te waarborgen.
Deurne
Ontwikkelingen op Vreekwijk
Op locatie Vreekwijk in Deurne verblijven jongeren die ernstig zijn vastgelopen in hun
ontwikkeling, zowel in open als gesloten behandelgroepen. We willen Vreekwijk
transformeren van een afgeschermde omgeving naar een omgeving die jongeren meer
uitdaagt tot ontwikkeling en in verbinding staat met het ‘gewone’ leven. In 2016 hebben we
gewerkt aan een kruisbestuiving met de lokale samenleving. De Deurnese jeugd heeft
deelgenomen aan activiteiten op het terrein, terwijl jongeren van Vreekwijk hebben
geparticipeerd in (arbeids)activiteiten van de lokale gemeenschap.
Eindhoven
Productontwikkeling met Lumens
Bijzonder Jeugdwerk heeft veel jongeren uit Eindhoven in behandeling. We willen deze
jongeren zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen helpen. Samen met
welzijnsorganisatie Lumens investeren we daarom in de wereld van de Eindhovense jeugd.
We ontwikkelen momenteel nieuwe producten waarin welzijn, jeugdzorg en onderwijs/arbeid
samenkomen. Met onze partner Lumens willen we ervoor zorgen dat meer Eindhovense
jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, minder jongeren uit huis geplaatst worden en
dat er minder zware zorg nodig is.
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2.2 Productie en kerncijfers
Bijzonder
Jeugdwerk

2016

2015

Aantal unieke cliënten

835

983

Aantal medewerkers
per 31 dec.

240

261

Aantal medewerkers
per 31 dec. in fte

204

217

Totaal baten x
1.000.000,-

19,1

21,3

Afbouw specialistische zorg
In 2016 had Bijzonder Jeugdwerk 835 unieke cliënten in zorg. Ten opzichte van 2015 (983)
is dit een daling met 148 cliënten. Dit is conform onze contract-afspraken met gemeenten,
waarin de specialistische zorg met gemiddeld 15% moet krimpen. Het aantal unieke cliënten
is afgenomen met 15%. Het aantal geboden zorgvormen is gedaald met 18%. Dit is ook
terug te zien in de terugloop van het aantal medewerkers en de omzet. De afbouw van
specialistische zorg gaat tevens gepaard met een verdere flexibilisering van zorg. Enerzijds
door minder fulltime verblijf en anderzijds door relatief meer inzet van ambulante zorg.
Innovatie en transformatie JeugdzorgPlus
Innovatie en transformatie stonden in 2016 centraal binnen de JeugdzorgPlus (gesloten
jeugdzorg). Enerzijds vanwege het landelijk beleid, dat koerst op minder gesloten jeugdzorg;
anderzijds door de zorg (voor, tijdens en na het traject) zo effectief en efficiënt mogelijk
vorm te geven. Dit heeft in 2016 geleid tot de volgende kengetallen:
JeugdzorgPlus

2016

2015

Aantal cliënten

91

85

Capaciteit in bedden

33

39

12.038

13.325

2,8

2,3

Verzorgingsdagen
Aantal jongeren per bed
(rendement)

In het algemeen kunnen we stellen dat wij binnen de JeugdzorgPlus 15% efficiënter zijn
gaan werken. Dat wil zeggen dat we met minder middelen meer jongeren hebben geholpen.
Ook werden alle jongeren binnen de JeugdzorgPlus binnen 24 uur en vaak zelfs binnen 12
uur na aanmelding geplaatst. De gemiddelde verblijfsduur in dagen is lager dan in 2015 en
ook laag ten opzichte van onze collega-instellingen. De jongeren in de JeugdzorgPlus
beoordelen de hulp met een 8,2 en ouders met een 8,4. Tenslotte is de vraag naar
JeugdzorgPlus bij Bijzonder Jeugdwerk al jaren stabiel. Overige indicatoren zijn te vinden in
het gezamenlijk jaarverslag JeugdzorgPlus dat wordt opgesteld door JeugdzorgPlus regio
Zuid.
Toename 17-plussers
Bij Bijzonder Jeugdwerk is 65% van de jongeren in zorg tussen 13 en 18 jaar. Een toename
is te zien in het aantal geholpen cliënten van 18 jaar en ouder. Deze groep steeg in 2016
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met 5%, wat strookt met ons voornemen om ons in te zetten voor jong-volwassenen op weg
naar zelfstandigheid, een doelgroep die vaak tussen wal en schip valt. Daarnaast zien we in
Noord-Limburg een specifieke groei van de doelgroep 17+ met 36%.
Wachtlijsten
In 2016 zien we een stijging van de wachtlijst ten opzichte van 2015 met zo’n 51%. Dit is
onder meer het gevolg van de totale afbouw van de specialistische zorg. Van de wachtenden
wachtte ongeveer een derde op een traject met open verblijf, een derde op een ambulant
traject en een derde op diagnostiek. Daar waar nodig, werken we samen met partners om
jongeren zo spoedig mogelijk hulp te kunnen bieden. Uiteraard zijn wij ook bereid om
collega-instellingen te helpen. Wij attenderen jongeren en gezinnen altijd op een eventuele
wachttijd. Daar waar cliënten voor ons kiezen, hanteren wij het principe van ‘keuzevrijheid
voor de cliënt’ en ‘cliëntvolgende bekostiging’.

3. Maatschappelijk ondernemen
Bijzonder Jeugdwerk 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.
3.1 Dialoog met stakeholders
Bijzonder Jeugdwerk zoekt op verschillende manieren de dialoog met stakeholders. Zo
nemen wij deel aan de diverse overleg- en ontwikkeltafels in de gemeenten waarin wij actief
zijn. Ook nodigen we onze partners uit op de locaties van Bijzonder Jeugdwerk. In 2016
organiseerden we tweemaal een netwerklunch in Venlo. Onze netwerkpartners konden daar
een kijkje nemen binnen onze 17+ locatie. Ook zijn we in gesprek gegaan over de toekomst
van de jeugdhulp en de overgang naar zorg als jongeren 18 jaar worden.
Met verwijzers en ouders hebben we een MEET & EAT georganiseerd in Deurne. Daar werden
ervaringen uitgewisseld over de zorg bij Bijzonder Jeugdwerk. Verder gaven onze
medewerkers workshops en trainingen, onder meer aan de wijkteams.
3.2 Samenwerkingsrelaties
Samenwerking is onmisbaar bij het verlenen van effectieve hulp aan jongeren, maar ook om
de zorg efficiënter te kunnen organiseren en het zorglandschap opnieuw in te richten.
Bijzonder Jeugdwerk werkt met vele partners samen. Hieronder lichten we enkele actuele
ontwikkelingen toe.
Samenwerking rond jeugdzorg, onderwijs en welzijn
Kansen creëren voor jongeren en jong-volwassenen. Dat is een gemeenschappelijk doel van
Bijzonder Jeugdwerk, VSO de Korenaer en welzijnsorganisatie Lumens. Zij zijn onze
strategische samenwerkingspartners. Samen doorbreken we schotten tussen sectoren
waardoor kwetsbare jongeren kunnen participeren in de maatschappij. Met de Korenaer zijn
we bezig om zorg en onderwijs/arbeidstoeleiding verder te integreren, onder het motto één
kind-één plan. Samen met Lumens werken we aan een betere inbedding van jongeren in hun
sociale omgeving. Met Lumens ontwikkelen we innovatieve producten op het grensvlak van
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welzijn en behandeling, zowel voor jongeren die een klein zetje nodig hebben als jongeren
met grotere problemen.
Samenwerking rond de transformatie
In de Peelregio werken diverse zorgorganisaties samen rond de intersectorale transformatie:
Bijzonder Jeugdwerk, ORO, GGZ Oost-Brabant en LEVgroep. Dit gebeurt in nauwe
afstemming met de gemeenten. Er werd in 2016 onder meer samengewerkt op het gebied
van klinische voorzieningen (gezamenlijke voordeur en interventieteam), in de Expertpool en
in de FACT-teams. Daarnaast hebben we individuele hulpvragen van cliënten afgestemd.
Door onderling diensten en middelen uit te wisselen, willen we de kosten van de zware,
specialistische zorg omlaag brengen.
In de Peelregio hebben we ons ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Peel
Duurzaam Gezond. Peel Duurzaam Gezond streeft naar een gezamenlijk regionaal
gezondheidsbeleid voor alle inwoners van de Peelregio. De aangesloten zorg- en
welzijnsorganisaties willen samen de vitaliteit en sociale cohesie van de Peel bevorderen.
Samenwerking rond specifieke zorgvormen
Samen met de Limburgse jeugdhulp-organisatie Rubicon hebben we een programma
ontwikkeld om te voorkomen dat jongeren met ernstige gedragsproblemen in de gesloten
jeugdzorg geplaatst worden. Dit programma ‘Back on Track’ start in 2017 en wordt
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Roermond.
Samenwerking rond wonen
In Venlo hebben we een raamovereenkomst gesloten met de woningcorporaties Woonwenz
en Antares, waardoor het aantal woonmogelijkheden voor jongeren is uitgebreid. Ook in de
andere regio’s zijn we hiermee bezig.
Samenwerking rond dwang en drang
Binnen CONRISQ groep en in de regio zuid werken we nauw samen met OGH in het kader
van de Jeugdzorg Plus. De transformatie van de Jeugdzorg Plus is in volle gang. Samen
werken we aan de afbouw van bedden, verkorten van de trajectduur door bijvoorbeeld de
inzet van MDFT en MST en het verbeteren van de kwaliteit. Dit doen we bijvoorbeeld door
het uitwisselen en delen van expertise en kennis.
Samenwerking CONRISQ Groep
Binnen de CONRISQ Groep, waar Bijzonder Jeugdwerk deel van uitmaakt, bundelen
zelfstandige stichtingen hun hulpverlening, kennis en middelen. De schaalvoordelen van de
holding kwamen in 2016 tot uiting in de professionele backoffice:
- op het gebied van behandelinhoudelijke kennis, expertise en innovatie (CONRISQ KEI, zie
paragraaf 5.2.3);
- op het gebied van ondersteunende processen waar integratie de effectiviteit en efficiëntie
bevordert (HRM, ICT, Finance, Vastgoed en Juridische ondersteuning).

3.3 Economische meerwaarde
In samenwerking met partners levert Bijzonder Jeugdwerk een bijdrage aan een veilige
samenleving. We bieden een duurzaam perspectief aan jongeren die dreigen uit te vallen.
Bijzonder Jeugdwerk 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:
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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.
Milieu en duurzaamheid
Bij sloop, nieuwbouw of renovatie van gebouwen houdt Bijzonder Jeugdwerk rekening met
actuele milieueisen en energiebesparende maatregelen. Ook stimuleren wij medewerkers om
met het openbaar vervoer te reizen. Daarnaast wordt digitaal werken gestimuleerd, zowel in
het nieuwe cliëntregistratiesysteem als in online hulpverlening.
Sponsoring
Bijzonder Jeugdwerk wordt met enige regelmaat benaderd om initiatieven of projecten te
sponsoren. Hier gaan we zeer terughoudend mee om. De middelen die aan Bijzonder
Jeugdwerk ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld voor de zorg aan onze jeugdigen.
Wel ondernemen we regelmatig activiteiten met jongeren, die de samenleving ten goede
komen en jongeren helpen om hun talenten te ontwikkelen.

