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Van de bestuurder
Ook dit jaar was de pandemie niet weg te denken. Koppel dit aan een knellende arbeidsmarkt, de
voorbereidingen vanuit de regio op de nieuwe vorm van inkoop van de zorgmarkt, het overgaan van
een regionaal naar een lokaal contract, samenwerking met MeeVivenz ten behoeve van de realisatie
van 0 tot 100-teams en verdere verdieping van de samenwerking met CJG Capelle en Jong JGZ je
hebt een jaar met de nodige uitdagingen.
Werkzaamheden die we ook in 2021 met energie wisten op te pakken:
• De medewerkers blijven zich te allen tijde inzetten voor de jeugdigen en gezinnen voor de
gemeenten waar zij werkzaam voor zijn;
•

Stap voor stap zijn de gemeenten duidelijker gaan definieren hoe de lokale opdracht er
precies uit komt te zien, waarbij wederzijds kritische gesprekken vanuit strategisch partnership
daadwerkelijk mogelijk worden. Ook moeilijke keuzes worden hierbij niet uit de weg gegaan.
Dit resulteert soms in afscheid nemen omdat duidelijk wordt dat de onderliggende
samenwerking niet goed genoeg vorm krijgt om echt samen aan de inhoud te werken. Zo
namen we in 2021 afscheid van de gemeente Vijfheerenlanden;

•

Samen met de gemeenten, die kiezen om samen met ons en lokale partners te werken aan
de inhoud, werken we verder aan de transformatie. Het uitgangspunt blijft daar waar nodig
zorgen voor gezinsondersteuning dichtbij de inwoner en daar waar het niet nodig is vooral
lokale sociale infrastructuren activeren;

•

In overleg met de gemeenten worden samenwerkingsverbanden gesloten om op die manier
de lokale teams goed te kunnen faciliteren en de transformatie vanuit de breedte en meer
preventief in te kunnen steken;

•

Met de zorgmarkt wordt in verschillende gemeenten samengewerkt aan zorg dichtbij huis en
voor de beschikking. Alles in het licht van jeugdhulp naar voren.

In 2021 hebben we verder gewerkt aan het programma Anders Zorgen. Zo heeft de raad van toezicht,
ondernemingsraad, cliëntenraad en management en bestuur een gezamenlijke sessie gehad waarbij
de ambitie om te komen tot nul uithuisplaatsingen stevig omarmd is. Daarnaast zijn budgetbewuste
keuzes gemaakt, gezocht naar alternatieven t.o.v. de zorg en gewerkt met gezinnen met een duidelijk
lange termijn perspectief voor ogen. Dit wordt hierdoor meer en meer routine in de dagelijkse
praktijken van onze medewerkers.
Anders Zorgen vraagt ook om anders organiseren en anders verantwoorden. Twee onderdelen die in
2021 ook aandacht hebben gekregen. Anders verantwoorden heeft geleid tot het openstellen van een
vertelpunt waar inwoners en professionals hun verhalen kunnen vertellen (narratieve evaluatie) over
de ontvangen ondersteuning of zorg. Aan deze verhalen wordt betekenis gegeven en patronen
bekeken om op die manier feedback te kunnen genereren voor de teams en ook op die manier inzicht
en begrip te krijgen ten aanzien van de resultaten van zorg. Deze manier van verantwoorden vraagt in
2022 verdere oefening maar is veelbelovend in het samen met de gemeenten bestuurbaarder maken
van het sociaal domein.
Anders organiseren vraagt daarnaast dat we oog hebben voor de dilemma’s van medewerkers en ze
verder ondersteunen in het doorbreken van belemmerende situaties in de systeemwereld. Maar we
moeten ook blijven waarderen daar waar doorbraken wel plaatsvinden.
We werken hieraan via het expertteam passende hulp in samenwerking met relevante collega’s in de
gemeenten als de zorgmarinier, sociaal pontonnier of anderen.
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Vanuit het thema arbeidsmarkt zijn we op zoek gegaan naar alternatieven om nieuwe collega’s te
vinden. In samenwerking met het UWV heeft dit geleid tot een eerste groep van twintig mensen met
een uitkering die interesse hadden om onze collega te worden. Hiervan zijn uiteindelijk vier personen
daadwerkelijk in onze organisatie gestart. Stapsgewijs bouwen we zo vanuit de inhoud en onze eigen
invloedssfeer verder aam wat in de praktijken speelt en opgepakt dient te worden.
We dienen steeds intensiever met gemeenten en andere lokale partijen op te trekken om stappen te
zetten voor gezinnen en inwoners ten behoeve van regie en ondersteuning dichtbij huis. Dit zetten we
voort in 2022. Lokaal organiseren en centraal faciliteren waar nodig geven we op die manier steeds
verder vorm waarbij we zoveel mogelijk leren over de gemeenten heen.
An Theunissen
Directeur-bestuurder
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Strategisch vooruitzicht
Een jaarverslag is grotendeels bedoeld om terug te kijken over een afgelopen jaar en daarover
verantwoording af te leggen. Deze paragraaf is bedoeld om onze verwachting voor de toekomst te
omschrijven.
Doordat de tien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben besloten om ons vanaf 2022 lokaal
te contracteren, wordt door gemeenten onderzocht op welke wijze dit vorm te geven. We willen onze
opdrachtgevers oproepen om de inhoud hierbij voorop te blijven stellen. Meerdere onderzoeken,
waarvoor de opdracht gegeven is vanuit gemeenten zelf of de landelijke overheid, tonen aan dat het in
2015 in Zuid-Holland Zuid gekozen systeem beter werkt dan andere systemen in Nederland. Het is
zonde om dit systeem en zeven jaar ‘handen aan het bed’-ervaring vooral op basis van kille
rechtmatigheidsargumenten op het spel te zetten.
Wij zien bij onze opdrachtgevers een steeds luidere roep om een sociaal team dat opereert onder één
vlag. In een groot deel van onze gemeenten werken we al goed samen met onze strategische partner
De Sociale Basis (onderdeel van MeeVivenz). Deze samenwerking gaan we verder uitbouwen op
basis van wederzijds vertrouwen en geloof in andermans expertise. We sluiten hierbij op dit moment
geen enkele vorm van samenwerking uit. Nadrukkelijk kijken we ook naar Jong JGZ waarmee we
eveneens prettig en inhoudelijk zeer relevant samenwerken. Waar we niet met MEE-Vivenz
samenwerken, zijn er andere partijen waar we ons toe blijven verhouden en mee samenwerken.
Na zeven jaar van praten over de transformatie zijn wij er klaar voor om deze term te verlaten. De
glans en kracht zijn van het woord af en het geeft niet goed weer dat er op dit vlak al veel bereikt is.
Wij bouwen voort op ons programma Anders Zorgen waarover u op een andere plek in dit jaarverslag
meer kunt lezen. Wij koppelen hieraan onze inzet om anders te organiseren en anders te
verantwoorden. Voor wat betreft dat laatste verwachten we veel van onze samenwerking met 4Vitae
waarbij we met warme data inzicht geven in de resultaten van ons werk. Onze verwachting is dat onze
opdrachtgevers en wijzelf hier erg veel van gaan leren.
In 2022 zijn de tweede gemeenteraadsverkiezingen in ons bestaan en de eerste waarbij wij ook door
de gemeenten worden aangestuurd. Vanwege de politieke urgentie op het onderwerp jeugdhulp is dit
ook voor ons een spannende aangelegenheid. Voor 2022 heeft dit nog geen gevolgen voor ons maar
dat kan voor de jaren daarna heel anders zijn. Toch gaan we door met waarvoor we door de
gemeenten in het leven zijn geroepen kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen waar nodig om
ervoor zorg te dragen dat deze thuis opgroeien. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk en de
overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat
Wij zijn ervan overtuigd dat we door onze kwalitatieve dienstverlening, expertise en positief-kritische
houding inmiddels hoog gewaardeerd worden. Niemand is onmisbaar maar vooral door onze
bevlogen medewerkers in de lokale teams en in de ondersteuning leveren we een essentiele bijdrage.
Dat zullen we ook aan eventuele nieuwe lokale bestuurders goed kunnen uitleggen.
Onze visie is toe aan een update: de vooraf vastgestelde houdbaarheidsdatum is verstreken en op
alle speerpunten hebben we stappen gezet. In de loop van 2022, nadat we al wat ervaring hebben
opgedaan met de lokale contractering, gaan we de visie herijken. Hierbij wordt één van de leidende
gedachten dat we een werkgever zijn waarvoor mensen in de rij zullen staan om bij te werken,
waarmee de krappe arbeidsmarkt voor ons geen belemmering vormt en waar we samen met de
gemeenten voor meerdere jaren werken aan de opgave die in de jeugdwet verwoord staat als “alle
kinderen moeten gezond en veilig op kunnen groeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen
mee kunnen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk en de
overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat.”
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Leeswijzer
De werkzaamheden van Stichting Jeugdteams zijn gebaseerd op de Deelovereenkomst Toegang
regio Zuid-Holland Zuid. In de bijlage van die deelovereenkomst zijn nadere bepalingen
opgenomen over de activiteiten die Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid in dit verband levert en
hoe deze activiteiten moeten worden uitgevoerd en verantwoord.
In dit verslag wordt in de volgende hoofdstukken/paragrafen verantwoording afgelegd over de
volgende punten van bijlage 1 van het Toegangscontract:
- artikel 1, de wijze waarop de jeugdige in beeld komt bij de Stichting Jeugdteams | paragraaf
3.1;
- artikel 2, de wijze waarop Stichting Jeugdteams is ingebed in de lokale infrastructuur van
gemeenten in Zuid-Holland Zuid | paragraaf 3.3;
- artikel 3, de wijze van leveren van de Toegang door Stichting Jeugdteams en de eisen daaraan
| paragraaf 3.2;
- artikel 4, de professionele standaard en kwaliteit van dienstverlening en dienstverleners |
paragraaf 5.5;
- artikel 5, de wijze van monitoren en verantwoorden van de Toegang | hoofdstuk 7;
- artikel 6, de wijze van administreren, verantwoorden, bekostigen en declareren van de
Stichting Jeugdteams | hoofdstuk 7.
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1.