4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
4.1 Governance code
Bijzonder Jeugdwerk en de holding waar Bijzonder Jeugdwerk deel van uitmaakt, hanteren
de principes van de Zorgbrede Governance Code.
Voor wat betreft de zittingstermijn van sommige leden van de Raad van Toezicht wordt
echter afgeweken van de maximale zittingsduur. Dit houdt verband met de verschillende
uitbreidingen van de holding in het verleden en is een welbewuste keuze geweest om de
continuïteit van het toezicht te borgen.
4.2 Toezichthoudend orgaan
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen van de Raad van Bestuur en op de
algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de Raad
van Bestuur met raad en daad terzijde. Verder heeft de Raad van Toezicht de bevoegdheid
voor bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur voorafgaand zijn toestemming te geven en
treedt de Raad op als werkgever van de leden van de Raad van Bestuur.
De afspraken tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn uitgewerkt in de
statuten en in de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht heeft ook in 2016 gewerkt met een auditcommissie Financiën, een
commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren
de Raad van Toezicht bij zijn besluitvorming.
Voor de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn taak voor Bijzonder Jeugdwerk heeft
uitgevoerd, wordt verder verwezen naar tabel B.3 in het DigiMV-deel en het jaarverslag van
de Raad van Toezicht hieronder.
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4.2.1 Maatschappelijke verantwoording Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de
Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep. De adviezen van de Raad hebben betrekking op
de strategie, het beleid en de doelstellingen van Stichting CONRISQ Groep en haar
dochterstichtingen. De Raad treedt daarbij ook op als sparringpartner. De Raad heeft een
werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht evalueert haar
eigen functioneren en werkt continue aan deskundigheidsbevordering door het volgen van
opleidingen, congressen en dergelijke.
Samenstelling en organisatie
De samenstelling van de Raad is in 2016 gewijzigd. De heer Verheijen, toezichthouder met
aandachtsgebied Openbaar Bestuur, is op 1 juli 2016 op eigen verzoek afgetreden, omdat
het lidmaatschap niet meer te combineren was met andere werkzaamheden. De vacature is
uitgezet, maar nog niet ingevuld in 2016. De heer Boeser en mevrouw Bakker zijn per 1 juli
2016 herbenoemd. Mevrouw Caubo is de voorzitter.
De commissies van de Raad van Toezicht zijn als volgt samengesteld:
Auditcommissie: De heer Boeser (voorzitter) en de heer Rijkers.
Remuneratiecommissie: Mevrouw Volp (voorzitter) en mevrouw Caubo.
Commissie Kwaliteit van Zorg en Veiligheid: Mevrouw Bakker (voorzitter) en
mevrouw Koopmans.
De drie commissies leveren verdieping van de toezichthoudende rol in twee richtingen:
enerzijds naar de organisatie door een kortere lijn naar de uitvoerende verantwoordelijken,
anderzijds naar de voltallige Raad door het bespreken van de informatie uit de
commissievergaderingen. De Commissies doen aanbevelingen aan de Raad van Toezicht; zij
nemen geen besluiten.
Werkzaamheden
De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. De belangrijkste taak
van de Raad is het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang
van zaken van de Groep en haar dochters. De Raad oefent dit toezicht uit door
vergaderingen met de Raad van Bestuur, het afleggen van werkbezoeken en het bijwonen
van vergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad, Patiënten-, Cliënten- en Pleegouderraden, Commissie van Toezicht en door het kennisnemen van rapportages, publicaties
en andere informatie gemaakt door of over CONRISQ Groep en haar dochterorganisaties.
Daarnaast worden de directeuren met enige regelmaat uitgenodigd om de Raad van Toezicht
direct te informeren over de ontwikkelingen binnen hun stichting. Voor 2016 betrof dat ook
kennismakingsgesprekken, aangezien in 2016 drie nieuwe directeuren zijn aangetreden bij
de dochterstichtingen. Verder heeft de Raad eenmaal per jaar contact met het Ministerie van
Justitie (ForZo/JJI), in de Raad van Toezicht vergadering. De vergaderingen vinden plaats op
de diverse werklocaties.
De Raad van Toezicht heeft zesmaal vergaderd in 2016. Bij bijna alle vergaderingen waren
de toezichthouders voltallig aanwezig. In 2016 zijn besluiten genomen over:
Jaarplannen en begrotingen
Jaarverslagen en –rekeningen
Investeringen
WNT klasseindeling en bezoldiging
Financiële handelingen in het kader van treasurybeleid CONRISQ Groep
Gevolgen Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie voor Raad van Toezicht
Informatiebeveiliging binnen CONRISQ Groep
Verkoop vastgoed, erfpacht en gebruiksrecht perceel grond
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-

Herbenoeming toezichthouders en vaststellen rooster van aftreden

De vergaderagenda kent een aantal vaste onderwerpen. Als inhoudelijke onderwerpen
worden Kwaliteit en Veiligheid besproken. Net als de Raad van Bestuur vindt de Raad dit één
van de belangrijkste thema’s. De Raad van Toezicht volgt de periodieke rapportages,
variërend van incidentenrapportages tot rapportages over de ontwikkelingen en
consequenties van de transitie en transformatie. Waar nuttig en nodig bespreekt de Raad de
resultaten van de (individuele) incidentenanalyse en de effectiviteit van de genomen of te
nemen maatregelen.
Ook wordt in de vergaderingen de dagelijkse gang van zaken in de dochterstichtingen
besproken. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide maandelijkse
managementrapportage. De Raad bespreekt de voortgang van de strategische
doelstellingen en de strategische samenwerking met partnerorganisaties. De financiële
resultaten worden zowel retrospectief als prospectief (de bandbreedte van geprognotiseerde
resultaat en liquiditeit) op maandbasis beschouwd. Hier wordt ook het vigerende (lokale)
overheidsbeleid, evenals te verwachten wijzigingen geadresseerd.
Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad in 2016 eenmaal een strategie- en
doelstellingen sessie gehouden met de Raad van Bestuur. Tijdens deze sessie is uitgebreid
ingegaan op de presentatie van de Raad van Bestuur over de ontwikkelingen in de transitie
van de zorg, de consequenties die dat heeft voor de onderdelen van de CONRISQ Groep, en
de waargenomen uitdagingen in de markt. Daarbij lag het accent op een terug- en
vooruitblik, kansen en vooral het optimaliseren van de zorgketen, van poliklinische
begeleiding tot intensieve intramurale zorg.
Een belangrijke factor in de bedrijfsvoering van CONRISQ Groep is regelgeving.
Veranderende regelgeving voor de jeugdinstellingen en de decentralisatie naar gemeentes
komt, net als in 2015, nog onvoldoende overeen met de werkelijkheid waardoor de
stichtingen met onzekerheden worden geconfronteerd. Voor de jeugdinstellingen brengt dit
veel extra werkzaamheden met zich mee. Toch blijven de instellingen ook werken aan
transformatie en vernieuwing. Dat legt een behoorlijke druk op de organisaties. Daarbij blijft
speciale aandacht uitgaan naar de borging van de gespecialiseerde zorg voor onze populatie,
die deze zo hard nodig heeft om deel te kunnen (blijven) nemen aan onze maatschappij.
Voor de volwassenen heeft CONRISQ Groep de investering in verbreding van aanbod binnen
de forensisch psychiatrische zorg gecontinueerd, waardoor maatwerktrajecten voor patiënten
met uiteenlopende titels worden gerealiseerd op zowel behandeling, als resocialisatie en
arbeidstoeleiding. Tevens is, aansluitend bij het beleid van het Ministerie van Justitie
(ForZo/JJI), ingezet op overige forensische zorg binnen de leefomgeving van de forensisch
psychiatrische patiënten die het risico voor de maatschappij verkleint.
Auditcommissie
De Auditcommissie heeft in 2016 zesmaal vergaderd. De commissie houdt toezicht op het
financieel beheer en beleid van de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van Toezicht
daarover. Daarnaast is zij betrokken bij het strategisch vastgoedbeleid. De
managementrapportage is periodiek onderwerp van gesprek. De Commissie heeft kennis
genomen van het controleplan van de externe accountant.
Verder stonden er reguliere onderwerpen op de agenda, waaronder de jaarrekening 2015, de
controlebevindingen 2016 van de accountant, de managementletter van de accountant, het
budget-voorstel voor ForZo/JJI, de begrotingen 2017, de bevindingen van de
Concerncontroller en de bijbehorende acties. Om de risico’s structureel in beeld te hebben en
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te houden is gesproken over een risicomanagementsysteem en de implementatie daarvan
binnen CONRISQ Groep. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de strategische risico’s en
de evaluatie daarvan in de tijd.
Bijzondere aandacht is ook in 2016 uitgegaan naar veranderingen die samenhangen met de
transitie in de zorg. Te denken valt aan de verdere inrichting van de administratieve
organisatie en interne controle rond facturering en debiteurenincasso. Financiële aandacht in
dit kader betrof vooral het zicht op de stand van de contracten en de ontwikkeling van de
liquiditeit op langere termijn onder druk van toenemend werkkapitaal. Voor Pactum is een
aanvraag bij VWS via de TAJ (Transitie Autoriteit Jeugd) besproken en de samenwerking met
Accezz (organisatieanalist), waarbij de intentie is dat door het implementeren van
verbeteringen in het werkproces kosten teruggebracht kunnen worden. Dit krijgt in 2017 een
vervolg.
Overige besproken onderwerpen:
evaluatie van de samenwerking met de accountant; besloten is om een wisseling van
partner door te voeren;
kredietfaciliteit bij de bank;
ICT-ontwikkelingen, zoals onder meer de invoering van elektronische dossiers;
informatiebeveiliging en het voldoen aan de NEN7510;
evalueren van eigen functioneren n.a.v. reglement;
actualisatie statuten en reglementen in kader van gewijzigde regelgeving en nieuwe
Zorgbrede Governance Code.
Remuneratie- en selectiecommissie
De Remuneratiecommissie heeft tweemaal vergaderd in 2016. Belangrijke onderwerpen zijn
het profiel, ambities en functioneren van de Raad van Bestuur, en de realisatie van een
succession-planning.
Ook de ontwikkelingen rond de beloningen voor Raad van Bestuur en topfunctionarissen in
het kader van wetgeving (Wet Normering Topinkomens) zijn besproken en worden gevolgd;
niet alleen de inhoud en interpretatie van de wet, maar ook de rapportering daarover in
jaarverslag en -rekening.
Commissie Kwaliteit Zorg en Veiligheid
De Commissie Kwaliteit Zorg en Veiligheid heeft driemaal vergaderd in 2016. Vaste
onderwerpen in de besprekingen zijn de incidentenrapporten en periodieke
kwaliteitsrapportages met behulp van kwaliteitsindicatoren. Deze rapporten bieden overzicht
en inzicht, maar om een indruk te krijgen over de balans tussen de hard- en soft-controls is
het gesprek met de Raad van Bestuur noodzakelijk. Daarnaast laat de Raad van Toezicht
zich ook informeren door het uitnodigen van deskundigen over bijvoorbeeld beleid en
preventie inzake drugs.
De Raad van Toezicht is blij met de training van een aantal medewerkers van alle
dochterstichtingen inzake de SIRE methodiek, zodat incidenten goed onderzocht worden en
daar ook leerpunten uit te trekken zijn die de kwaliteit ten goede komen. Ook de
samenwerking over alle stichtingen heen in het kader van Kwaliteit, Expertise en Innovatie
(KEI) begint zijn vruchten af te werpen en kent diverse producten die kwaliteit verhogend
werken.
Overige besproken onderwerpen zijn geweest de kwaliteitsmatrix (en de ontwikkelingen
hierin), een reflectie op de jaarverslagen 2015 en de evaluatie van het functioneren naar
aanleiding van het reglement van deze commissie.
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Woord van waardering
Raad van Bestuur, directieteam, managers en andere medewerkers hebben in een sterk
veranderende omgeving gedurende 2016 weer een uitstekende prestatie geleverd en de
reputatie van CONRISQ Groep als een vooruitstrevende, professionele en betrouwbare
zorgverlener verder versterkt. Wij danken hen daarvoor en wensen hen veel succes en
werkplezier voor 2017.
4.3 Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Bijzonder Jeugdwerk. Het jaar
2016 is Bijzonder Jeugdwerk bestuurd door Stichting 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 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. De leden van de
Raad van Bestuur ontvangen geen forfaitaire onkostenvergoeding. Daadwerkelijk gemaakte
kosten worden met bonnen verantwoord en getoetst. Elk half jaar wordt hiervan een
overzicht gemaakt, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, reiskosten,
opleidingskosten, representatiekosten, en overige kosten. De concerncontroller toetst deze
kosten aan de gemaakte afspraken en de Raad van Toezicht geeft akkoord voor betaling.
Mevrouw drs. J.A.M.A. Venmans heeft de volgende nevenfunctie:
Raad van Toezicht Zorgcentra de Betuwe.
Mevrouw dr. A.A.G. Verwaaijen heeft de volgende nevenfuncties:
lid van Forum TBS;
adviseur bij Commissie EVBG (Extreem Vluchtgevaarlijk/BeheersGevaarlijk) van het
ministerie van Veiligheid en Justitie;
lid programmaraad Kwaliteit Forensische Zorg
bestuurslid Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON).
Aangezien bij deze nevenfuncties geen sprake is van persoonlijke bevoordeling,
belangenverstrengeling of strijdigheid met de belangen van de organisatie, is er geen
noodzaak gezien tot het nemen van maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen.
Bijzonder Jeugdwerk 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 en is integraal verantwoordelijk
voor de exploitatie van de instelling, binnen de kaders die de Raad van Bestuur heeft
gesteld. Daarnaast is de directeur middels deelname aan het CONRISQ Directie Overleg
medeverantwoordelijk voor het strategisch beleid binnen de CONRISQ Groep en het
overkoepelende holdingbeleid.
4.4 Medezeggenschap
De CONRISQ Groep kent een Centrale Ondernemingsraad. Daarnaast heeft Bijzonder
Jeugdwerk een eigen Ondernemingsraad en Cliëntenraad.
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
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ondernemingsraden wordt gewerkt volgens het Reglement Centrale Ondernemingsraad van
de CONRISQ Groep.
De Centrale Ondernemingsraad behandelt issues die van gemeenschappelijk belang zijn voor
alle of voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij zijn ingesteld.
Het afgelopen jaar heeft de Centrale Ondernemingsraad met de Raad van Bestuur de
volgende onderwerpen besproken:
Kaderbrief 2017 CONRISQ Groep
jaarplan 2016 CONRISQ Groep met begroting, incl. voortgang (m.n. HRM)
financiële rapportages CONRISQ Groep
meerjarenbeleid CONRISQ Groep
strategische partners/ omgevingsanalyse CONRISQ Groep
CONRISQ Kennis Expertise Innovatie (KEI)
kwaliteit en veiligheid
informatiebeveiliging
ICT-visie CONRISQ Groep
communicatiebeleid CONRISQ Groep

4.4.2 Ondernemingsraad
In 2016 zijn de volgende onderwerpen in het overleg met de directie en Ondernemingsraad
(OR) aan de orde geweest.
Verbeterde werkwijze OR
Interne transformatie
Sanering in de organisatie
Samenwerking Lumens
In september 2016 heeft de OR haar doelen opnieuw geformuleerd. Dit was noodzakelijk
gezien alle ontwikkelingen die Bijzonder Jeugdwerk intern doormaakte en ook als gevolg van
de transitie. De OR heeft zich verschillende doelen/aandachtspunten gesteld, te weten:

kernwaarden Bijzonder Jeugdwerk (presentie);

nieuwe organisatiestructuur, o.a. nieuwe functies;

focus en behoud van zorgkwaliteit en ruimte voor de professional;

aandacht voor functioneren en beoordelen;

meerwaarde CONRISQ Groep
De uitwerking van de doelen en aandachtspunten zijn uitgewerkt in een intern jaarverslag.
Tot slot
De doelen die de OR zich heeft gesteld en de uitwerking ervan, is een proces dat volop in
beweging is. De doelen zijn nog niet af en lopen door in het volgende jaar. De OR volgt de
processen, brengt adviezen uit, deelt signalen en stelt haar doelen ook weer bij. De OR wil
de achterban bedanken voor haar betrokkenheid. Ook wil zij de directie bedanken voor de
openheid en constructieve samenwerking met de OR.
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4.4.3 Cliëntenraad
De Cliëntenraad van Bijzonder Jeugdwerk bestaat uit leden van de Jongerenraad (Ali, Colin,
Deveny, Lotte, Maciej, Marvin, Oulaya, Ricardo, Sam, Sylvana, Tara) en een afvaardiging
van betrokken ouders. In 2016 is de organisatie gestart met een nieuwe vorm van
cliëntparticipatie. Met de input van ouders en verzorgers is een vernieuwde manier van
participeren ontwikkeld. In 2016 zijn speciale thema-avonden (MEET & EAT) georganiseerd.
Tijdens deze avonden werden ouders actief gevraagd mee te denken over allerlei
onderwerpen, waarna de strategie voor cliëntparticipatie voor 2017 aangepast. Ook de
Jongerenraad zal in 2017 anders worden ingericht. Ouders zijn uitgenodigd om aanwezig te
zijn bij de SPEAK & EAT-avonden van Zorgbelang.
Adviezen en participatie
Naast de Jongerenraad- en MEET & EAT-bijeenkomsten voor ouders zijn jongeren ook
tussentijds gevraagd om hun advies. Zo hebben ze meegedacht over de nieuwe website en
een animatie over Bijzonder Jeugdwerk. Ook hebben ze geparticipeerd in het informeren van
jongeren die voor het eerst in contact komen met Bijzonder Jeugdwerk. Met dat doel zijn er
filmpjes en muziek gemaakt en hebben jongeren hun verhaal verteld op zelfgemaakte
ansichtkaarten. De jongerenraad is betrokken geweest bij verschillende projecten. Er zijn
adviezen gegeven over het campusproject op Vreekwijk, de transformatie van de zorg en de
bezuinigingen. Er is ingestoken op de PR van de jongerenraad door het ophangen van
posters en actief werven van jongeren. De inbreng van de Jongerenraad was goed, de
jongeren kregen dikke complimenten. In de regio is de Jongerenraad op verschillende
gelegenheden aanwezig geweest om hun stem te laten horen. Een aantal jongeren is naar
SPEAK & EAT geweest, georganiseerd door Zorgbelang. Hier hebben ze hun ervaringen
gedeeld met wethouders en verwijzers in de gemeente Helmond en Oirschot.
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5. Beleid, inspanningen en prestaties
Onze beleidsdoelstellingen zijn allereerst gericht op het bieden van de beste hulp en
begeleiding aan jongeren en gezinnen, waarbij de ontwikkeling van jongeren centraal staat.
Samen met jongeren en hun omgeving werken we toe 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.
5.1 Kwaliteit
Bijzonder Jeugdwerk werkt permanent aan kwaliteit en klanttevredenheid. Aan de hand van
het INK-managementmodel maken we onze plannen transparant en leggen we
verantwoording af. Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld, dat is afgeleid van het
meerjarenbeleidsplan. Met de bekende A3-methodiek worden onze missie, visie,
succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren in één oogopslag inzichtelijk gemaakt. De
activiteiten van Bijzonder Jeugdwerk zijn gericht op het realiseren van doelstellingen voor
meerdere stakeholders.

5.1.1 Certificering en 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.
Audit door Lloyd’s
De auditoren van Lloyd’s brachten in 2016 drie keer een bezoek aan Bijzonder Jeugdwerk:
een hercertificeringsbezoek (elke 3 jaar), een surveillance op medicatiebeheer en een
regulier opvolgbezoek halverwege het jaar.
Medicatiebeheer
Tijdens het uitgebreide hercertificeringsbezoek constateerde Lloyd’s dat ons
kwaliteitsmanagementsysteem nog niet 100% voldoet aan de eisen van de norm HKZ Cliënt
en Patiëntveiligheid en HKZ Jeugdzorg 2010. Een verbeterpunt was het medicatiebeheer en
de medicatieverstrekking. Inmiddels hebben we dit proces aangepast en verbeterd. Zo zijn
we gestart met het systeem van medicatierollen en hebben we het medicatiebeheer van alle
residentiële cliënten overgedragen aan een nieuwe apotheker.
Verbetering processen
In 2016 concludeerde Lloyd’s dat Bijzonder Jeugdwerk eerdere verbeterpunten inmiddels
goed heeft geborgd. Het ging om de processen ‘Onderhoud op het gedocumenteerde
systeem’, het ‘Interne proces Team complexe problematiek (TCP). De ‘Risicoweging op
projecten’ en het ‘Doorvertalen van doelen naar cluster en –teamplannen’.
Seksualiteit en intimiteit
In 2016 zijn we gestart met een verbetertraject rond het thema seksualiteit en intimiteit. De
aanleiding was een Inspectieonderzoek eind 2015. De Inspectie heeft ons verbeterplan als
positief beoordeeld en het verbetertraject gedurende 2016 gevolgd. De uitkomsten van de
interne audits waren positief. We zijn trots op ons nieuwe beleid voor seksualiteit en
intimiteit. De teams hebben handelingsdocumenten geschreven en het Vlaggensysteem is
ingevoerd. Dit alles heeft geleid tot structurele aandacht voor het onderwerp: zowel voor de

27

normale seksuele ontwikkeling van jongeren als voor het signaleren van risico’s. Na de
hertoetsing in oktober 2016 oordeelde de Inspectie dat Bijzonder Jeugdwerk voldoende
handelt om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. De
werkprocessen en het instrumentarium op het gebied van seksualiteit zijn zichtbaar
verbeterd. Ook werden we gecomplimenteerd voor onze inspanningen om het thema
seksualiteit structureel en organisatiebreed te agenderen. De Inspectie zal het proces blijven
volgen in haar reguliere toezicht.
PSO-keurmerk sociaal ondernemen
Op 1 juni 2016 heeft Bijzonder Jeugdwerk het PSO-keurmerk behaald. De Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor
organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Het keurmerk maakt zichtbaar dat
Bijzonder Jeugdwerk niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in de eigen bedrijfsvoering een plek biedt. In
2016 hebben we twee werkervaringsplaatsen gerealiseerd in het kader van social return.
Keurmerk Informatiebeveiliging
In 2016 heeft Bijzonder Jeugdwerk een NEN ISO 7510-certificering voorbereid voor de
informatiebeveiliging. Op basis van een uitgebreide risico-inventarisatie hebben we beleid
ontwikkeld. Via een pilot wordt dit nu geïmplementeerd. Ook gaan we interne auditoren
opleiden. De certificering staat gepland voor het najaar van 2017
5.2 Kwaliteit van zorg
5.2.1 Cliëntparticipatie
Cliënten zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners. In 2016 zijn diverse verbeteringen
en innovaties tot stand gekomen in co-creatie met jongeren en ouders. Via panels,
werksessies, vragenlijsten en interviews hebben we hun mening gevraagd over de inhoud
van bestaande en nieuwe zorgvormen. Daardoor waren we beter in staat om de zorg te laten
aansluiten bij hun wensen, hulpvragen en beleving. Specifiek voor ouders zijn themaavonden georganiseerd. Verder is de cliënttevredenheidsmeting vernieuwd, dit gebeurt nu
digitaal. De tevredenheid wordt zowel tussentijds als op het eind van het traject gemeten,
zodat bijsturing mogelijk is.
5.2.2 Methodieken
In 2016 heeft Bijzonder Jeugdwerk weer een aantal nieuwe methodieken ontwikkeld en/of
geïmplementeerd:
- de Quick Scan, een instrument om de hulpvraag te verhelderen;
- de NIKA-interventie bij hechtingsproblemen;
- Next Level, een training voor leerlingen van vo- en mbo-scholen;
- een methodiek voor levensloopbegeleiding bij adoptieproblematiek;
- Start:AV, een risicotaxatie-instrument;
- een behandelprogramma voor loverboy-slachtoffers;
- het ouderkind-weekend;
- een programma voor sociale netwerkcontrole - electronisch toezicht.
- Op Eigen Benen, een training voor jongeren op weg naar zelfstandigheid.
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Onze methodiekontwikkeling stond met name in het teken van de transformatie. Ook hierin
werkten we samen met CONRISQ KEI (Kennis, Expertise en Innovatie), zie volgende
paragraaf.
5.2.3 Onderzoek
Samen Sterker
Sinds 2011 neemt Bijzonder Jeugdwerk deel aan het provinciaal onderzoeksprogramma
‘Samen sterker’ met vijf Brabantse jeugdzorgaanbieders, de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) en de provincie Noord-Brabant. De eerste onderzoeken zijn afgerond en het
programma Samen Sterker heeft nu een vervolg gekregen in de Academische Werkplaats
Jeugd (BAWJ) van Tranzo (Universiteit Tilburg). Jeugdzorg Brabant, waar Bijzonder
Jeugdwerk deel van uit maakt, participeert hierin.
Transformatie in de praktijk
Sinds 2014 neemt Bijzonder Jeugdwerk 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. Er lopen drie onderzoekslijnen, rond de thema’s
professionele verantwoordelijkheid, pedagogische civil society en vrijwilligheid versus
onvrijwilligheid.
Praktijkonderzoek bij Bijzonder Jeugdwerk
Studenten van de hogescholen Avans, HAN en Fontys hebben in 2016 diverse
praktijkonderzoeken uitgevoerd binnen Bijzonder Jeugdwerk. Dit heeft ons waardevolle
inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld over de behoeften van bepaalde doelgroepen (zoals
loverboy-slachtoffers) en hoe we ons behandelprogramma beter op hen kunnen afstemmen.
CONRISQ Kennis Expertise en Innovatie (KEI)
Kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en academisering bundelt Bijzonder
Jeugdwerk met haar zusterstichtingen in CONRISQ KEI. De focus ligt op het onderling
uitwisselen van kennis en kunde, het ontwikkelen, onderbouwen en borgen van state of the
art-behandelingen binnen de CONRISQ Groep en op de vertaling van expertise naar
screening en interventies, die inzetbaar zijn in het voorveld. Door deze transformatie kan
hulpverlening gerichter, eerder en kosten-effectiever worden ingezet.
Begin 2016 is het belang van het gezamenlijk oppakken van onderzoek- en ontwikkeltaken
binnen CONRISQ KEI (nogmaals) door alle dochters onderschreven en zijn eensluidende
afspraken gemaakt over doelstelling, positionering, thema’s, budget etc.
Start:AV
Het risicotaxatie-instrument START:AV wordt intern binnen de CONRISQ Groep uitgerold. Bj
is de eerste organisatie die is gestart met de implementatie. Twee medewerkers zijn officieel
erkend als trainer en er is gestart met het opleiden van medewerkers. Daarnaast is dit
instrument in combinatie met een training van de hulpverleners ook door andere
(jeugd)hulpinstellingen ingekocht. Tevens wordt de START:AV ingezet om in het kader van
de VIV Jeugd (alternatieven voor vrijheidsbenemende maatregelen binnen de strafrechtelijke
jeugd) een rol te gaan spelen in de triage en indicatiestelling. Het instrument wordt voor dit
doel op onderdelen aangepast. Dit wordt door OGH opgepakt in samenwerking met de Van
der Hoevenkliniek.
De overige rapportage van CONRISQ KEI over 2016 is te vinden in de bijlage.
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5.2.4 Kwaliteit van het primaire proces
Kwaliteitsmeting
Bijzonder Jeugdwerk 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 klachten geregistreerd. Deze kwalitatieve prestatie-indicatoren 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 Bijzonder Jeugdwerk. Als gevolg van de transitie en
transformatie zullen de prestatie-indicatoren opnieuw bepaald moeten worden door
verschillende partijen. Tot die tijd blijven we sturen op de relevante indicatoren die eerder
zijn vastgesteld. Dit gebeurt vooral op organisatie- en clusterniveau.
Resultaten
Periodiek analyseren we de behaalde resultaten in het werk, zowel van individuele
medewerkers als op team- en organisatieniveau. Afwijkingen leiden tot maatregelen om het
resultaat weer op het niveau van de norm te brengen, waarmee het cyclisch proces is
geborgd. Soms wordt een norm gedurende het jaar aangescherpt en soms blijkt een
bepaalde norm te ambitieus te zijn. In de nieuwe organisatiestructuur zijn de
zelforganiserende teams verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van de zorg. Deze
verandering richting zelforganisatie vraagt om expliciete aandacht van teams om de
kwaliteitscirkel rond te kunnen maken. Dit stond in het verslagjaar nog in de
kinderschoenen. Sturing op kwaliteitsindicatoren vond vooral plaats op clusterniveau.
Cliënttevredenheid algemeen
Cliënten (jongeren en ouders) beoordeelden Bijzonder Jeugdwerk in 2016 met gemiddeld
een 8,3. Halverwege 2016 zijn we gestart met een nieuw (digitaal) instrument om
klanttevredenheid in beeld te brengen. De tevredenheid wordt op meerdere momenten
tijdens de hulpverlening gemeten, samen met de bestaande exitvragenlijst en de TTTvragenlijst voor de gesloten groepen. Een eerste evaluatie laat zien dat we nog aandacht
moeten besteden aan het behalen van voldoende respons. We hebben de ambitie om uit te
komen op een responspercentage van minimaal 70%.
Waardering voor de hulp
(in rapportcijfers)
Jongeren
Ouders