Profiel van de organisatie

Naam
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Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer bij Kamer van Koophandel
E-mailadres
Website
Rechtsvorm

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
Admiraalsplein 173
3317 BD
Dordrecht
088 892 8900
61806897
info@jeugdteamszhz.nl
www.jeugdteamszhz.nl
Stichting

1.1
Kerngegevens
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid (hierna: Stichting Jeugdteams) is een organisatie voor
jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid. We helpen kinderen en jeugdigen in de gezinnen waarin ze
wonen, zodat ze opgroeien tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen die volwaardig deelnemen aan
de samenleving.
We werken integraal en systeemgericht. Dat houdt enerzijds in dat we ons niet beperken tot (de
problematiek van) de jeugdige, maar ook kijken naar de plaats van de jeugdige in het (gezins-)
systeem waarbinnen de jeugdige verblijft en de rol en functie die hij/zij daarin heeft. Anderzijds houdt
integraal en systeemgericht in dat we ervan overtuigd zijn dat het helpen van jeugdigen en gezinnen
die hulp nodig hebben niet door ons alleen gedaan kan worden, maar dat we daar vaak ondersteuning
van anderen bij nodig hebben. Waar mogelijk ondersteuning van ouders, familie, vrienden,
vrijwilligers, mantelzorgers en voorliggende voorzieningen, maar waar nodig ook van instellingen voor
gespecialiseerde jeugdhulp.
Onze missie is Samen doen wat nodig is!
‘Samen’ staat daarbij voor het gesprek tussen de klant (het kind en zijn/haar ouders en het netwerk)
en de professional om een inventarisatie te maken van de hulpvraag en de oplossingsrichtingen en
voor de gelijkwaardigheid van de gesprekspartners.
Verder verwijst ‘Samen’ ook naar de samenwerking van de klant en onze professional met anderen
die bijdragen aan de beantwoording van de vraag. Die anderen kunnen afkomstig zijn uit het netwerk
van de klant, zoals familie, kennissen, buren, vrienden en vrijwilligers, maken deel uit van reguliere,
algemene voorzieningen zoals welzijnswerk en gemeentelijke regelingen of behoren tot professionals
die werken in de (jeugd)hulp.
‘Doen’ betekent in het kader van onze strategie dat we zo veel mogelijk werktijd ook echt direct
besteden aan de klant. ‘Doen’ geeft ook aan dat we actief zijn. Onze professionals zijn bij gezinnen
thuis, op scholen, huisartsen en consultatiebureaus en soms zelfs op hangplekken. Dit verschilt wel
per gemeente, afhankelijk van de keuze die de gemeenten hebben gemaakt t.a.v. de lokale inbedding
van de jeugdprofessionals. Op die manier werken we preventief, zijn we herkenbaar en kunnen we
snel hulp bieden als die nodig is.
‘Wat’ heeft betrekking op de activiteiten die we uitvoeren. De kaders hiervoor zijn in aanvang bewust
ruim genomen, omdat het in iedere individuele situatie weer afhankelijk is van de specifieke vraag en
de omstandigheden waaronder die vraag wordt gesteld. Wel hebben onze professionals natuurlijk een
gereedschapskist vol met best practices, technieken en methodieken. Er wordt voorzien in intervisie
en coaching om de professionaliteit van onze medewerkers te behouden en te vergroten.
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Wat we doen, proberen we in ieder geval creatief te doen. In een context waarin concrete
verantwoording steeds belangrijker wordt, is het moeilijk dit duurzaam en structureel te
bewerkstelligen.
‘Nodig’ staat voor de juiste hulp op het juiste moment. Daarbij sluiten we aan op de doelstellingen in
het Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (BRTA), het MeerJarenPerspectief (MJP), de
“omdenknotitie” Grip op jeugdhulp en de heersende opvattingen over jeugdhulp: waar mogelijk werken
we preventief, als het kan zetten we algemene voorzieningen en informele zorg in, maar als het moet,
bieden we professionele ondersteuning. Zo min mogelijk, maar zo veel als nodig!
De missie Samen doen wat nodig is! geeft sinds de oprichting van Stichting Jeugdteams aan wat we
voor kinderen, jeugdigen en gezinnen in de regio Zuid-Holland Zuid willen betekenen.
Begin 2019 is onze visie geactualiseerd, als uitvloeisel van onze nog steeds zeer relevante missie.
Door een interactief proces dat liep langs de medewerkers, wethouders en beleidsambtenaren jeugd,
de raad voor het publiek belang, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht
hebben we inzicht gekregen in hoe onze belangrijkste partners de Stichting Jeugdteams in de periode
van 2019 tot en met 2022 het liefst zien opereren.
De kern blijft hetzelfde: we blijven verbonden aan de gemeenten waar we voor opgericht zijn en we
zijn er voor de gezinnen met kinderen. We werken hierbij samen met partners die lokaal actief zijn in
de regio zoals o.a. het onderwijs, samenwerkingsverbanden, huisartsen, Jong JGZ, de Sociale Dienst
Drechtsteden, Avres en MEEVivenz.
1.2
Samenwerkingsverbanden
Uit de aard van de formele opdracht van Stichting Jeugdteams vloeit al een groot aantal
samenwerkingsverbanden voort. De jeugdprofessionals maken namelijk onderdeel uit van de lokale
infrastructuur binnen de tien samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid en de
gemeente Vijfheerenlanden.
Daarmee kent de organisatie al elf samenwerkingen, die voor het overgrote deel zijn geformaliseerd in
één samenwerkingsverband: de subsidierelatie met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. In
het kader van deze relatie vinden er met de Serviceorganisatie op verschillende niveaus en in
verschillende samenstellingen regelmatig en gestructureerd voortgangs- en
verantwoordingsgesprekken plaats.
Eveneens met (een vertegenwoordiging van) het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
regeling – de feitelijke opdrachtgever van de Serviceorganisatie – vinden regelmatig voortgangs- en
verantwoordingsgesprekken plaats.
Van de elf lokale samenwerkingsverbanden maken, in ieder geval altijd informeel maar in een
toenemend aantal gemeenten ook formeel, samenwerkingsverbanden met lokale partners deel uit.
Op managementniveau is de relatie met de elf gemeenten ook dit verslagjaar weer structureel
onderhouden in de vorm van periodieke overleggen. Aan deze overleggen nemen de betreffende
individuele gemeente (meestal in de persoon van de wethouder en een beleidsambtenaar), de
Serviceorganisatie Jeugd en Stichting Jeugdteams (de verantwoordelijk gebiedsmanager) deel. In
deze overleggen wordt de stand van zaken besproken en geëvalueerd, mede aan de hand van de
viermaandelijkse P-rapportage die Stichting Jeugdteams per gemeente opstelt.
Alblasserdam
In Alblasserdam is Stichting Jeugdteams partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Sinds 2015
werken we daar intensief samen met de collega’s van MEEVivenz en Jong JGZ. In 2020 zijn we
gestart met het voorbereiden van een verhuizing naar een nieuw pand. In dit pand zal naast de
huidige partners in het CJG ook het welzijnswerk van de SWA bij ons aansluiten.
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Samen met de SWA en de gemeente werkten we in 2021 aan een meer integrale toegang en
werkwijze voor de Alblasserdamse inwoner, de centrale toegang. Door deze voorbereidingen leren we
elkaar nu al beter kennen en gebruiken we elkaars diensten meer.
Belangrijke thema's in 2021 waren:

•
•
•
•

Veilig opgroeien is teamwerk;
Centrale Toegang;
Anders zorgen;
Jeugdhulp naar de Voorkant.

Vooral Jeugdhulp naar de Voorkant heeft een grote verandering gebracht. Er kwamen meer
professionals jeugd- en opvoedhulp in ons team en we gingen samenwerken met Tribus Pro. Circa
164 gezinnen kregen rechtstreeks opvoedondersteuning aangeboden, zonder beschikkingsroute
eraan vooraf. Dat zijn er 80 meer dan vorig jaar. Deze gezinnen zijn niet naar de zorgmarkt
doorverwezen, maar krijgen hulp in Alblasserdam.
Dordrecht
We werken binnen Dordrecht met vijf sociale wijkteams in een integraal 0-100 team. In Dordrecht is
Stichting Jeugdteams verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan jeugdigen en hun systeem.
Wij geven samen met MEEVivenz de integrale sociale sijkteams vorm.
De taken die wij vanuit de stichting vorm geven bestaan uit jeugd- en gezinshulp, gezinsregie, en
toeleiding en toegang. Daarnaast organiseren wij met onze collega’s van het sociaal domein
groepsactiviteiten en sluiten wij aan bij het lokale wijknetwerk. Verbinding met het onderwijs hebben
wij vanuit de stichting door jeugdprofessionals te verbinden aan S(b)O, VSO en het praktijkonderwijs.
Tevens zijn er jeugdprofessionals verbonden aan het samenwerkingsverband om samen te werken
aan integraal arrangeren en jeugdhulp op school. Op deze manier is jeugdhulp en onderwijs goed
verbonden. De OK-coaches 4- zijn actief bij en op voorscholen en werken nauw samen met de
jeugdgezondheidszorg.
De integrale klantroute, na de succesvolle pilot in 2019, staat binnen de sociale wijkteams. We kunnen
zeggen dat alle teams werken volgens de integrale klantroute en dat we gericht blijven op het
verbeteren hiervan.
Andere ontwikkelingen in 2021
1.
We werken middels Veilig opgroeien is teamwerk samen met de partners binnen de
veiligheidsketen aan het doel om vroegtijdig en samen vrijwillige ondersteuning te bieden aan
jeugdigen en gezinnen voor een blijvend veilige ontwikkeling.
2.
Samenwerking met aanbieders: het thema ambulant naar voren heeft mooie gesprekken
opgeleverd om onze expertise, het klantperspectief en de lokale behoefte nader tot elkaar te
brengen.
3.
We werken middels het project Anders Zorgen aan cultuurverandering. Ons uitgangspunt is
het systemisch kijken en werken. We investeren in het gezamenlijk kijken naar het hele gezin
en het lange termijn-perspectief. Denken in alternatieven en kostenafwegingen samen met het
gezin.
We investeren in het anders organiseren van het zorglandschap middels het maken van een
adviesplan om onze zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten.
4.
We werken met de inzet van doorbraakregisseurs. Zij zijn er op gericht om, bij vastlopen,
vanuit maatwerk voor het betreffende gezin tot een doorbraak te komen. Er wordt domein
overstijgend gewerkt en indien nodig ‘out of the box’ gedacht. Het gewenste resultaat is dat
een doorbraak leidt tot zowel een kwaliteitsverbetering van het hulpverleningstraject als tot
een kostenbesparing.
Gorinchem
In 2015 heeft de gemeente Gorinchem ervoor gekozen het jeugdteam en sociaal team apart te
organiseren. Vanaf 1 januari 2019 zijn de teams alsnog samengevoegd.
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In het sociaal team werken professionals van MEEVivenz en Stichting Jeugdteams. Daaromheen zijn
schilpartners dichtbij georganiseerd. De samenwerking binnen en buiten het sociaal team heeft zich
verder ontwikkeld.
In Gorinchem is daarnaast gewerkt aan de verbinding met de cliëntenraad om op die manier het
cliëntperspectief ook in beleidsontwikkelingen van de gemeente te borgen. Naast deze formele
samenwerking zijn er tal van samenwerkingsverbanden gericht op jeugdhulp, met lokale en regionale
partners.
Lopende projecten en pilots:
• Verbinding Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs & jeugdhulp;
• Verbinding Basisonderwijs & jeugdhulp;
• Jeugdmodule: verbinding huisartsen & jeugdhulp.
Nieuwe pilots gestart in 2019 en 2020:
• Veilig Opgroeien is Teamwork (start april 2019);
• Anders zorgen (start maart 2020).
Aanvullende samenwerkingen:
• Verbinding Beatrix Ziekenhuis, kinderartsen en jeugdhulp;
• Een sluitende kinderketen: startend met de samenwerking tussen Beatrixziekenhuis,
jeugdgezondheidszorg, huisartsen, gemeente en Sociaal team;
• Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland: gestart vanaf januari 2019 in Gorinchem;
• Statushoudersoverleg: vluchtelingenwerk, onderwijs, dienst gezondheidzorg, gemeente,
jeugdhulp, etc.;
• Jeugdgezondheidszorg (JGZ);
• It takes a village to raise a child;
• Vrijwilligersorganisaties;
• Lokaal Zorgnetwerk;
• Gorinchem Beweegt.
Hardinxveld-Giessendam
In Hardinxveld-Giessendam werken jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams in één team samen
met professionals van MEEVivenz, Leger des Heils, Enver, de Lange Wei en Eddee Zorgverlening.
Gezamenlijk vormen zij het Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam, één team voor alle inwoners
ongeacht leeftijd (0 tot 100+ team).
Stichting Jeugdteams is formeel de werkgever van de jeugdprofessionals en de teamondersteuner.
De dagelijkse aansturing ligt bij een coördinator in dienst van de gemeente.
Naast deze formele samenwerking zijn er tal van samenwerkingsverbanden met lokale en regionale
partners. De belangrijkste samenwerkingspartners zijn de huisartsen, de kerken,
vrijwilligersorganisaties, het buurthuis, Fien Wonen, Servanda (welzijnswerk), Vluchtelingenwerk en
de politie.
Natuurlijk zijn het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg voor het jeugdteam belangrijke
samenwerkingspartners. Het eerste aanspreekpunt voor deze organisaties is MEEVivenz vanuit hun
taak als school/jeugd maatschappelijk werkers. Zo nodig betrekken zij de jeugdprofessionals.
De verbinding met de huisartsen wordt vormgegeven door de inzet van de expertise Jeugd-GGZ. De
jeugdprofessional biedt zelf snel en laagdrempelig GGZ-ondersteuning in de thuissituatie. Daardoor
verbetert de toeleiding naar zorg, wordt de huisarts ontlast en worden onnodige doorverwijzingen naar
duurdere specialistische hulpverlening voorkomen.
Onder het motto ‘doen wat nodig is’ investeerde Hardinxveld-Giessendam de afgelopen jaren sterk in
de transformatie. Deze lijn wordt consistent doorgezet en er wordt kritisch gekeken of hulpverlening
wel het antwoord is voor waar de inwoners in het dagelijks leven tegen aan lopen. Transformatie
begint bij het sociaal team en daar moet het verschil gemaakt worden.
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Het jaar 2021 heeft zich gekenmerkt door het vertrek van collega’s en moeite met het invullen van de
ontstane vacatures. Stabiliteit en toekomstperspectief voor een team, dat duurzaam kan
samenwerken, is hard nodig.
Hendrik-Ido-Ambacht
In Hendrik-Ido-Ambacht heeft het Jeugdteam samenwerkingsrelaties op drie verschillende niveaus:
i.
In het team;
ii.
Binnen het domein;
iii.
Domeinoverstijgend.
In het team werken de Jeugdprofessionals samen met medewerkers van MEEVivenz. Binnen het
domein zijn er formele samenwerkingsrelaties met de JGZ, Jeugdartsen, het Jongerenwerk, Veilig
Thuis, Hi5 Ambacht, de Jeugdteam op Locatie medewerkers die op de basisscholen actief zijn,
beleidsmedewerkers Jeugd van de gemeente, het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Drechtsteden en de kindcentra in de gemeente. Informeel en formeel zijn er contacten met de
huisartsen en gezondheidscentra. Puur informeel is de samenwerkingsrelatie met de wijkagenten die
inloopmomenten hebben op de kamer waar de jeugdprofessionals actief zijn.
Domeinoverstijgend zijn er samenwerkingsrelaties met het Jongerenwerk, Wijkteam (18+
hulpverlening) en het WMO-loket. Deze laatste heeft een sterk informeel karakter.
Hoeksche Waard
De gemeente Hoeksche Waard heeft gekozen voor een apart jeugdteam naast een wijkteam. Het
jeugdteam is vanaf 1 januari 2015 werkzaam. Naast het jeugdteam is er een wijkteam actief. In het
jeugdteam Hoeksche Waard werken professionals vanuit de volgende organisaties samen: Jong JGZ,
MEE, Kwadraad, Enver, Vluchtheuvel, Youz en de Stichting Jeugdteams. Daarnaast pakken Boba en
Coachpoint, vanuit middelen naar de voorkant, casuïstiek op in het jeugdteam (zonder beschikking).
Naast deze formele samenwerking zijn er tal van samenwerkingsverbanden met lokale en regionale
partners. Denk hierbij aan:
• Verbinding Voortgezet Onderwijs (pilot);
• Verbinding Basisonderwijs & jeugdhulp (vaste schakel/ poortwachter);
• Verbinding huisartsen & jeugdhulp (pilot);
• Veilig opgroeien is teamwerk.
Molenlanden
In Molenlanden is Stichting Jeugdteams partner in het 0-100 sociaal team. In het sociaal team nemen
professionals van verschillende organisaties deel. MEEVivenz, Stichting Jeugdteams en Avres zijn
onderdeel van het team. De dagelijkse sturing vindt plaats door een door de gemeente gekozen
coördinator. Deze coördinator en de manager werken nauw samen. Crises, klachtgesprekken maar
ook HR-zaken worden zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt. Naast de formele samenwerking met
MEEVivenz zijn er informele samenwerkingen met verschillende partijen, zoals de kerken en Huis de
Waard.
De samenwerking met huisartsen die in verschillende gemeenten in de regio is gestart, heeft als
resultaat dat er meer aanmeldingen bij het team komen via de huisarts. De jeugdprofesionals GGZ
voeren waar nodig met de huisarts een gezamenlijke triage en er wordt gekeken met welke inzet de
patiënt en de klant het beste gebaat zou zijn.
In Molenlanden zijn er aan alle scholen vaste schakels gekoppeld. Deze profesionals zijn in direct
contact met de scholen en er wordt vol ingezet op preventie.
Lopende projecten:
• Veilig opgroeien in teamwork (start juni 2020);
• Anders zorgen (start maart 2020);
• Vaste schakel (start januari 2020).
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Papendrecht
In Papendrecht is Stichting Jeugdteams partner in Sterk Papendrecht. Samen met Team
Volwassenen van de Sociale Basis zijn wij laagdrempelig toegankelijk voor de brede hulpvraag van de
Papendrechtse inwoner.
Naast deze samenwerking zijn er tal van samenwerkingsverbanden met lokale en regionale partners
zoals scholen, kerken, huisartsen en het jeugd en jongerenwerk.
Belangrijke thema's in 2020 waren:
•
•
•
•

Aansluiting met het onderwijs;
Veilig opgroeien is teamwerk;
Anders zorgen en grip op zorgmarkt;
Jeugdhulp naar de voorkant.