2016

2015

2014

2013

8,0
8,7

7,7
8,3

7,8
8,3

7,7
8,3

Waardering dagprogramma
Bijzonder Jeugdwerk en VSO de Korenaer bieden jongeren een gezamenlijk dagprogramma.
Dit is een dagvullend programma van 08.30 uur tot 20.30 uur, met daarin onderwijs, zorg,
activiteiten/clubs, training en therapie. Er is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder 45
jongeren. Zij beoordeelden het aanbod en de begeleiding met een dikke 8.
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
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of behaald is. De scores worden gegeven door cliënt, ouder en hulpverlener. 56% Van de
doelen werd bij einde zorg voorzien van een consensusscore. Deze respons is vergelijkbaar
met 2015 (54%). Van de doelen werd 82% geheel of gedeeltelijk werd behaald.
Doelrealisatie bij einde hulp
Doel achteruit gegaan
Doel onveranderd
Doel deels behaald
Doel behaald

2016
2%
16%
41%
41%

2015
3%
9%
41%
47%

2014
1%
12%
40%
47%

2013
1%
14%
41%
44%

Beëindiging hulp
De mate waarin cliënten uitvallen en dus binnen de geplande termijn om verschillende
redenen de hulp beëindigen, is een indicator om de kwaliteit van zorg te meten. De laatste
jaren heeft Bijzonder Jeugdwerk deze in beeld gebracht. In 2016 is 84% van de trajecten
volgens plan, in overeenstemming met de cliënt, afgerond. De respons was 100% wat de
cijfers zeer betrouwbaar maakt.
Beëindiging hulp
Trajecten afgerond volgens plan, in
overeenstemming met de cliënt

2016
84%

2015
75%

2014
77%

2013
78%

5.2.5 Risico-analyse en cliëntveiligheid
De missie, visie en cultuur van Bijzonder Jeugdwerk zijn (mede) doorspekt van
veiligheidsbewustzijn en risicogerichtheid. De organisatie beschikt over een
cliëntveiligheidsplan, waarin staat welke activiteiten er worden ondernomen om jongeren een
veilig opvoedklimaat te bieden. 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. Hiermee wordt gemeten hoe
jongeren de veiligheid binnen de groep ervaren. Medewerkers worden zorgvuldig gescreend
en kunnen niet bij Bijzonder Jeugdwerk aan de slag zonder een Verklaring omtrent gedrag.
Veiligheidsbarometer
In 2016 is de veiligheidsbarometer eenmaal afgenomen bij alle woongroepen. 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. Ook dit jaar scoren
alle behandelgroepen een voldoende op de veiligheidsbarometer. De helft van de groepen
scoort een 7 of hoger.
Risico-analyses
Om onze zorg te kunnen verbeteren en evalueren, voeren we risico-analyses uit met behulp
van de Safer-methode en de Sire-methode. Ze geven een goed beeld van risico’s, zowel
prospectief al retrospectief. Dit is CONRISQ breed opgepakt, medewerkers zijn getraind in
Sire en Prisma. Zo kunnen medewerkers bij de verschillende dochters worden ingezet om
(objectief) onderzoek te doen. In 2016 is een Safer uitgevoerd op de wijze waarop we onze
PEL-zorgbedrijven beoordelen. Op basis hiervan hebben wij het proces verder verbeterd.
5.2.6 Klachten
Bijzonder Jeugdwerk 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. Bijzonder Jeugdwerk beschikt over een klachtenregeling en
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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 altijd informatie over de mogelijkheden en de procedure. 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 tot 1 juli 2016 (gedragswetenschapper)
- mevrouw drs. M. van Veelen, lid vanaf 1 juli 2016 (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
De klachtencommissie wordt ondersteund door:
- de heer M. van Hout, ambtelijk secretaris (medewerker Bijzonder Jeugdwerk)
- mevrouw S. van der Steijn, secretariële ondersteuning (medewerker Bijzonder
Jeugdwerk)
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 en formuleert zij een
advies aan de instelling. De directeur beslist of het advies wordt overgenomen en
communiceert daarover met alle betrokkenen.
5.2.6.1 Aantal klachten
In 2016 heeft de klachtencommissie 14 klachten ontvangen. Het ging om:
- 1 klacht van een ouder over de ambulante zorg;
- 8 klachten over open jeugdzorg: 6 van jongeren, 1 van een ouder en 1 van een externe;
- 2 klachten van jongeren over de gesloten jeugdzorg;
- 3 klachten over een samenwerkingsverband: 1 van een jongere en 2 van ouders.
5.2.6.2 Afhandeling van de klachten
Hoorzitting
Eén klacht werd behandeld na een hoorzitting. Het betrof een klacht van een ouder over een
medewerker die door Bijzonder Jeugdwerk is gedetacheerd in een samenwerkingsverband.
De klacht is gegrond verklaard.
Bemiddeling
Bij 8 klachten werd bemiddeling ingezet. Er is driemaal bemiddeld door een medewerker van
de instelling, viermaal door de klachtencommissie en eenmaal door een
samenwerkingspartner. Zes bemiddelingen werden positief afgerond, twee bemiddelingen
lopen nog.
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Niet in behandeling genomen
Vier klachten konden niet in behandeling worden genomen. Het betrof drie klachten van
jongeren, die herhaaldelijk niet reageerden op de uitnodiging van de klachtencommissie. Een
klacht van een ouder kon niet in behandeling worden genomen omdat de termijn van
indienen van de klacht (een jaar na dato) ruimschoots was overschreden. Vanuit
klantgerichtheid heeft de klachtencommissie een informatief gesprek gevoerd, waarbij de
klacht overigens ongegrond bleek.
Klachten over:

2016

2015

2014

2013

Bejegening/communicatie

13

5

5

5

Privacy

--

--

--

--

Financiële regelingen

1

--

1

1

Inhoud rapportage

--

3

--

--

Anders

--

1

1

--

Totaal aantal klachten

14

9

7

6

5.2.6.3 Conclusies
Het aantal klachten is in vergelijking met voorgaande jaren toegenomen.
Bejegening/communicatie met de cliënt vormt, net als in voorgaande jaren, het merendeel
van de klachten. Daarbij gaat het onder meer om het niet (tijdig) nakomen van afspraken,
geen actieve communicatie naar de cliënt en het onvoldoende rekening houden met de
rechten van de cliënt. Maar vooral het gevoel van de cliënt zich niet serieus behandeld te
voelen door de hulpverlener. Verder constateert de commissie dat er geen eenduidige
afspraken zijn vastgelegd over het afhandelen van klachten over gedetacheerde
medewerkers (dit kwam driemaal voor in 2016).
Adviezen over 2016
Eind 2016 heeft de klachtencommissie - naar aanleiding van de hoorzitting en de
bemiddelingen – een aantal adviezen voor Bijzonder Jeugdwerk geformuleerd rond privacy,
bejegening en communicatie, onderaannemerschap, afspraken met samenwerkingspartners
en afstemming van klachtrecht en tuchtrecht. Bijzonder Jeugdwerk gaat hiermee in 2017 aan
de slag.
Opvolging adviezen 2015
De adviezen van 2015 zijn door Bijzonder Jeugdwerk zo goed mogelijk ter hand genomen:
- er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd op het gebied van privacy en
informatiebeveiliging.
- de behandelcoördinator is verantwoordelijk gesteld voor het – ter fiattering - voorleggen
van rapportages aan alle betrokken medewerkers;
- er zijn medewerkers aangewezen die bij een conflict zo snel mogelijk starten met
bemiddeling;
- medewerkers met kennis van mediation worden waar nodig ingezet voor
deskundigheidsbevordering.
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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 2016 hebben
39 jongeren contact gehad met de vertrouwenspersoon voor een individueel
kennismakingsgesprek of voor het bespreken van vragen, klachten of problemen. Die gingen
o.a. over onderwerpen als groepsregels, leefgeld en bejegening. Ondersteuning is geboden in
de vorm van gesprekken of Whatsapp-contact. Er is in 2016 geen bemiddeling gevraagd bij
klachten richting de klachtencommissie.
5.3 Kwaliteit van werk
Bijzonder Jeugdwerk biedt hulpverlening die door de jongeren en hun ouders wordt
gewaardeerd. Deze hulpverlening wordt geboden door betrokken en gemotiveerde
professionals. We doen 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 een goede interne communicatie en investeringen in vakmanschap, flexibiliteit, mobiliteit
en arbeidsomstandigheden.
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5.3.1 Medewerkers in cijfers
We zien in 2016 een daling van het aantal medewerkers met 14,5 fte, als gevolg van de
ingezette sanering bij Bijzonder Jeugdwerk.
Aantal medewerkers in 2016
in dienst op 1 januari 2016

257

in dienst getreden in 2016

30

uit dienst getreden in 2016

47

in dienst op 31 december 2016

240

5.3.2 Interne organisatie
Bezuinigingen
Vanwege de omzetdalingen in de jeugdhulp en onzekerheden in de budgetten van 2016,
hebben we in april 2016 geconcludeerd dat maatregelen nodig waren om een dreigend
financieel tekort te beperken. Er is een saneringsplan opgesteld, waarin besluiten zijn
genomen over de krimp in een aantal functies. De uitvoering van het plan begon in 2016 en
loopt door tot 1 maart 2017.
Meerjarenbeleid en nieuwe organisatiestructuur
Tegelijkertijd is in 2016 een nieuw meerjarenbeleidsplan ontwikkeld dat richting geeft aan de
organisatie tot 2020. Om beter te kunnen aansluiten bij de vragen van klanten is een nieuwe
organisatiestructuur ontworpen die in 2017 wordt ingevoerd. Onze huidige
organisatiestructuur was nog gebaseerd op zorgsoort en had geen relatie met een bepaalde
regio. Vanaf 2017 gaan we onze organisatiestructuur centreren rond de hulpvragen in de
regio (regionale aansturing).
Samengevat ziet deze structuur er als volgt uit:

Bijzonder Jeugdwerk wordt een matrixorganisatie waarbij bedrijfsvoering,
accountmanagement en kwaliteit via zorg- en behandelinnovaties worden geborgd;

De lijnorganisatie is ingedeeld naar regio’s waar alle activiteiten/zorgvormen onder
vallen;

Er komen zes nieuwe functies: regiomanager, accountmanager, manager
Bedrijfsbureau, capaciteitscoördinator, hoofd Behandeling en beleidsmedewerker;

Er worden Resultaat Verantwoordelijke Teams (RVE) geïntroduceerd. Een RVE
bestaat uit een aantal groepen aangestuurd door een regiomanager;

Binnen een RVE wordt een aantal resultaatgebieden belegd bij coördinatoren. Zij
hebben een functionele taak en geen hiërarchische functie;

De kwaliteitslijnen worden uitgevoerd en bewaakt door de primus inter pares, onder
leiding van het hoofd behandeling.
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Zelforganisatie
De zelforganiserende teams blijven in de nieuwe structuur bestaan. Zelforganisatie is een
middel om de autonomie en flexibiliteit van teams te versterken. We steken in op
transparantie, toetsbaarheid, samenwerking, uitwisseling van personen en kennis,
vraaggerichtheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit.

5.3.3. Personeelsbeleid
Medewerkers
De veranderingen in de jeugdzorg, alle organisatieveranderingen, de directiewisseling, de
bezuinigingen en de reductie van formatieplaatsen hebben logischerwijs geleid tot onrust bij
de medewerkers. Meer dan ooit was er behoefte aan kaders en tools. Medewerkers
ervaarden ruimte, maar ook onzekerheid en soms hulpeloosheid. Desondanks heeft niemand
zich laten ontmoedigen. De schouders zijn eronder gezet en medewerkers zijn in beweging
gekomen. Bovenal zijn onze medewerkers erin geslaagd om jongeren en hun ouders van
uitstekende zorg te voorzien. En dat is een compliment waard.
Aanpassing personeelsinstrumenten
Omdat de functie van direct-leidinggevende in 2015 werd opgeheven en ook de teamcoaches
en projectleiders in 2016 boventallig werden, moesten de teams zelf aan de slag met hun
personele zaken: de werving en selectie van nieuwe medewerkers, de directe opvang van
ziekteverzuim, het voeren van jaargesprekken etc. De bijbehorende personeelsinstrumenten
waren op dat moment nog niet aangepast, waardoor processen niet geheel vlekkeloos
verliepen. Besloten werd om de aanpassing gedurende het jaar te realiseren en onderwijl te
onderzoeken wat de teams daadwerkelijk nodig hebben aan instrumenten en kaders.
Het ging daarbij om personeelsinstrumenten voor:
- werving en selectie
- beoordelingsgesprekken
- arbeidstijden en roosteren
- verzuim
- opleidingsbeleid/-plannen
In 2017 worden deze regelingen verder uitgewerkt en de processen afgestemd op de nieuwe
organisatiestructuur.
Social return
Social return is een aanpak die Bijzonder Jeugdwerk nastreeft om meer werkgelegenheid te
creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijzonder Jeugdwerk biedt hen
de kans om via een werkervaringsplaats (weer) kennis te maken met werk. In 2016 hebben
we twee werkervaringsplaatsen gerealiseerd. Sinds 1 juni 2016 is onze organisatie een PSOgecertificeerd bedrijf. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor
organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.
5.3.4 Loopbaan en professionaliteit
Training zelforganisatie
Om de organisatieverandering te kunnen bekostigen, is een subsidie ontvangen vanuit de
regeling Cofinanciering sectorplannen, de zogenaamde Asschermiddelen. Daarmee hebben
de teams een training gevolgd in zelforganisatie, waardoor ze beter kunnen inspelen op
hulpvragen van jongeren en gezinnen.
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Mobiliteit medewerkers
In 2016 is een aantal medewerkers boventallig geworden. Zij ontvingen een
mobiliteitsbudget, conform het sociaal plan. De betreffende medewerkers hebben dit budget
ingezet voor een outplacementtraject, een opleiding of een ander doel naar keuze.
Professionalisering
Bijzonder Jeugdwerk is alert op de beroepsregistratie van haar behandelcoördinatoren,
ambulant hulpverleners en (senior) pedagogisch medewerkers. In samenwerking met
Combinatie Jeugdzorg is geïnvesteerd in een training Beroepscode, Tuchtrecht en richtlijnen
Jeugdzorg. Verder zijn diverse medewerkers - in lijn met het kwaliteitskader Voorkomen
seksueel misbruik - getraind in de modules Seksualiteit en intimiteit en de module
Vlaggensysteem. In 2016 is gewerkt aan het verder op- en uitbouwen van de
reflectiepraktijk.
Tevens is gewerkt aan de notitie verantwoorde werktoedeling dat in 2017 moet leiden tot
een professioneel statuut.

5.3.5 Arbeidsomstandigheden
Minder flex-personeel ingezet
De inzet van externe flex-medewerkers is in 2016 sterk gereduceerd. Het nieuwe
roosterbeleid gaat uit van een kernteam met daar omheen een flexibele inzet van
medewerkers. In 2016 zijn de afspraken aangescherpt. Via periodieke rapportages is de
daadwerkelijke inzet gevolgd en daarop is strakker gestuurd.
Arbeidsomstandigheden en Bedrijfshulpverlening
In 2016 hebben we extra aandacht geschonken aan thema’s als veiligheid, medicatiebeleid
en rookbeleid. Beleid is verbeterd en geëffectueerd.
In 2016 is ook het aantal ontruimingsoefeningen verhoogd: op twee groepen na is overal een
oefening gehouden. Ook in 2017 blijven we hier alert op.
Het opleidingsbeleid voor BHV-ers is actief getoetst door middel van een competentiescan.
Het slagingspercentage lag op 91%. Medewerkers die niet meteen slaagden hebben een
bijscholing gevolgd.
Cijfer medewerkerstevredenheid: 7,1
In 2016 heeft Bijzonder Jeugdwerk een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO)
uitgevoerd. De respons was 82,8%. In dit onderzoek, uitgevoerd door Effectory, scoort onze
organisatie een 7,1 op algemene tevredenheid over werkgeverschap. Gemiddeld realiseren
organisaties in de jeugdzorg een respons van 68,9% en een gemiddelde score van een 7.
Gelet op de reorganisatie en de onrust die dit met zich meebrengt, is BJ tevreden met dit
resultaat en werken we met de teams aan de verbeterplannen die hieruit zijn voorgekomen.
Ziekteverzuim: 4,9%
In 2016 werd gestreefd naar een ziekteverzuim van minder dan 4%. Het jaar werd
afgesloten met een verzuimpercentage van 4,9%. In 2017 willen we dit percentage verder
omlaag brengen. Er worden acties voor verzuimbeheersing gestart en de verzuimprocessen
worden aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur.
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5.4 Financieel beleid
5.4.1 Hoofdlijnen financieel beleid
Het financieel beleid is terughoudend. De hoofdlijnen berusten op 3 pijlers: een jaarlijks
positief resultaat, afdoende financiële buffer om tegenvallers op te vangen en mitigeren van
financiële risico’s. Er is een 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 belangrijkste contractanten
en financiers van Stichting Bijzonder Jeugdwerk zijn de gemeenten. Vóór het afsluiten van
contracten worden operationele en financiële risico’s gewogen en waar mogelijk afgedekt. In
het boekjaar is grotendeels sprake geweest van bevoorschotting en voorfinanciering van het
werkkapitaal. Hierdoor is het kredietrisico van de Stichting minimaal. Voor aanvang van het
boekjaar stelt de Raad van Bestuur de begroting vast na goedkeuring door de Raad van
Toezicht. Met scenario’s zijn de consequenties inzichtelijk gemaakt van een eventuele
reductie van financiële middelen, waardoor onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden.
Maandelijks wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht over de financiële positie van de Stichting, waarbij aandacht geschonken wordt aan
het managen van eventuele risico‘s.
5.4.2 Beschrijving positie op balansdatum
Daar waar 2015 zich kenmerkte door grote onzekerheden en onduidelijkheden in de
uitvoering van de contractering met gemeentelijke partijen, met wie in gemeentelijk,
regionaal en soms ook bovenregionaal verband afspraken waren gemaakt, zien we in 2016
verbetering in het aangaan en monitoren van contracten. Vóór aanvang van het jaar waren
alle contracten die betrekking hadden op het boekjaar afgesloten - met uitzondering van het
contract voor JeugdzorgPlus voor de regio Zuid en voor de regio Zuid Oost Brabant- dit is
gedurende het jaar afgesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de te leveren zorg en
de financiering hiervan. In de loop van het jaar vond regulier zorginhoudelijk en financieel
overleg plaats met de contractpartijen.
2016

2015

2014

2013

19.095.362

21.264.439

21.771.769

19.628.357

69.797

-283.859

931.182

2.869

4.246.925

3.202.716

5.371.226

4.573.282

0,37%

-1,33%

4,28%

0,01%

1,97

1,65

1,9

1,42

Rentabiliteit

0,64%

-2,58%

8,82%

0,03%

Solvabiliteit

22,49%

19,85%

22,73%

14,44%

Omzet
Resultaat
Liquiditeit
Rendement
Current ratio

Het resultaat over 2016 is uitgekomen op € 69.797, hetgeen een stijging betekent van
€ 353.656 ten opzichte van 2015. Hoewel de omzet met bijna 2,2 miljoen is gedaald, droeg
de daling in de personeelskosten en overige bedrijfskosten van ruim 2,5 miljoen bij aan het
behalen van een positief resultaat over 2016.
Geanticipeerd werd op een krimp in omzet; deze is in de afgelopen jaren ook opgetreden. De
Stichting opereert in een sterk veranderende en concurrerende omgeving, waarbij de risico’ s
voor de bedrijfsvoering zijn toegenomen en waarbij ook ondernemerschap en marktwerking
een belangrijke rol spelen. Er vindt een strakke sturing plaats op registratie van de zorg. De
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druk op de liquide middelen wordt steeds omvangrijker. Bevoorschotting is gewenst, maar
was niet altijd te realiseren. De gemeentelijke werkwijze voor de controle van facturatie en
betaling bleek ook in 2016 nog niet optimaal ingebed. Er is strikt gemonitord dat kosten en
formatie in lijn bleven met de omzet. Hierdoor is krimp van het personeelsbestand
noodzakelijk gebleken en geeffectueerd.
In deze omgeving zoekt de organisatie een nieuw evenwicht, waarin een aantal kosten
onvermijdelijk is (frictiekosten, maar ook uitgaven aan innovatie om aansluiting te houden
bij de vraag van de gemeenten). Ook moet er ruimte zijn voor noodzakelijke investeringen in
systemen en gebouwelijke infrastructuur. In 2016 zijn investeringen gedaan in de primaire
zorgsystemen.
De ontwikkeling van de liquiditeitspositie is de afgelopen jaren sterk beïnvloed door de
overdracht van de financiering van de zorg vanuit de provincies en het Rijk naar de
gemeenten. De belangrijkste financiers van Bijzonder Jeugdwerk (Zuid-Oost Brabant, NoordOost Brabant en JeugdzorgPlus) hebben de financiering in 2016 doorgezet in de vorm van
bevoorschotting waardoor de debiteurenpositie is gedaald van € 3,7 miljoen per eind 2015
naar € 1,9 miljoen per eind 2016. Op de geldstromen wordt strak gestuurd door snelle
facturering en incasso, zodat het liquiditeitsrisico beperkt wordt. Bijzonder Jeugdwerk heeft
een onverminderd sterke liquiditeitspositie.
De stijging van de liquide middelen gedurende het boekjaar van € 3,2 miljoen naar € 4,2
miljoen wordt met name veroorzaakt door de hiervoor beschreven strakke sturing.
Sinds 2015 zijn balansratio’s steeds belangrijker geworden. Gestreefd wordt naar een
solvabiliteit van 25%, hetgeen als normaal beschouwd wordt in een concurrerende markt.
Bijzonder Jeugdwerk komt daarmee met 22,49% aardig in de buurt. Door maximering van
het eigen vermogen in het verleden was opbouw van een financiële buffer niet mogelijk. Per
balansdatum bedroeg het eigen vermogen ruim € 2,3 miljoen.