Sliedrecht
Sinds 1 januari 2017 werkt Stichting Jeugdteams nauw samen met Stichting Sociaal team Sliedrecht.
De samenwerking heeft de vorm van een statutair geborgde bestuurlijk-personele unie. Concreet
betekent dit dat de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder van Stichting
Jeugdteams ook de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder van Stichting Sociaal
team Sliedrecht zijn. Daarmee is eenheid in beleid en aansturing gerealiseerd en wordt de integraliteit
van de hulp- en dienstverlening geborgd.
Met de gemeente Sliedrecht is overeengekomen dat de verantwoording van de separate subsidie voor
Stichting Sociaal team Sliedrecht in de jaarstukken van Stichting Jeugdteams wordt opgenomen;
hiervoor verwijzen we naar de separate verantwoording in paragraaf 3.4.
Vijfheerenlanden
In Vijfheerenlanden werken jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams in de kernen Meerkerk en
Leerdam in drie Sociale teams 0-100 samen met professionals van MEEVivenz, Avres, Rivas, SPV,
thuiszorg, RSD en cliëntondersteuner Stichting Welzijn. Naast deze formele samenwerking zijn er tal
van samenwerkingsverbanden met lokale en regionale partners; inwoners, mantelzorg, vrijwilligers
(Samen Doen Vijfheerenlanden) maar ook met primair onderwijs en huisartsen zijn
samenwerkingsverbanden lokaal georganiseerd. Daarnaast werken de professionals in de
veiligheidsketen samen met SAVE en Veilig Thuis.
Zwijndrecht
Voor 2020 was Stichting Jeugdteams partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en sinds
2018 “penvoerder” hiervan. Dit betekent dat Stichting Jeugdteams mede namens de partners
MEEVivenz, Jong JGZ en Humanitas zorg draagt voor de aansturing van het CJG, de
subsidieaanvragen en voor de verantwoording naar de gemeente Zwijndrecht. Vanaf 2020 is het CJG
samengegaan met het Vivera Wijkteam en samen vormen we het Vivera Sociaal Wijkteam
Zwijndrecht (VSWT). De Sociale Basis (MEEVivenz) en Stichting Jeugdteams zijn gezamenlijk
penvoerder en hebben tot en met 2022 hiervoor een subsidie. Naast deze partijen zijn ook andere
organisaties integraal onderdeel van het Vivera Sociaal Wijkteam, zoals Jong JGZ, Diverz, Internos,
SDD en Yulius.
Op basis van het transformatieplan van de gemeente Zwijndrecht is in samenwerking met VSWT een
transformatieagenda opgesteld.
Belangrijke pijlers hiervan zijn:
• Een integrale aanpak op huishoudens, in plaats van alleen het individu;
• Het prioriteren van dienstverlening, om (onnodige) stapeling te voorkomen;
• Het organiseren van één aanspreekpunt per huishouden;
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•
•
•

Kostenbewustzijn;
Coördinatie;
Preventie & Normaliseren.

Op basis hiervan zijn er meerdere proeftuinen van start gegaan. Voorbeeld van twee proeftuinen zijn;
• SDD en VSWT: voorbij de scheiding van domeinen;
• Coördinatie: Zwijndrecht kent haar inwoners en is ervan (regie Lokaal Zorg Netwerk – Bemoeizorg
binnen het VSWT organiseren).
Naast deze samenwerking zijn er tal van samenwerkingsverbanden met lokale en regionale
partners. Het aflopende jaar en het aankomend jaar heeft de verbinding met het onderwijs, de
huisartsen en Diverz extra aandacht. Er loopt daarnaast de pilot Veilig Opgroeien, een samenwerking
met de veiligheidsketen en het VSWT en er is extra aandacht voor de samenwerking met Veilig thuis.
1.3
Doorontwikkeling organisatie(-structuur) Stichting Jeugdteams
Anders Zorgen
De uitvoering van het programma Anders Zorgen was ook in 2021 prioriteit voor Stichting
Jeugdteams. COVID-19 heeft de uitvoering van het programma niet vergemakkelijkt. Het inregelen
van een andere manier van werken met gezinnen eiste tijd en aandacht van de professionals en de
organisatie. Daarnaast werd het uitrollen en invoeren van de diverse onderdelen van Anders Zorgen
bemoeilijkt doordat teams elkaar niet of nauwelijks fysiek konden ontmoeten het afgelopen jaar.
Hieronder een korte omschrijving en update van het project.
Anders Zorgen: Beoogd resultaat
1.
Borging veranderde werkwijze (wegen lange termijn perspectief, mogelijk effecten van
interventies, alternatieven, mogelijkheden gezin/netwerk, voorveld of niet leveren van zorg en
budgetwegingen ) in de gemeenten en lokale teams en blijvende sturing hierop;
2.
Lerende omgeving over de 10 gemeenten heen ingericht;
3.
Eenduidige visie op casusregie ontwikkeld;
4.
Een kwalitatieve en kwantitatieve monitor is ingericht op professional en inwoner niveau om
resultaten te volgen en te kunnen sturen door professionals, teams, bestuur en gemeente;
5.
Monitoring en sturing op kosten en voortgang taakstelling ingericht.
Kansen en aandachtspunten ten behoeve van het resultaat
Het behalen van resultaten loopt over het algemeen met een lichte vertraging ten aanzien van de
planning. Risico’s komende periode op het bestendigen van Anders Zorgen zijn:
Onduidelijkheid met betrekking tot inzet en financiën Stichting Jeugdteams. Late afgiftes
opdracht en beschikking per gemeente;
Implementatie en gevolgen van nieuw inkoop kader;
Gevolgen van covid-19 (overheidsmaatregelen), bijvoorbeeld risico op verzwaarde casuïstiek
en hoger ziekteverzuim.
Wat hebben we gedaan?
Teams zijn actief op en ontwikkelen zich door in de toepassing van Anders Zorgen en borgen
het in hun structurele werkzaamheden;
Eerste Anders Zorgen zelfscan professional is organisatiebreed gedaan;
Structureel vertelpunt is ingericht voor inwoners en professionals. In 2022 gaan we deze in
gebruik nemen;
KPI’s zijn in ons systeem ingebouwd en gaan per 2022 intern in gebruik worden genomen,
zodat deze op verschillende niveaus (professional/ team/ gemeente) te gebruiken zijn. Hierin
zitten ook de maandelijkse uitnutting cijfers in euro’s (van de beschikkingen);
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Er is op basis van een afgenomen audit en het ophalen van successen, een praatplaat
Gezinsregie (casusregie) ontwikkeld;
Er is een conferentie gehouden over de eerste periode van Anders Zorgen.

Wat is er nog te doen?
Teams borgen het gedachtengoed Anders Zorgen in structurele werkzaamheden i.r.t. de
lokale opdracht;
Eind februari 2022 volgt een volgende tussenrapportage;
Teams gaan de KPI-tool leren gebruiken;
We gaan intern en extern o.a. met gemeenten het gesprek aan over wat we verstaan onder
Gezinsregie (casusregie) en komen tot een gedeeld beeld;
We komen tot warme informatie (op basis van de vertelde ervaringen), passen onze praktijk
zo nodig aan en borgen deze werkwijze binnen SJT;
We monitoren het financiële effect en leggen waar mogelijk verbanden met de praktijk;
In juli 2022 leveren we de eindrapportage Anders Zorgen op.
Vervolg Anders Zorgen: Anders organiseren
Bij Anders Organiseren valt te denken aan de volgende onderwerpen:
Als maatschappelijk partner stellen we prioriteiten en geven helder weer wat haalbaar is
(intern en extern). Door hoog bewust en goed georganiseerd te zijn, je afspraken na te komen
en grenzen te bewaken, ben je een betrouwbare en aanspreekbare organisatie;
We besteden aandacht aan borgen en bedden eerst veranderingen in, voor we (meerdere)
nieuwe starten. Geredeneerd vanuit onze opdracht en ‘goed genoeg = goed’, bepalen we wat
‘nu op dit moment’ een noodzakelijk ontwikkeling is om te komen tot prioriteiten;
We onderzoeken de impact van een verandering voor de werkvloer en bepalen een passend
tempo. Daarbij kijken we wat de samenhang is tussen de verschillende ontwikkelingen;
We bekijken zaken vanuit meerdere perspectieven, geven constructieve feedback, laten
verantwoordelijkheden waar ze horen en werk samen aan verbetering;
We nemen verantwoordelijkheid binnen onze eigen invloedsfeer, maken bespreekbaar en
experimenteren in anders handelen en organiseren;
Leren we meer van elkaar en onze omgeving. We delen en gebruiken wat er al is. Beter goed
gejat, dan slecht bedacht;
Bij drukte, vertragen we. Creëren overzicht, prioriteren en stemmen dit onderling af. We geven
genoeg ruimte voor plezier en energie in ons werk!
Vervolg Anders Zorgen: Ontwikkeling vertelpunt
Voorafgaand aan Anders Zorgen was er discussie of kosten niet leidend zouden worden. Dit beeld
werd gedurende het project genuanceerder maar omdat dat niet goed onder woorden gebracht kon
worden, is geprobeerd om op een andere manier te verantwoorden. Dit behelst een narratieve manier
waarbij casussen door de professionals worden beschreven en duidingsvragen hierover worden
beantwoord. Dit levert een interactieve rapportage op die waardevolle signalen en opvallende
patronen inzichtelijk maken en een waardevol gesprek met alle belanghebbenden hierover mogelijk
maakt. De verwachting is dat dit hoogwaardige sturingsmogelijkheden gaat bieden. In 2022 wordt dit
proces voortgezet.
AVG
In het afgelopen jaar is er een aanpassing in het beleid vastgesteld op het gebied van privacy,
autorisatie, dossierbeheer en toestemming voor jeugdhulp. Dit betreft o.a. de werkwijze bij een
afgesloten dossier en bij een verzoek tot vernietiging van een dossier. Deze beleidswijziging is nog
niet gecommuniceerd met de jeugdprofessionals. Dit staat op de planning voor maart/april 2022.
In 2021 was het beleid op hoofdlijnen vastgesteld.
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De jurist heeft aangegeven voor de zomer van 2021 dat er een groot verschil is in deskundigheid
tussen professionals en tussen teams/gemeentes als het gaat om kennis van het privacybeleid en
dossiervorming. Vervolgens is ingezet op deskundigheidsbevordering van de teams. Er is
afgesproken dat de jurist in ieder team een cursus geeft over de thema’s privacy, dossiervoering en
toestemming (in relatie tot de juridische status van de ouder en de leeftijden van de jeugdige). In deze
cursus wordt ook aandacht besteed aan het oefenen om als professional een zorgvuldige
belangenafweging te kunnen maken en die vast te leggen in het dossier en aan het feitelijk
rapporteren. In meerdere teams is deze cursus inmiddels gegeven. Sommige teams volgen in 2022.
Daarnaast is er in de inwerkmodule aandacht voor deze thema’s.
Nieuwe printers zijn ingekocht en geïnstalleerd en alle medewerkers kunnen nu beveiligd printen via
een eigen tag. Afgelopen zomer is aan alle teams gevraagd om de algemene V-schijf op te schonen.
Als uitgangspunt geldt dat met het oog op privacy er geen documenten met privacygevoelige
gegevens van cliënten of medewerkers op de V-schijf worden bewaard. Afdeling ICT in samenwerking
met SLTN regelt hiervoor een nieuwe mappenstructuur in MS Teams. Daarnaast wordt hierbij
geregeld dat de autorisaties op zowel de V-schijf als ook in Teams per afdeling/team wordt ingericht
conform het Autorisatiebeleid van Stichting Jeugdteams. Ook in Teams geldt als uitgangspunt dat er
geen privacygevoelige informatie wordt opgeslagen (noch van cliënten, noch van medewerkers).
Shared document (de V schijf) blijft bestaan, maar dan met minimale documenten die voor iedereen
beschikbaar moeten zijn. Doel is dat hier algemene informatie wordt opgeslagen die belangrijk is voor
dat team, bijvoorbeeld over beleid.
Naar aanleiding van de bespreking van het jaarverslag van de FG over 2020 is er een plan van
aanpak geschreven door de manager bedrijfsvoering met de volgende actiepunten:
1.
Voldoe aantoonbaar aan de NEN(7510) norm;
2.
Advies om TICK door een externe deskundige te laten toetsen;
3.
Zet de beleidsstappen op papier, zodat inzichtelijk wordt welke elementen AVG technisch zijn
ingeregeld;
4.
Voer een DPIA uit;
5.
Bied een E-learning programma aan om de werknemers bewust te maken van de handelingen
die zij verrichten.
Vanaf oktober 2019 worden datalekken bijgehouden in het datalekregister. Hieronder een korte
weergave, ook van de incidenten in 2021:

Datalek
Beveiligingsincident
Totaal aantal
incidenten

2019
2
1
3 (vanaf oktober)

2020
7
2
9

2021
3
8
11

2019
3
0
1

2020
8
1
3

2021
10
-

1*

1**

Wat speelde er?

Menselijke fout
Technisch mankement
Andere partner
betrokken/datalek als
gevolg van menselijke
fout bij andere
organisatie
Mogelijk groot risico
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*) Dit datalek bleek achteraf geen datalek.
**) Dit betreft een phishing mail. Onderzoek door SLTN heeft niets uitgewezen.
•

•

•

•

Er zijn in 2021 meer beveiligingsincidenten geweest en minder datalekken dan in voorgaande
jaar. Mogelijk heeft de inzet van beveiligd mailen via ZIVVER en meer bewustwording onder
medewerkers geleid tot een vermindering van het aantal datalekken.
Alle datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tot op heden heeft de
Autoriteit Stichting Jeugdteams niet benaderd t.a.v. deze datalekken met een verzoek om
nadere informatie en/of onderzoek. Eerder in 2019 is dat wel een keer gebeurd.
N.a.v. een datalek vanuit VSWT heeft een cliënt een klacht ingediend bij de AP. De AP heeft
hierover contact opgenomen met een privacyofficer van de gemeente Zwijndrecht en in dat
telefoongesprek aangegeven dat er wederom contact zou volgen. Er is een terugkoppeling
gegeven vanuit SJT mede namens de gemeente. Vanuit SJT/VSWT is hierop niets vernomen.
De partners van VSWT hebben naar aanleiding hiervan de website van het wijkteam
aangepast (o.a. privacyverklaring). N.a.v. deze klacht is door SJT beleid opgesteld hoe om te
gaan met een geheim adres. Dit beleid ligt momenteel bij de Cliëntenraad.
Het merendeel van de incidenten/datalekken in 2020 en 2021 is het gevolg van een
menselijke fout, zoals een mail of brief versturen aan een verkeerde ontvanger. Naar
aanleiding van een phishing mail is aan alle medewerkers gevraagd om hun wachtwoord per
direct te wijzigen.
Opvallend is dat er uit sommige wijkteams/gemeentes vaker gemeld wordt in 2021 dan uit
andere (Dordrecht 4x, Sliedrecht 1x, Zwijndrecht 2x, afdeling K&I 2x).

Het volledige jaarrapport van de Functionaris Gegevensbescherming wordt op www.jeugdteamszhz.nl
gepubliceerd.
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2.

Kernprestaties

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de kerngegevens van de
productie, de personeelsformatie en omzet.
2.1
Kerngegevens productie
Het werkgebied van Stichting Jeugdteams is per 1 januari 2019 kleiner geworden door de fusie van de
voormalige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden. Er is een
lokaal contract gesloten met Vijfheerenlanden en deze valt buiten de verantwoording van de SOJsubsidie. De gemeente Vijfheerenlanden heeft een registratiesysteem aangeschaft dat niet compatibel
is met de systemen van Stichting Jeugdteams en waar wij geen data uit kunnen genereren. Deze
gegevens konden we daarom niet opnemen in dit verslag. De gemeente heeft zelf de
verantwoordelijkheid genomen voor het opleveren van de cijfers en heeft hiervoor een eigen contract
gesloten met een leverancier. Voor vergelijkingsdoeleinden hebben we de kerngegevens over de
productie over de jaren 2017 t/m 2019 met terugwerkende kracht gecorrigeerd voor de voormalige
gemeenten Zederik en Leerdam. Het contract met de gemeente Vijfheerenlanden is per 31-12-2021
beeindigd.
In het verslagjaar 2021 hebben de jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams in totaal 7.783
jongeren en jeugdigen in de regio Zuid-Holland Zuid ondersteund. Dat zijn er 358 meer dan in 2020,
toen er in totaal 7.425 cliënten werden geholpen. Procentueel is het aantal geholpen cliënten met 5%
toegenomen. Overigens heeft het aantal geholpen cliënten alleen betrekking op de jeugdigen op
wiens naam de hulp geregistreerd wordt; in werkelijkheid worden vaak ook broertjes/zusjes en de
ouders/verzorgers van de jeugdige ondersteund en geholpen, alsmede het netwerk van het gezin.
In sommige situaties is er sprake van éénoudergezinnen waarbij de tweede ouder niet in beeld is, in
andere gevallen zijn wel beide ouders betrokken en in weer andere gevallen zijn er naast de beide
biologische ouders ook nog stiefouders en/of andere verzorgers die door de jeugdprofessional worden
ondersteund. Dat alles moet weer gecorrigeerd worden voor situaties waarin twee of meer broertjes/
zusjes uit één gezinssysteem worden ondersteund. Met de start van het verslagjaar 2021 werden er in
totaal 4.298 nieuwe cliënten ingeschreven. Tot deze “nieuwe cliënten” rekenen we ook cliënten die we
al eerder hebben geholpen en die zich in 2021 opnieuw meldden met een nieuwe vraag.
Het aantal nieuw ingeschreven cliënten is 91 hoger dan in 2020; een stijging van 3% ten opzichte van
de instroom in dat jaar. Het aantal cliënten bij wie de hulpverlening of ondersteuning in 2021 werd
afgerond bedroeg 3.351 een toename van 443. Ultimo 2021 stonden er in totaal 4.262 cliënten
inschreven bij Stichting Jeugdteams; dat waren er 85 (-2%%) minder dan op 31-12-2020 (toen:
4.347). In onderstaande tabel geven we bovenstaande totaalcijfers overzichtelijk weer.