5.4.3 Toekomstverwachtingen
In 2015 vonden significante veranderingen plaats in het veld van de jeugdzorg. Na een
turbulent 2015 zijn de contracten voor 2016 veelal een voortzetting van de contracten die
voor 2015 zijn gesloten, echter met kortingen op prijs dan wel hoeveelheid. Ditzelfde zien we
voor het contractjaar 2017. Gemeenten en zorgaanbieders anticiperen beter op de
veranderde omstandigheden. Van beide zijde is verder geïnvesteerd in de contractuele
relatie om te kunnen anticiperen op de door de financier gewenste zorg. Het proces rondom
het afsluiten en bewaking van uitputting van contracten verbetert. De intentie van zowel
gemeenten als de zorgaanbieders is om over te gaan naar meerjarige contracten. Dit zal zijn
beslag krijgen in 2017. Zo nodig zal geanticipeerd worden op een krimp, die we zoveel
mogelijk willen opvangen met natuurlijk verloop. Daarnaast wordt binnen de CONRISQ
Groep nauwere samenwerking nagestreefd op het gebied van de bedrijfsvoering. Verdere
investeringen in systemen en gebouwelijke aanpassingen worden onderzocht.
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Risicobereidheid
Risicobereidheid Bijzonder Jeugdwerk
Nihil

Minimaal

Voorzichtig Bewust

Stagnerende zorgvraag in groeiregio's

Strategische
Andere toetreders in groeiregio's
risico's

Kwantitatieve aanpassing organisatie aan zorgvraag
Operationele
Kwalitatieve aanpassing organisatie aan zorgvraag
risico's
Bezettingspercentages personeel te laag
Financiele
risico's

Frequente wijzigingen in en van financieringsvormen
Dalende tarieven leiden tot kleinere marges

Risico's wet- Scherpere eisen privacywetgeving en Informatiebeveiliging
en
Onvoldoende op de hoogte van wijzigingen
regelgeving

Continuïteit van de onderneming
Hoewel de Stichting geconfronteerd is met grote veranderingen, ziet zij de toekomst vol
vertrouwen tegemoet. Zij heeft zicht op zowel de risico’s als de kansen die alle
veranderingen met zich mee brengen en anticipeert hier ook op. De zorgcontracten voor
2017 zijn vrijwel allemaal getekend. Hoewel het overgrote deel van de contracten slechts
voor 1 jaar is verlengd, is het streven van zowel de Stichting als de gemeenten om
meerjarige overeenkomsten te sluiten en is de verwachting dat het merendeel ook na 1-12018 gecontinueerd zal worden. De omzet en liquiditeitspositie zijn tot medio 2018
inzichtelijk gemaakt, waarbij tevens met verschillende scenario’s gewerkt is. De verwachting
is dat de Stichting op geen enkel moment in financiële moeilijkheden zal geraken met een
tekort aan liquide middelen. Er zal in 2017 druk blijven op de liquiditeit, omdat als gevolg
van de facturatie, kasgelden zijn omgezet in werkkapitaal. Bij een aantal contracten zijn
budgetplafonds afgesproken. Er vindt periodiek constructief overleg plaats met de financiers
over besteding van de middelen, waarbij inhoud, betaling en financiële ruimte aan de orde
worden gesteld.
De systeemverantwoordelijke, het Ministerie van VWS, heeft in 2014 een aantal regelingen
gepubliceerd en financiële middelen ter beschikking gesteld om jeugdzorginstellingen
tegemoet te komen, als zij financiële problemen verwachten bij de invoering van de
Jeugdwet. Deze regelingen hebben betrekking op het zekerstellen van zorgcontinuïteit, het
oplossen van verwachtte frictiekosten als gevolg van aangegane langdurige verplichtingen en
opvangen van tijdelijke liquiditeitsproblemen. Aanvragen inzake de frictiekosten kunnen tot
1 april 2017 worden ingediend.
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Bijlage 2 Programma CONRISQ KEI
Het programma van CONRISQ KEI heeft in 2016 het volgende omvat:

-

-

-

-


-

-

Wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording:
Het onderzoek naar aanpassingen, toepassing en effecten van Schemagerichte
Cognitieve Therapie (SCT) voor jongeren in de Jeugdzorg Plus is in volle gang. De
resultaten zijn goed. In 2016 is een aantal artikelen gepubliceerd over de resultaten van
het onderzoek. CONRISQ participeert in een subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van
een app ter ondersteuning van jongeren die in een SCT-traject zitten.
De eerste resultaten uit het onderzoek naar empowerment van ouders met kinderen in
de jeugdzorg (door Pactum in samenwerking met Praktikon), zijn gepubliceerd.
Pactum e.a. participeren in een subsidieaanvraag voor pleegzorg voor het instrument de
Beoordelingsboog. Met dit instrument wordt inzicht verkregen in de situatie en kan een
oordeel worden gegeven of een kind al dan niet (tijdelijk) uit huis geplaatst moet
worden.
CONRISQ KEI investeert stevig in de landelijke databank voor de jeugd (LDJ), wat van
belang is voor kwaliteitsontwikkeling. De inhoudelijk bestuurder is toegetreden tot de
stuurgroep LDJ, de jurist van de CONRISQ Groep is betrokken bij juridische advisering
(met name in kader privacywetgeving).
Samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Leiden en
Radboud Universiteit heeft een van de onderzoekers van Pactum INFERD (International
Network Fostering Expertise Research and Development) opgericht. Vanuit INFERD
verschenen er in 2016 verschillende (inter)nationale wetenschappelijke publicaties
gericht op onderzoek in de pleegzorg.
Kennis op werkvloer
CONRISQ KEI heeft het vreemdelingendossier opgepakt met als doel de aanwezige
kennis te bundelen en deze waar nodig te versterken. Dit heeft geresulteerd in een
theoretische verkenning met concrete handelingsadviezen. Een van die adviezen is het
inrichten van een focusgroep op CONRISQ-niveau. Naast borging van kennis, kan deze
groep geraadpleegd worden bij vraagstukken rond een individuele casus. Verder wordt,
omwille van expertiseontwikkeling bij medewerkers, een incompany training voorbereid,
afgestemd op de specifieke vraagstukken van de dochters van de CONRISQ Groep. Het
inhoudelijk programma wordt in samenwerking met het Nidos en
gedragswetenschappers van Pharos ontwikkeld. Ketenpartners (waaronder
jeugdbeschermers van het Nidos) hebben laten weten hier ook aan te willen deelnemen.
De publicatie wordt uitgegeven in eigen beheer van CONRISQ en gedeeld met alle
dochterstichtingen en externen (relevante ketenpartners).
In het kader van het nieuwe product ‘levensloopbegeleiding bij adoptie’ is door Pactum,
in samenwerking met de Stichting Adoptievoorziening, een pubercursus georganiseerd
voor ouders van geadopteerde puberkinderen in Gelderland. Dit is een vorm van
acquisitie anno 2016, waardoor er een meer directe lijn ontstaat tussen vraag en
aanbod. In 2017 zal het project worden voortgezet met trainingen in de
verzorgingsgebieden van Pactum en BJ. Dit project is gestart naar aanleiding van een
geconstateerd hiaat in de hulpverlening aan deze gezinnen tijdens de gezamenlijke
expertise dag (zie hieronder). Er is een wetenschappelijke raad geformeerd die als
klankbord zal dienen voor het project. De eerste bijeenkomst met deze
wetenschappelijke raad heeft in 2016 plaatsgevonden.
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-

-

-

-

In juni 2016 is een inspiratiemiddag georganiseerd voor professionals werkzaam binnen
de CONRISQ Groep. Doel van de bijeenkomst was om de beschikbare expertise binnen
de CONRISQ Groep inzichtelijk te maken en professionals met elkaar in contact te
brengen zodat zij sneller een beroep op elkaar kunnen doen. Resultaat is onder meer
dat professionals meer kennis hebben over het behandelaanbod van de collegastichtingen en deze kennis ook binnen de eigen stichting verspreiden, dat er een
relevant netwerk is opgebouwd voor complexe casuïstiek, dat professionals beschikbaar
zijn voor onderlinge consultatie en daar ook gebruik van maken. Er is een expertiseteam
in het leven geroepen dat het leggen van verbindingen tussen de dochters verder zal
oppakken.
Bijzonder Jeugdwerk en de Rooyse Wissel onderzoeken of ze kennis en kunde kunnen
bundelen in een gezamenlijke methodiek voor gezinnen waarbij het forensische gedrag
van ouders risicovol is voor de kinderen. De verkenning is gestart n.a.v. een
geconstateerd hiaat in de hulpverlening aan deze gezinnen.
Een groep van 12 professionals werkzaam bij de jeugdstichtingen, is gezamenlijk
getraind in gestructureerde incidentanalyse (Prisma & Sire). Doelstelling is dat zij elkaar
in geval van incidentonderzoek ondersteunen en periodiek ervaringen uitwisselen.
Er heeft een intern dossieronderzoek plaatsgevonden naar mogelijke predictoren voor
suïcide door jongeren, met als doel handelingsadviezen aan te reiken aan de werkvloer
in geval van suïcidaliteit bij een jongere. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen
(o.a. het opleiden van suïcideconsulenten) dat verder opgepakt zal worden.
Het thema Loverboys is verbreed naar mensenhandel en seksuele uitbuiting. Een update
en heruitgave van de CONRISQ-publicatie uit 2015 “Loverboyproblematiek in Nederland”
wordt begin 2017 verwacht.


-

Benutten Best Practices
Het onderzoek naar de relatie tussen sociale vaardigheden en internaliserende en
externaliserende problematiek bij een grote groep jongeren opgenomen in een
Jeugdzorg Plus-instelling is afgerond. De onderzoeksresultaten zijn eind 2016
gepubliceerd.


-

Innovatie en academisering
De Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep heeft het verzoek gedaan een leerstoel
Forensische Orthopedagogiek (ernstige gedragsproblemen/complex trauma) te mogen
instellen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen
voor de periode van vijf jaar. De aanvraag ligt ter besluitvorming bij het College van
Bestuur. In het eerste kwartaal 2017 wordt besluitvorming verwacht.
In samenwerking met de Rooyse Wissel is in 2010 een bijzondere leerstoel Forensische
leerstoel Forensische Psychotherapie ingesteld aan de Universiteit Maastricht. De
multicenter studie van zeven Forensische Psychiatrische Centranaar de effecten van
Schemagerichte Cognitieve Therapie voor tbs-gestelden, in het bijzonder de psychopate
doelgroep, is nagenoeg afgerond en laat sterke en krachtige resultaten zien. De
patiënten die de therapie hebben gevolgd, veroorzaken minder incidenten tijdens
verblijf en gaan eerder met verlof. Ook is sprake van een snellere doorloop. De Rooyse
Wissel heeft een groot aandeel gehad in het onderzoek. Publicatie van de
onderzoeksresultaten zal in 2017 plaatsvinden.
Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de academische werkplaats ‘Inside
Out’ in Nijmegen voor het project ‘Transformatie en Outcome: Het verhaal achter de
cijfers’. Voor dit project is subsidie toegekend door ZonMw. Het project behelst het
verder ontwikkelen van triage-instrumenten voor de doelgroep 0-12 jarigen (EARL) en
het door CONRISQ KEI ontwikkelde instrument voor de doelgroep 12-18 jarigen. Het
project, dat haar feitelijke start kent in januari 2017, wordt opgepakt in samenwerking
met de academische werkplaats in Utrecht. Twee AIO’s zullen het project uitvoeren.

-

-
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-

Opleidingen en universitaire stages
In het studiejaar 2016-2017 is de tweede jaargang van de Forensische Master
Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen gestart, onder leiding van
dr. Maaike Cima. Circa 50 studenten nemen eraan deel. CONRISQ KEI levert een
belangrijke bijdrage door het geven van gastcolleges, klinische lessen en het
organiseren van werkbezoeken. Door ook (voormalig) cliënten daarin te betrekken
wordt een verbinding gemaakt met de praktijk. Het is een succesvol programma dat
alom gewaardeerd wordt.


Wetenschappelijke publicaties en congressen
Vanuit de CONRISQ Groep zijn diverse publicaties verschenen en op verschillende symposia,
studiedagen en congressen zijn bijdragen verzorgd.
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6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1
2

0
4.213.693
4.213.693

10.136
4.390.728
4.400.864

3
4

1.856.185
4.246.925
6.103.110

3.731.475
3.202.716
6.934.191

10.316.804

11.335.055

31-dec-16
€

31-dec-15
€

0
57.881
1.594.906
667.237

0
57.763
1.594.906
597.441

2.320.024

2.250.110

ACTIVA

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

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen
vermogen

5

Voorzieningen

6

4.368.819

4.068.047

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

532.565

820.735

8

3.095.396
3.095.396

4.196.163
4.196.163

10.316.804

11.335.055

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref.