2018*
Totaal aantal
ondersteunende cliënten
waarvan al in vorig jaar
ingeschreven
waarvan in peiljaar
nieuw ingeschreven
totaal aantal
uitgeschreven cliënten
aantal cliënten in traject
per 31/12

2019*

2020*

2021**

Verschil
2021 tov
2020 in
aantal

Verschil in
percentage
2021 tov
2020

6581

6921

7425

7783

358

5%

3627

3483

4031

4298

267

7%

2954

3438

3394

3485

91

3%

3008

3151

3078

3521

443

14%

3573

3770

4347

4262

-85

-2%

* conform jaarverslag 2020 ** conform actuele stand
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In 2021 zijn er meer cliënten ondersteund dan het jaar ervoor. Hieronder worden de percentages (de
laatste kolom) afgezet tegen dezelfde kolom uit het jaarverslag 2018, 2019 en 2020.
Onderdeel

2018

2019

2020

2021

Totaal aantal ondersteunde cliënten

-2.1%

5%

+7%

+5%

waarvan al in voorgaande jaar ingeschreven

13%

-4%

+16%

+7%

waarvan in peiljaar nieuw ingeschreven

-17.8%

16%

-1%

+3%

+0%

5%

-2%

+14%

+3.9%

6%

+15%

-2%

Totaal aantal uitgeschreven cliënten
Aantal cliënten in traject per 31/12 van peiljaar (t) ten
opzichte van het jaar daarvoor (t-1)

Wat we belangrijk vinden, is de trajectduur zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig te laten duren.
De (maatschappelijke en economische) meerwaarde daarvan is dat we daarmee voorkomen dat deze
klanten een beroep moeten doen op specialistische hulpverlening. We zien ook in de toewijzingscijfer
vanuit de jeugdteams dat deze doorheen de jaren dalen.
In het kader van de lokale vertaling van de regionale opdracht van de stichting, is het ook relevant om
inzicht te geven in de lokale ontwikkeling in de cliëntenaantallen. Daartoe is de tabel op de volgende
pagina in dit verslag opgenomen.
In onderstaande tabel splitsen we de totaalcijfers 2018-2021 uit de vorige tabel uit naar de
verschillende gemeenten in Zuid-Holland Zuid. In onderstaande tabel zijn voor de per 1 januari 2019
nieuw geformeerde gemeenten in het werkgebied de geaggregeerde aantallen van de diverse
rechtsvoorgangers opgenomen.

Uitstroom
2021

Eindstand
2021

Verschil
aantal
clienten in
traject tov
31-122020

215

172

293

57

465

1014

849

913

950

-71

1863

275

275

275

245

305

30

550

147

168

177

66

102

141

-27

243

264

287

281

243

283

241

-46

524

536

570

721

711

488

510

689

-32

1199

Molenlanden

325

357

398

377

346

319

404

6

723

Papendrecht

318

351

343

340

313

300

353

10

653

Sliedrecht

319

266

316

309

296

253

352

36

605

Zwijndrecht

400

510

582

564

394

424

534

-48

958

3573

3770

4347

4298

3485

3521

4262

-85

7783

31-122018*

31-122019*

Alblasserdam

187

175

236

250

Dordrecht

917

905

1021

Gorinchem
HardinxveldGiessendam

179

225

138

Hendrik-Ido-Ambacht

254

Hoekschewaard

Gemeente

totaal gemeenten

31-12- Beginstand
2020*
2021

Instroom
2021

Totaal

2.2
Kerntaken van de jeugdprofessionals
In de praktijk zijn de werkzaamheden van de jeugdprofessionals onder te verdelen in verschillende
deeltaken. Deze deeltaken worden uitgevoerd door alle jeugdprofessionals, ongeacht de lokale
inbedding, waarbij de precieze inhoud en intensiteit van de taken wel mede afhankelijk is van de
lokale infrastructuur. We hebben in 2021 verder geïnvesteerd in effectieve zorgprocessen in alle
teams om cliënten sneller en beter te kunnen ondersteunen. Om dit mogelijk te maken wordt waar
nodig en mogelijk steeds meer taakdifferentiatie binnen de teams ingezet.
De kerntaken in 2021 waren:
• In iedere nieuwe cliëntsituatie beginnen we met de dienst Toeleiding. In deze dienst
verkennen we de vraag van de cliënt en plaatsen we deze in de context van het
cliëntsysteem en het netwerk van de cliënt.
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•

•

•

We brengen de mogelijkheden van het cliëntsysteem in kaart om – al dan niet met hulp en
ondersteuning van het netwerk, mantelzorg, vrijwilligers of voorliggende voorzieningen –
de vraag zelf te beantwoorden.
Indien verdere inzet van een (jeugd-)professional niet nodig is, wordt het traject na de
dienst Toeleiding afgesloten. In alle andere gevallen mondt de dienst Toeleiding uit in de
inzet van één, of een combinatie, van de onderstaande diensten. Het aantal gesprekken
wisselt en is afhankelijk van de intensiteit en complexiteit van de vraag;
Als nadere hulp van de jeugdprofessional nodig is om de hulpvraag te beantwoorden en/of
het probleem op te lossen of hanteerbaar te maken, zetten we Jeugd- & Gezinshulp in.
We werken dan aan duurzame verbetering en kijken systemisch naar het hele gezin. De
inzet van de professionals wordt aangepast aan wat er nodig is. Vaak bieden we ouders
opvoedondersteuning en trainen we bij kinderen gedrag/vaardigheden met als doel dat de
gezinsleden zich ontwikkelen zodat zij zelf in staat zijn hun dagelijks leven goed vorm te
geven.
Ook in crisissituaties, bij afschaling vanuit Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen en/of
specialistische jeugdhulpaanbieders, bieden de professionals ondersteuning;

Als er verschillende organisaties hulp bieden, veel hulpverleners actief zijn en het gezin zelf
onvoldoende in staat is om goed regie te voeren, zetten we in afstemming met het gezin de
dienst Gezinsregisseur in. De jeugdprofessional is dan voor het gezin de regisseur die een
coördinerende rol speelt bij de inzet van de gespecialiseerde hulpverleners, zodat de juiste
hulp op het juiste moment en in de juiste mate wordt ingezet. De jeugdprofessional zorgt
waar nodig voor (verdere) ondersteuning van het gezin, zodat, wanneer de gespecialiseerde
zorg afgebouwd kan worden, er in het gezin ook voldoende draagkracht is om zo zelfstandig
mogelijk verder te gaan;
Wanneer blijkt dat de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp noodzakelijk is, ondersteunen
onze medewerkers de cliënt bij het verkrijgen van Toegang tot de zorgmarkt. Op basis van de
professionele kennis over de mogelijkheden wordt samen met het gezin bepaald welke
aanbieder het best ingezet kan worden.

Crisisinterventie en opschaling in relatie tot veiligheidsaspecten naar Gecertificeerde Instellingen,
Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming vinden enerzijds plaats in het kader van de
hierboven beschreven vier hoofdtaken maar verdienen anderzijds gezien hun specifieke aard en
intensiteit een aparte vermelding.
JPT
Sinds 1 januari 2017 zijn het budget, de medewerkers en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de taken van het JeugdPreventieTeam (JPT) opgedragen aan Stichting Jeugdteams.
Het JPT begeleidt jongeren jonger dan 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met de politie. Jongeren
die jonger zijn dan 12 jaar krijgen extra aandacht. In hun dagelijks werk ontmoeten politieagenten
vaak jongeren die problemen hebben in de thuissituatie, op school of met de vrijetijdsbesteding.
Jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en in een belangrijke periode van hun leven
keuzes moeten maken en beslissingen moeten nemen. Het JPT ondersteunt hen hierbij, zodat ze niet
opnieuw met de politie in aanraking komen.
Voor wie is het JPT?
De doelgroep van het JPT bestaat uit:
• Jongeren die herhaaldelijk licht strafbare feiten plegen en daarmee een verhoogd risico lopen
op een criminele carrière;
• First offenders: Jongeren die voor het eerst met de politie in contact komen voor een relatief
licht strafbaar feit (bijvoorbeeld een winkeldiefstal of een vernieling);
• Jongeren die signaalgedrag laten zien (zoals bijvoorbeeld weglopen, spijbelen, rondhangen)
of overlast veroorzaken;
• Jongeren waar zorg over bestaat: dat kan zijn omdat ze bijvoorbeeld slachtoffer zijn van
pesten of onder groepsdruk staan van andere jongeren.
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Hoe werkt het JPT?
Het JPT werkt preventief. Na aanmelding wordt contact opgenomen met de jongere en het gezin. De
begeleiding is outreachend, praktisch, concreet en richt zich op de vier leefgebieden te weten: thuis,
school/werk, delict gedrag en vrijetijdsbesteding. Het JPT heeft de volgende mogelijkheden:
• het geven van informatie en advies;
• het bieden van een kort intensief begeleidingstraject van maximaal 3 maanden;
• het inschakelen van andere hulpverlening.
2.3
Personeelsformatie en ziekteverzuim
In onderstaande tabel wordt voor de afgelopen jaren de ontwikkeling van de gemiddelde
personeelsformatie per verslagjaar weergegeven.
in loondienst

Aantal gem FTE
Aantal
medewerkers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

149

168

175

196

208

223

184

205

220

243

259

275

Voor het uitvoeren van het werk in het primair proces heeft Stichting Jeugdteams cf. het in artikel 4.2
van het Toegangscontract gestelde, uitsluitend gebruik gemaakt van eigen medewerkers of
medewerkers die waren ingehuurd van aanbieders die zijn gecontracteerd door de Serviceorganisatie
Jeugd. Door het beëindigen van het contract met Vijfheerenlanden heeft een aantal professionals
gekozen om in dienst te gaan bij deze gemeente. Het aantal FTE’s zal dan ook per 1-1-2022 lager
zijn.
In onderstaande tabel wordt voor de afgelopen jaren het ziekteverzuim weergegeven.
Ziekteverzuim
Verzuim als gevolg van
ziekte, exclusief
zwangerschap
Ziekmeldingsfrequentie
exclusief zwangerschap
Gemiddelde ziekteduur,
exclusief zwangerschap

2015

2016

2017

2018

2019*

2020

2021

4,59%

4,06%

4,26%

4,80%

4,70%

3,80%

6,38%

0,71

0,62

0,66

0,51

0,39

0,5

0,54

10,1
dag

10,9
dag

18,1
dag

11,5
dag

18,0
dag

22,0
dag

53,6
dag

*cijfers uit Symbios

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de ziekmeldingsfrequentie onverminderd hoog is en dat de
gemiddelde ziekteduur heel hard is gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door enkele langdurig
zieken. Het verzuimpercentage is al enkele jaren stabiel. De lichte daling in 2020 wordt mede
veroorzaakt door de overgang van Symbios naar verzuimexpert (data omissie). De stijging van het
laatste kwartaal in 2020 heeft zich door gezet in 2021. We zien dat zowel het verzuim als de
ziekteduur hard is gestegen.De reden voor deze stijging is Covid-19 en langdurig zieken (veelal niet
Corona gerelateerd).
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2.4
Omzet
Stichting Jeugdteams had in 2021 een omzet van ca € 19,9 miljoen, die als volgt was opgebouwd:
Bron
Basissubsidie
Jeugdteams
Overige inkomsten
en subsidies

2017

2018

2019

2020

2021

€ 12.926.718 € 13.706.817 € 12.926.536 € 13.667.352 € 13.641.902
€ 420.294

€ 734.856

€ 3.348.698

20

€ 5.053.753

€ 6.632.637

3.

Toegang

Stichting Jeugdteams voert opdrachten en werkzaamheden in tien gemeenten van de regio
Zuid-Holland Zuid uit op basis van de opdracht die zij daarvoor heeft ontvangen van de
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid én op basis van lokale aanvullende opdrachten.
Daarnaast zijn professionals van Stichting Jeugdteams actief in de Utrechtse gemeente
Vijfheerenlanden op basis van een lokaal contract.
3.1
Wijze waarop de jeugdige in beeld komt
In deze paragraaf wordt beschreven hoe Stichting Jeugdteams invulling heeft gegeven aan artikel
1 van de bijlage bij de Deelovereenkomst Toegang regio Zuid-Holland Zuid, waarin de opdracht
van de stichting nader is uitgewerkt.
Aan het begin van ieder jeugdhulptraject voeren onze jeugdprofessionals een vraagverheldering/
triage (deeltaak Toeleiding) uit om te bepalen wat precies de hulpvraag is, welke hulp nodig is en
zo nodig welke hulpverlener/expertise daarbij het beste past. De triage is niet een onmiddellijke
inschatting zoals bij een ambulancedienst of de politie, maar is het resultaat van een (intensief)
proces van vraagverduidelijking waarbij de context en het netwerk van de jeugdige betrokken
worden en waarin ook de mogelijkheden worden onderzocht om het gezin/het netwerk en de
omgeving in te schakelen bij de oplossing van het probleem. De uitkomsten van de triage worden
vastgelegd in een actieplan waarin samen met het gezin de te bereiken doelstellingen worden
vastgelegd. De resultaten van de hulpverlening worden gemonitord door de professionals en indien
noodzakelijk wordt er tussentijds bijgestuurd.
De inzet van de jeugdprofessional is altijd gericht op versterking van het gezin/systeem waarin de
jeugdige woont met als doel weer zelf de regie in handen te krijgen en opvoeden en opgroeien
zonder (of: met zo min mogelijk) professionele ondersteuning mogelijk te maken.
Naast bovenstaande individuele en gepersonaliseerde trajecten worden vragen om advies of
informatie telefonisch of, afhankelijk van de lokale inbedding, aan de balie beantwoord.
3.2
Wijze van leveren van de Toegang door Stichting Jeugdteams en de eisen daaraan
In deze paragraaf wordt beschreven hoe Stichting Jeugdteams invulling heeft gegeven aan artikel
3 van de bijlage bij de Deelovereenkomst Toegang regio Zuid-Holland Zuid, waarin de opdracht
van de stichting nader is uitgewerkt.
Door de integrale benadering van jeugdigen die zich met een vraag om hulp of ondersteuning
melden, voldoet Stichting Jeugdteams aan de eisen die hieraan in de overeenkomst worden
gesteld. In alle situaties wordt onderzocht of, en zo ja in hoeverre de cliënt zelf – eventueel samen
met hulp of ondersteuning uit het netwerk – een antwoord op zijn vraag kan vinden. Advies,
informatie en algemene ondersteuning die bijdraagt aan de participatie van de jeugdige en het
gezin in zijn of haar leefomgeving maakt daar onlosmakelijk deel van uit en waar n odig wordt er
basisdiagnostiek of screening uitgevoerd.
De professionals van Stichting Jeugdteams werken vanuit het principe van gewoon waar het kan,
speciaal waar het moet. Dat betekent dat er in eerste instantie altijd een oplossing wordt gezocht
bij de cliënt zelf en in zijn/haar netwerk. Waar dat niet mogelijk of ontoereikend is wordt de inzet
van voorliggende, algemene voorzieningen en/of hulpverlening door de jeugdprofessionals van
Stichting Jeugdteams overwogen.
Als dat niet afdoende blijkt, wordt er specialistische zorg ingezet. Over de daarvoor benodigde
beschikking wordt door de jeugdprofessional advies gegeven aan de Serviceorganisatie Jeugd.
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Indien de inzet van specialistische hulp noodzakelijk is en de Serviceorganisatie daarvoor op
advies van Stichting Jeugdteams een beschikking heeft afgegeven, wordt de jeugdige en zijn/ haar
ouders ondersteund bij het realiseren ervan. Het staat de jeugdige en zijn/haar ouders vrij om te
bepalen van welke aanbieder hij/zij de zorg wil ontvangen. Waar nodig of indien gewenst kunnen er
ook een of meer kennismakingsgesprek(-ken) met jeugdhulpaanbieder(s) plaatsvinden alvorens de
Serviceorganisatie Jeugd een individuele opdrachtverstrekking aan de gekozen aanbieder
formuleert.
In crisissituaties en in situaties waarin de veiligheid van de jeugdige in het geding is, wordt
onmiddellijk hulp ingezet. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Crisisdienst Zuid -Holland Zuid
en regionale aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp.
De vraag naar specialistische jeugdhulp is in de regio Zuid-Holland Zuid groter dan het
beschikbareaanbod. In de praktijk leidt dit bij zorgaanbieders tot wachtlijsten.
Op regionaal niveau is tussen alle betrokken partijen afgesproken dat geen kind tussen wal en
schip mag vallen en dat ieder kind dat hulp nodig heeft, deze ook moet krijgen. Daarom kan er ook
in die situaties waarin een zorgaanbieder een cliëntenstop heeft afgekondigd, te allen tijde zorg
worden ingezet.
In 2021 hebben we naar aanleiding van AB besluiten uit september 2019 het programma Anders
Zorgen uitgevoerd. Dit programma beoogt een verandering waardoor alle jeugdprofessionals naast
alle inhoudelijke aspecten ook de kosten van de hulpverlening meewegen in advies tot besluit en
nadenken of er alternatieven zijn die beter aansluiten op de hulpvraag.
3.2.1 Ondersteuningsplan/Actieplan
Samen met iedere jeugdige die zich als klant van Stichting Jeugdteams aanmeldt, wordt er een
ondersteuningsplan (hiervoor wordt de term Actieplan gebruikt) o pgesteld, waarvoor de vragen en
wensen van de jeugdige en het te bereiken eindresultaat de belangrijkste ingrediënten zijn. Voor
zover van toepassing en indien beschikbaar deelt Stichting Jeugdteams de informatie over
wachttijden bij zorgaanbieders met de jeugdige, zodat hij een weloverwogen keuze kan maken. Het
ondersteuningsplan wordt indien nodig geëvalueerd en geactualiseerd. Dit gebeurt minimaal
eenmaal per jaar, maar vaker indien de ontwikkeling van de jeugdige en/of zijn systeem dan wel de
omstandigheden daar aanleiding toe geven.
In het Actieplan wordt in kaart gebracht wat de eigen kracht (overzicht van krachten en zorgen) is
van de jeugdige, de ouders en welke ondersteuning het sociale netwerk van de jeugdige kan
bieden, evenals van welke algemene en individuele voorzieningen de jeugdige al dan niet gebruik
maakt of kan maken. Met het Actieplan geven de Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams
uitvoering aan de verplichting om kwalitatief verantwoorde en doelmatige diensten te leveren.
Indien er voor de jeugdige een Familiegroepsplan is opgesteld is dit leidend en dient het als (basis
voor het) Actieplan.
3.2.2 Informatievoorziening
Informatie over het werk van Stichting Jeugdteams is opgenomen in de cliëntinformatie die mede in
samenspraak met cliënten is ontwikkeld. Deze is in 2021 geheel vernieuwd.
In deze informatie staat onder andere gegevens omtrent bereikbaarheid, cliëntparticipatie en
inspraak, de werkwijze in de toegang en de bereikbaarheidsgegevens van de Stichting.
De brochure is verspreid onder alle professionals van Stichting Jeugdteams en kan eenvoudig bij
de lokale informatie worden toegevoegd.
Gezien het toenemend belang en gebruik van lokale websites is besloten om de website van
Stichting Jeugdteams beperkt in te richten.
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Op deze website staat vooral algemene informatie die voor alle gemeenten mogelijk relevant is.
Voor lokale informatie zijn links naar de lokale websites opgenomen.
3.3
Wijze van inbedding in de lokale infrastructuur van gemeenten in Zuid-Holland Zuid
In deze paragraaf wordt beschreven hoe Stichting Jeugdteams invulling heeft gegeven aan artikel
2 van de bijlage bij de Deelovereenkomst Toegang regio Zuid-Holland Zuid, waarin de opdracht
van de Stichting nader is uitgewerkt.
Bij de start van het werk van de stichting waren professionals veelal werkzaam in zelfstandig
opererende jeugdteams. In de loop der jaren zijn we zowel door aanmoedigingen van buitenaf
(gemeenten en andere partners) als door onze eigen inhoudelijke doorontwikkeling steeds meer gaan
toewerken naar integraliteit. Daarbij hebben we steeds inhoud boven vorm gesteld. Dat wil zeggen:
we hechten eraan dat we het vooral gewoon doen en er zijn voor het hele gezin1. We opereren
vanuit het belang van de doelstelling, of anders gesteld het maatschappelijk belang, en niet het
organisatiebelang. Inhoud staat voorop in de keuzes die gemaakt worden.
Inmiddels kunnen we constateren dat het jeugdteam nergens meer “stand alone” werkt; in alle
gemeenten is er een vorm van samenwerking gerealiseerd waardoor vragen van cliënten steeds meer
integraal kunnen worden opgepakt, hetzij binnen het hele sociale domein (variant 1) hetzij binnen de
kaders van het jeugddomein (variant 2). Die samenwerking kent op hoofdlijnen de volgende twee
verschijningsvormen:
1. Er zijn gemeenten waarin alle jeugdprofessionals van de ingekochte partijen (van de verschillende
terreinen van het sociaal domein) participeren in een generalistisch sociaal (wijk)team dat ingaat
op alle vragen van alle inwoners (de zg. “0 tot 100-tams”).
2. In andere gemeenten vormen de jeugdprofessionals samen met het lokale Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) één team, waarbij de teamleden zoveel mogelijk hun eigen expertise optimaal
inzetten. De jeugdprofessionals hebben te maken met inhoudelijke vragen die niet tot het CJGdomein informatie & advies behoren.
In de samenwerking zien we binnen de lokale teams ook vaak een samenwerking met MEEVivenz,
die professionals actief hebben binnen de sociale teams. Verder kunnen we van de inbedding in de
lokale infrastructuur en samenwerking met lokale partners onder andere nog de volgende voorbeelden
geven:
• In de gemeente Papendrecht nemen we deel aan de stuurgroep Sterk Papendrecht.
Laatstgenoemde stuurgroep richt zich op de doorontwikkeling van een lokale 0 tot 100infrastructuur onder meer door de huisvesting daarvan in één gebouw;
• In veel gemeenten nemen we onder anderen deel aan de samenwerkingsverbanden van
Passend Onderwijs. Daarnaast is er vanuit de sociale wijkteams waarin de professionals
werkzaam zijn, veel contact met relevante partijen uit de wijk, zoals de wijkagent, het
buurtwerk van MEEVivenz en met onderwijsinstellingen en gebedshuizen in de wijk.
Gemeente overstijgende samenwerkingsverbanden waar Stichting Jeugdteams in participeert zijn
onder andere:
• Veiligheidshuis o.a. MO, politie, ASVZ, Yulius, Veilig Thuis, Reclassering (regionaal);
• Netwerk kwetsbare zwangeren (regionaal);
• Netwerkoverleg GI’s, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdteams (regionaal);
• Netwerk (v)echtscheiding Rotterdam Zuid-Holland Zuid (Rechtbank, Raad voor de
Kinderbescherming, Enver en Horizon) (regionaal);
• Netwerk Integrale Vroeghulp Zuid-Holland Zuid.