2016
€

2015
€

11
12
13

15.951.040
2.230.791
913.541

15.600.729
2.544.871
3.118.839

19.095.372

21.264.439

14.703.519
426.357
0
3.854.670

16.057.944
433.229
0
5.018.496

18.984.546

21.509.669

110.826

-245.230

-41.029

-38.629

69.797

-283.859

2016
€

2015
€

69.797
69.797

-283.859
-283.859

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

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

14
15
16

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

17

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene/overige reserves
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6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
Ref.
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutatie reserves
- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa

2016
€

€

110.826

15
5
6
1

426.357
118
300.772
10.136

-245.230

433.229
100.384
-111.986
0
737.383

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening courant-krediet)
- kortlopend bankkrediet

0

0
1.875.289

0
-3.167.697

0

1.787

8 -1.100.768
0

1.214.305
0
774.521
1.622.730

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden

421.627

0
3

17
17

4.502
-45.531
0

-1.951.605
-1.775.208
27.298
-65.927
0

-41.029
1.581.701

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Vervreemdingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Uitgegeven leningen u/g
Aflossing leningen u/g
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa

2
2

-38.629
-1.813.837

-249.322
0
0
0

-919
0
-11.584
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-249.322

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

7

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

4
4

0
-288.170

-12.503

0
-288.170
-288.170

-288.170

1.044.209

-2.114.510

3.202.716
4.246.925
1.044.209

5.317.226
3.202.716
-2.114.510

Toelichting:
Bij het samenstellen van het kasstroomoverzicht is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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2015
€

6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Bijzonder Jeugdwerk is statutair gevestigd aan de Wageningsestraat 104 te Zetten, heeft
haar feitelijke (hoofd)vestiging op de Mr. De Jonghlaan 4 te Deurne en is geregistreerd onder KvKnummer 17119600.
Stichting Bijzonder Jeugdwerk (hierna: Bijzonder Jeugdwerk) behoort tot de CONRISQ Groep. Aan
het hoofd van deze groep staat Stichting CONRISQ Groep te Zetten. De jaarrekening van Stichting
CONRISQ is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting CONRISQ Groep.
Verbonden rechtspersonen
Aan het hoofd van de CONRISQ Groep staat Stichting CONRISQ Groep, gevestigd te Zetten. Deze
als holdingstichting aan te duiden rechtspersoon is statutair bestuurder van de navolgende
groepsleden:
- Stichting Forensisch Psychiatrisch Instituut "De Rooyse Wissel", gevestigd te Zetten (DRW);
- Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium, gevestigd te Zetten (OGH);
- Stichting De Lingeburght, gevestigd te Zetten;
- Stichting Bijzonder Jeugdwerk, gevestigd te Zetten (Bijzonder Jeugdwerk);
- Stichting Pactum Jeugd- en Opvoedhulp, gevestigd te Zetten;
- Stichting Pact18, gevestigd te Zetten.
Tussen de holdingstichting en de groepsleden vinden transacties plaats in de vorm van
doorbelastingen van personele en materiële uitgaven alsmede renteverrekeningen (1 maands
Euribor + 0,5%) over de onderlinge rekening-courant verhoudingen. Deze zijn zo gering in omvang
dat van een opsomming ervan wordt afgezien. (Materiële) transacties tussen
groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.
Buiten de stichtingen die tot de CONRISQ Groep behoren zijn er geen verbonden rechtspersonen.
Er hebben gedurende 2016 geen transacties plaatsgevonden met verbonden
partijen/groepsmaatschappijen die niet zijn aangegaan onder normale marktvoorwaarden.
Toelichting van de activiteiten
Bijzonder Jeugdwerk 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
Bijzonder Jeugdwerk ook intramurale en extramurale GGZ-zorg.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum
31 december 2016.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de
relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 uitgegeven door
de Raad voor de Jaarverslaggeving en Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat
zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te
maken.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
Vennootschapsbelastingplicht
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdzorg/jeugdhulp aan haar minderjarige inwoners.
Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van jeugdhulp/jeugdzorg. Voor
de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van de subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging
op contractbasis (vanaf 2015) -meer dan voorheen- tot het risico van (gedeeltelijke)
vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelangplicht ligt in
het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op het zogenoemde
'subsidie besluit', omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor
wordt naar verwachting (veel) sneller aangenomen dat jeugdzorginstellingen (meestentijds
stichtingen) een onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen
vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke)
vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Te denken valt aan de zogenoemde 'zorgvrijstelling' in
de vennootschapsbelasting. Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het
Ministerie van Financiën en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de
hierboven geschetste fiscale problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer en
in het bijzonder of en onder welke voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden
afgewend, is thans nog niets inhoudelijks bekend. Om voornoemde reden heeft de CONRISQ groep
geen rekening gehouden met een eventuele vennootschapsbelangplicht in de jaarrekening.
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn
in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar zorginstelling Bijzonder Jeugdwerk 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.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met
betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de
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economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting
wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de
bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling
Bijzonder Jeugdwerk.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de
verwachte gebruiksduur van het vast actief, respectievelijk voorschriften van de financiers. De
afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen, vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa < € 10.000 wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Gebouwen: 2-10%.
• Verbouwingen: 10%.
• Terreinen: 0%.
• Terreinvoorzieningen: 10%.
• Machines en installaties: 10%.
• Inventaris: 20%.
• Automatisering: 20%.
• Vervoermiddelen (restwaarde € 0,-): 20%.
In de investeringen is geen sprake van geactiveerde rente. 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. 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. De opbrengstwaarde is gebaseerd op
de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige nog te betalen posten. Na de
eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven wijze gewaardeerd.
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Verstrekte leningen
Verstrekte leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
Effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financieringsverplichtingen
Overige financiële verplichtingen worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van
de effectieve rentemethode.
Derivaten
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.
Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er 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 verliesrekening over de looptijd van het contract.
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.
De voorziening wordt bepaald middels de statische methode. De vorderingen hebben een looptijd
< 1 jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen (algemeen)
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Bestemmingsreserves,
Bestemmingsfondsen en Algemene reserves.
Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.
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.
Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de
resultatenrekening verantwoord en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende
reserve gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de
daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen
het eigen vermogen verwerkt.
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Algemene reserve
Onder Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde
organen binnen de statutaire doelstellingen van de stichting vrij kunnen beschikken.
Voorzieningen (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 contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. In de toelichting op de voorzieningen is afgezien
van het separaat zichtbaar maken van de mutaties door oprenting en veranderingen in
disconteringsvoet gezien de beperkte impact hiervan.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding
zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Hierna worden de grondslagen voor waardering per individuele voorziening toegelicht.
Voorziening claims en geschillen
Voor de stichtingen binnen de CONRISQ Groep is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij
een verzekeringsmaatschappij, waarbij sprake is van een maximaal eigen risico van € 5.000 per
claim. De voorziening voor claims en juridische geschillen is getroffen ter dekking van dit eigen
risico van de lopende procedures en wordt nominaal berekend.
Voorziening jubileumverplichtingen
De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen.
De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen.
De berekening van de voorziening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans (90%), leeftijd
en loonkostenontwikkeling (1,5%). De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken betreft een voorziening voor toekomstige loondoorbetalingen van
personeelsleden die per balansdatum arbeidsongeschikt zijn en wordt gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Voorziening vitaliteitsbudget
De voorziening vitaliteitsbudget betreft een voorziening uit hoofde van een CAO-verplichting,
waarbij werknemers recht hebben op een aantal extra verlofuren indien aan een aantal
voorwaarden is voldaan (waaronder dienstjaren, bereiken bepaalde leeftijd etc.). De voorziening
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren extra verlofuren. De berekening van
de voorziening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans (99%), leeftijd en
loonkostenontwikkeling (1,5%). De opbouw bedraagt 5 jaar en de disconteringsvoet bedraagt 2%.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd om de verwachte kosten inzake periodiek groot
onderhoud van panden, installaties e.d. gelijkmatig te verdelen over de toekomstige jaren. De
voorziening groot onderhoud wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van de verwachte
toekomstige kosten van groot onderhoud, waarbij de verwachte kosten van het periodiek groot
onderhoud en de daarvan afgeleide jaarlijkse dotaties zijn gebaseerd op een
meerjarenonderhoudsplan. Uitgaven worden ten laste van de voorziening gebracht.
Voorziening reorganisatie
Een reorganisatievoorziening wordt opgenomen als een gedetailleerd reorganisatieplan is
goedgekeurd waarbij tevens de belangrijkste kenmerken van dat plan aan de direct betrokkenen
zijn meegedeeld. Uitgaven worden ten laste van de voorziening gebracht.
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Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één
jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
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
realiseerbaar zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden in dit boekjaar
verantwoord.
Opbrengsten
De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning worden verantwoord naar rato
van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte prestaties tot aan de balansdatum en in
verhouding tot de in totaal te verrichten prestaties. De met de opbrengsten samenhangende lasten
worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. De subsidies worden
verantwoord conform de subsidiebeschikkingen. De overige opbrengsten worden toegerekend aan
de periode waarop ze betrekking hebben.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
Pensioenen
Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op
een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van
haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Bijzonder
Jeugdwerk 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. Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere, regels voor
pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe'
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te
gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. De dekkingsgraad eind december
2016 bedroeg 90,1%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 126%. Het pensioenfonds
verwacht volgens het herstelplan binnen10 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren. Bijzonder Jeugdwerk heeft geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van
hogere toekomstige premies. Bijzonder Jeugdwerk heeft daarom alleen de verschuldigde premies
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te
ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
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Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra
er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten
worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde
periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de
kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende
de gebruiksduur van het actief.
6.1.4.4 Grondslagen van segmentering
Stichting Bijzonder Jeugdwerk is in 2016 vrijwel geheel gefinancierd door gemeenten. Er is
derhalve geen segmentatie toegepast.
6.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld overeenkomstig de indirecte methode. Het geldmiddelenbegrip
bestaat uit liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen. Ontvangen en betaalde interest
wordt 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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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-16
€

31-dec-15
€

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen
Kosten van ontwikkeling
Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele
eigendom
Kosten van goodwill die van derden is verkregen
Vooruitbetalingen op immateriële activa

0
0

0
10.136

0
0
0

0
0
0

Totaal immateriële vaste activa

0

10.136

2016
€

2015
€

10.136
0
0
0
0
0
0
10.136

0
11.584
0
1.448
0
0
0
0

0

10.136

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt
weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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2. Materiële vaste activa
31-dec-16
€

31-dec-15
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve
uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

3.562.103
441.286

3.847.537
489.118

210.304

54.073

0
0

0
0

Totaal materiële vaste activa

4.213.693

4.390.728

2016
€

2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

4.390.728
249.322
0
426.357
0
0
0
0

4.821.590
919
0
431.781
0
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

4.213.693

4.390.728

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7.
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3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBCzorgproducten
Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vooruitbetaalde bedragen:
Voorschotten
Waarborgsommen
Overige vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen rente
Overige overlopende activa:
Overige nog te ontvangen bedragen
Totaal debiteuren en overige vorderingen

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1.480.625

2.635.698

4.827

7.971

9.479

102.148

76.400
1.930
247.820

89.254
1.755
257.211

890

4.598

34.214

632.840

1.856.185

3.731.475

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 92.939 (2015: € 551.291).
De overige vorderingen hebben allen een resterende looptijd korter dan 1 jaar.

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten

4.245.870
1.525
-470

3.194.588
8.178
-50

Totaal liquide middelen

4.246.925

3.202.716

Toelichting:
Overtollige gelden zijn op een spaarrekening geplaatst. Ten behoeve van een afgegeven
bankgarantie is het saldo van één spaarrekening, inclusief daarover te ontvangen rente, verpand,
thans groot € 40.500.
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PASSIVA
5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

0
57.881
1.594.906
667.237

0
57.763
1.594.906
597.441

Totaal eigen vermogen

2.320.024

2.250.110

Kapitaal
Saldo per
1-jan2016
€

ResultaatBestemming
€

Overige
Mutaties
€

Saldo per
31-dec2016
€

Kapitaal

0

0

0

0

Totaal kapitaal

0

0

0

0

Saldo per
1-jan2016
€

ResultaatBestemming
€

Overige
Mutaties
€

Saldo per
31-dec2016
€

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve Wilma van
Lieshoutfonds

57.763

0

118

57.881

Totaal bestemmingsreserves

57.763

0

118

57.881

Saldo per
1-jan2016
€

ResultaatBestemming
€

Overige
Mutaties
€

Saldo per
31-dec2016
€

Bestemmingsfondsen:
Bestemmingsfonds Provincie NoordBrabant

1.594.906

0

0

1.594.906

Totaal bestemmingsfondsen

1.594.906

0

0

1.594.906

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
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Algemene en overige reserves
Saldo per
1-jan2016
€

ResultaatBestemming
€

Overige
Mutaties
€

Saldo per
31-dec2016
€

Algemene reserves:
Algemene reserve

597.441

69.796

0

667.237

Totaal algemene en overige reserves

597.441

69.796

0

667.237

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Bestemmingsreserves:
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.
Bestemmingsfondsen:
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.
Algemene en overige reserves:
Per 1 januari 2015 zijn de Stichting Bijzonder Jeugdwerk en de Stichting De Sluis
Jeugdhulpverlening gefuseerd tot de Stichting Bijzonder Jeugdwerk. De algemene reserve van
Stichting De Sluis is per genoemde datum toegevoegd aan de algemene reserve van Bijzonder
Jeugdwerk.

6. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te
geven:

-

groot onderhoud
jubileumverplichtingen
langdurig zieken
vitaliteitsbudget
reorganisatie

Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan2016
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec2016
€

3.068.837
156.559
93.388
749.263
0

132.000
0
386.288
0
58.820

23.262
4.775
93.388
105.717
0

27.392
21.802
0
0
0

3.150.183
129.982
386.288
643.546
58.820

4.068.047

577.108

227.142

49.194

4.368.819
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten
worden beschouwd:
31-dec2016
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

1.168.212
3.200.607
679.465

Toelichting per categorie voorziening:
Voor een nadere toelichting op de voorzieningen verwijzen wij naar de toelichting 1.4.2
Grondslagen van waardering activa en passiva - voorzieningen.

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Schulden aan banken

532.565

820.735

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

532.565

820.735

2016
€

2015
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

820.735
0
288.170

1.397.075
0
288.170

Stand per 31 december

532.565

1.108.905

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

288.170

288.170

Stand langlopende schulden per 31 december

244.395

820.735

Het verloop is als volgt weer te geven:

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 > 5 jaar

288.170

288.170

244.395
163.840

820.735
213.760

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage
overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord
onder de kortlopende schulden.
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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).

8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen

0
453.125
288.170
10.184
201.387
9.970

0
520.049
288.170
701.485
336.291
79.022

Overige schulden:
Schulden aan groepsmaatschappijen
Onregelmatigheidstoeslag
Overige loongerelateerde verplichtingen
Reservering inzake sanering

106.877
37.323
37.043
160.670

28.269
37.323
46.739
0

Nog te betalen kosten:
Geld van jongeren
Schulden aan samenwerkingsverbanden
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113.254

44.032
97.744

Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruitontvangen subsidies

159.532

730.738

Vakantiegeld
Vakantiedagen

430.626
291.534

439.269
211.286

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

0
4.342
791.300

27.000
4.512
604.234

3.095.396

4.196.163

Totaal overige kortlopende schulden

62

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.

9. Financiële instrumenten
Algemeen
Bijzonder Jeugdwerk maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van uiteenlopende
financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s.
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.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans
opgenomen activa
Toelichting:
De Stichting heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en
overeenkomsten.
betaalbaar
binnen 1 jaar
€
Huur
Leaseverplichting copiers
Leaseverplichting auto's
Verplichting data lijnen
Contract telefonie (vast en mobiel)
Onderhouds/beheercontract
automatisering

betaalbaar
1-5 jaar
€

betaalbaar
na 5 jaar
€

Totaal
31-12-2016
€

291.051
30.684
13.971
141.210
64.485

282.584
0
6.404
179.232
92.209

0
0
0
0
0

573.635
30.684
20.375
320.442
156.694

33.450

0

0

33.450

Totaal meerjarige verplichtingen

1.135.280

Voor de pensioenvoorziening wordt verwezen naar de algemene toelichting & grondslagen van
waardering en resultaatbepaling paragraaf 5.1.4.3
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ORT-vergoeding over vakantiedagen
Binnen de zorg-en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die
stelselmatig onregelmatig werken, ook een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de
opname van vakantiedagen. Juridische uitspraken tot dusver bevestigen deze latente plicht ten
dele en inmiddels is in de CAO VVT-sector 2016-2018 een dergelijke plicht opgenomen. Er is nog
onzekerheid in hoeverre deze plicht binnen de Jeugdzorg effectief zal worden. Het bestaan van
de eventuele verplichting en de periode van terugwerkende kracht is onzeker. Gezien de
ontwikkelingen rond dit 'dossier' is Bijzonder Jeugdwerk van mening dat er geen gerechtvaardigde
verwachting is dat over de achterliggende jaren nog een nabetaling van onregelmatigheidstoeslag
over de opgenomen vakantiedagen zal plaatsvinden. Daarom is in de jaarcijfers 2016 geen
reservering of voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien over
voorgaande jaren.
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6.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Kosten van
concessies,
Kosten op-

vergunningen

Kosten van

Vooruitbe-

richting en

en rechten van

goodwill die

talingen op

uitgifte van

Kosten van

intellectuele

van derden is

immateriële

aandelen

ontwikkeling

eigendom

verkregen

activa

Totaal

€

€

€

€

€

€

- aanschafwaarde

0

11.584

0

0

0

11.584

- cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

0

1.448

0

0

0

1.448

Boekwaarde per 1 januari 2016

0

10.136

0

0

0

10.136

- investeringen

0

0

0

0

0

0

- herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

- afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

- bijzondere waardeverminderingen

0

0

0

0

0

0

- terugname bijz. waardeverminderingen

0

0

0

0

0

0

.aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

.cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

.cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

.aanschafwaarde

0

11.584

0

0

0

11.584

.cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

.cumulatieve afschrijvingen

0

1.448

0

0

0

1.448

per saldo

0

10.136

0

0

0

10.136

0

-10.136

0

0

0

-10.136

- aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

- cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

Boekwaarde per 31 december 2016

0

0

0

0

0

0

0,0%

10,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Stand per 1 januari 2016

Mutaties in het boekjaar

- terugname geheel afgeschreven activa

- desinvesteringen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2016

Afschrijvingspercentage
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6.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa

Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa

Totaal

€

€

€

€

€

€

8.138.244

1.339.625

1.022.221

0

0

10.500.090

0

0

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

4.290.707

850.507

968.148

0

0

6.109.362

Boekwaarde per 1 januari 2016

3.847.537

489.118

54.073

0

0

4.390.728

- investeringen

0

0

249.322

0

0

249.322

- herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

285.434

47.832

93.091

0

0

426.357

- bijzondere waardeverminderingen

0

0

0

0

0

0

- terugname bijz. waardeverminderingen

0

0

0

0

0

0

.aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

.cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

.cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

.aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

.cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

.cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

per saldo

0

0

0

0

0

0

-285.434

-47.832

156.231

0

0

-177.035

8.138.244

1.339.625

1.271.543

0

0

10.749.412

0

0

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

4.576.141

898.339

1.061.239

0

0

6.535.719

Boekwaarde per 31 december 2016

3.562.103

441.286

210.304

0

0

4.213.693

2-10%

10,0%

20,0%

0,0%

0,0%

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Mutaties in het boekjaar

- afschrijvingen

- terugname geheel afgeschreven activa

- desinvesteringen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Afschrijvingspercentage
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Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€

Werkelijke
rente

Nieuwe
leningen
in 2016

Aflossing
in 2016

Restschuld
31
december
2016

Restschuld
over 5 jaar

Resterende
looptijd in
jaren eind
2016

Aflossingswijze

%

€

€

€

€

€

357.375

0

238.250

119.125

0

2

Lineair

9

Lineair

Rabobank

2-jul-02

4.765.000

20 jr *)

hypothecair

5,40%

Rabobank

2-mrt-05

1.000.000

20 jr

hypothecair

4,60%

Totaal

Restschuld
31
december
2015

463.360

0

49.920

413.440

163.840

820.735

0

288.170

532.565

163.840

*) In voorgaande jaren zijn er vervroegde aflossingen
gedaan
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Aflossing
2017

Gestelde
zekerheden

€

238.250
49.920
288.170

Recht van
hypotheek
Recht van
hypotheek

6.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever

6.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

2.443
15.151.165
688.026
109.406

16.999
14.888.455
356.792
338.483

Totaal

15.951.040

15.600.729

2016
€

2015
€

Subsidies Wlz/Zvw-zorg
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)

0
148.984
2.081.807

62.020
366.000
2.116.851

Totaal

2.230.791

2.544.871

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De over 2016 verleende subsidie voor huisvesting gesloten jeugdhulp is verantwoord onder
de Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS.

13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Huur vergoeding gebouwen
147.425
Opbrengsten dienstverlening
497.996
Diverse opbrengsten
268.120

141.836
1.974.915
1.002.088

Totaal

3.118.839

913.541
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LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten

10.276.478
1.644.875
999.936

10.924.807
1.644.220
1.154.168

1.244.284

456.703

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

14.165.573
537.946

14.179.898
1.878.046

Totaal personeelskosten

14.703.519

16.057.944

214

233

0

0

2016
€

2015
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

0
426.357

1.448
431.781

Totaal afschrijvingen

426.357

433.229

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De afschrijvingen hebben plaats gevonden volgens de grondslagen van waardering. Een
nadere specificatie staat in de staat van materiële vaste activa.
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16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

329.242
1.841.456
797.072

408.556
2.671.311
1.038.648

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten
Subtotaal

286.224
174.939
461.163

209.589
198.232
407.821

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

341.737
84.000

299.050
193.110

3.854.670

5.018.496

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten

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

2016

2015

€

€

4.502
4.502

27.298
27.298

Rentelasten
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

-45.531
-45.531

-65.927
-65.927

Totaal financiële baten en lasten

-41.029

-38.629

Rentebaten
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële baten
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18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)
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 2016 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 2016 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 2016 heeft de Raad van Toezicht het wettelijk kader gevolgd voor de bezoldiging van
de bestuurders. Ingaande 2016 is het overgangsrecht van toepassing op de bestuurders.
Algemene toelichting op de 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 van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen in de zorg en jeugdhulp. Stichting Bijzonder Jeugdwerk is voor de
bepaling van het WNT maximum voor de zorg onderdeel van de Stichting CONRISQ Groep.
Voor de berekening van het maximum voor de zorg is de totaalscore voor de Stichting
CONRISQ Groep bepalend. Deze is op 12 gesteld en de klasse bepaald op V. Het
bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Bijzonder Jeugdwerk is € 179.000,-. 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. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de
eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur als voor het
uurtarief. Het individuele WNT maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum,
berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
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 onderstaand opgenomen. De bezoldiging van de leden van de Raad
van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
van de CONRISQ. De WNT kent een publicatieplicht voor ontslagvergoedingen boven het
bezoldigingsmaximum dat in 2016 van kracht was. Deze publicatieplicht is van toepassing op
alle functionarissen van de Stichting, ongeacht of zij een 'topfunctionaris' of een 'niettopfunctionaris' zijn. In verband met deze publicatieplicht melden wij dat er in 2016 geen
ontslagvergoedingen zijn uitgekeerd die het WNT-bezoldigingsmaximum hebben
overschreden.
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De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking die
over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
Functionaris
H.M.C. Bloebaum MBA
Functie
Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2016
1/1-31/12
Omvang dienstverband (in fte)
1,0
Gewezen topfunctionaris?
nee
(Fictieve) dienstbetrekking?
ja
Individueel WNT maximum

179.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

111.332
11.415
122.747
122.747

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)

n.v.t.

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft in 2016 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking voor 1-12 maanden. Er hebben in 2016 geen uitkeringen plaats gevonden
wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in
2016 een bezoldiging boven het individuele WNT maximum hebben ontvangen. Er zijn in
2016 geen ontslagvergoedingen betaald aan overige functionarissen die op grond van de
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld hadden moeten worden.
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19. Honoraria accountant

2016
€

2015
€

41.140
18.860
0
0

68.096
40.000
0
0

60.000

108.096

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant
20. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de
instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er
hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke
grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de
WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 18.
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft de jaarrekening 2016
vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2017.
De Raad van Toezicht van Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft de jaarrekening 2016
goedgekeurd in de vergadering van 18 april 2017.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke invloed hebben op
het beeld van de jaarrekening 2016.

73

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Raad van Bestuur

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

Mevr. dr. A.A.G. Verwaaijen

Raad van Toezicht

Mevr. Drs. M.E.J.M. Caubo (voorzitter)

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

Dhr. M. Boeser RA/RV

Mevr. Dr. Mr. I.M. Koopmans

Dhr. Drs. J. Rijkers

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

Dhr. B. van der Ham
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6.2 OVERIGE GEGEVENS
6.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten van Stichting Bijzonder Jeugdwerk zijn geen nadere richtlijnen opgenomen
inzake de bestemming van het resultaat.
6.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft geen nevenvestigingen.
6.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende
pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Bijzonder Jeugdwerk

Verklaring over de jaarrekening 2016
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bijzonder Jeugdwerk op
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving
WTZi.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Bijzonder Jeugdwerk
te Zetten (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:

de balans per 31 december 2016;

de winst-en-verliesrekening over 2016; en

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de
Regeling verslaggeving WTZi.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bijzonder Jeugdwerk zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Ref.: e0400121
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Flight Forum 840, 5657 DV Eindhoven, Postbus 6365,
5600 HJ Eindhoven
T: 088 792 00 40, F: 088 792 94 13, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

het bestuursverslag;

de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht
voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de
Regeling verslaggeving WTZi; en voor

een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Eindhoven, 18 april 2017
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door M.A. Spaans-den Heijer RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016
van Stichting Bijzonder Jeugdwerk
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond
onder andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie
haar continuïteit niet langer kan handhaven.

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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