1

Het gezin betreft zowel volwassene(n) als kinderen. Er zijn voor het hele gezin, betekent dat de professional kijkt naar het
hele gezin en alle spelende problemen het gezin ondersteunt in een goede aanpak.
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Daarnaast maken medewerkers deel uit van:
• PsychoSociaal Team Ziekenhuis Dordrecht;
• PsychoSociaal Overleg Ziekenhuis Gorinchem;
• Beschermingstafel;
• Tafels veiligheidshuis (bv Risico Overleg Jongeren, Huiselijk geweld, leerplicht).
3.4
Sociaal team Sliedrecht
Sinds 1 januari 2017 werkt Stichting Jeugdteams nauw samen met Stichting Sociaal team Sliedrecht
(StS). De samenwerking heeft de vorm van een statutair geborgde bestuurlijk-personele unie.
Concreet betekent dit dat de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder van Stichting
Jeugdteams ook de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder van StS zijn.
Daarmee is eenheid in beleid en aansturing gerealiseerd en wordt de integraliteit van de hulp- en
dienstverlening geborgd.
Met de gemeente Sliedrecht is overeengekomen dat de verantwoording van de separate subsidie voor
Stichting Sociaal team Sliedrecht in de jaarstukken van Stichting Jeugdteams wordt opgenomen.
Naast Stichting Jeugdteams en StS leverde tot 01-01-2021 Stichting MeePlus 2,22 fte aan het Sociaal
team Sliedrecht. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SwS) leverde tot 01-09-2021 0,67 fte.
Vanaf voornoemde data zijn deze medewerkers in dienst gekomen van StS.
Sinds 01-07-2021 zijn de dienstverlening van voorheen Participe en de medewerker van Participe
(0,67 fte) ook integraal onderdeel van de Stichting Sociaal team Sliedrecht. Dit betreft de uitvoering
van een nieuwe taak, de dienstverlening aan nieuwkomers en statushouders. De medewerker van
Participe geeft uitvoering aan deze dienstverlening samen met een aantal medewerkers van StS.
Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) detacheert sinds 2017 een medewerker naar het Sociaal
team voor 0,44 fte.
In de praktijk spreken we nauwelijks meer van medewerkers van Sociaal team Sliedrecht, maar van
medewerkers in het Bonkelaarhuis.
Verantwoording vindt plaats op:
1. De inzet van menskracht en middelen voor de activiteiten zoals vastgelegd in de
subsidiebeschikkingen:
Kenmerk 2020-0088936 – Algemene subsidie Stichting Sociaal team Sliedrecht
Kenmerk 2020-0086199 – Pilot nieuwe wet inburgering
Kenmerk 2021-0082410 – Huisvesting Statushouders (nieuwe wet inburgering)
Kenmerk 2021-0106679 – Opleidingsplan Brede Intake en PIP
Kenmerk 2021–0162438 – Huisvesting
2. De gezamenlijke opgave voor die organisaties, die diensten leveren in het Bonkelaarhuis voor
de inwoners van Sliedrecht.
1. De inzet van menskracht en middelen voor de activiteiten zoals vastgelegd in de
subsidiebeschikkingen:
In de onderstaande tabellen worden de ingezette formatie, de geleverde activiteiten en de ingezette
middelen weergegeven.
De tabellen zijn in concept omdat het definitieve jaaroverzicht nog moet worden opgemaakt. De
verwachting is, dat er geen grote wijzigingen meer zullen komen.
Tabel 1 - De dienstverlening van het Sociaal team Sliedrecht
Tabel 2 - De nieuwe taak rondom statushouders en nieuwkomers
Tabel 3 - Huisvesting
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Tabel 1 - De dienstverlening van het Sociaal team Sliedrecht
Subsidiebeschikking Kenmerk 2020-0088936
Activiteiten

De toegangspoort tot het Bonkelaarhuis

Jeugdhulpverlening SMW en
jeugdhulpverlening LVB

Hulpverlening aan volwassenen Algemeen maatschappelijk werk

Volwassenondersteuning,
cliëntondersteuning en regie

Thuisbegeleiding

Vroegsignalering schulden

Gedragswetenschapper - GGZ
deskundigheid
Management
Subtotaal kosten personele inzet

Beschrijving
Inzet fte
Het realiseren van een laagdrempelige
toegang voor de inwoners van Sliedrecht
voor alle vragen op het gebied van o.a.
jeugd & opvoedhulp, zorg & welzijn, werk
& inkomen
1,33
Het beiden van eerste ondersteuning
en/of hulp. Inzet is gericht op
normaliseren
schoolmaatschappelijk werk
1,50
jeugdprofessional scholen
1,33
jeugdprofessional LVB
1,00
Het stimuleren van kwetsbare groepen
om mee te doen aan de samenleving en
het vergroten van de zelfredzaamheid
1,89
Onze ouderen doen nog mee in de
samenleving en zijn zo lang mogelijk
zelfredzaam. Onze inwoners zijn
zelfredzaam door het benutten van de
eigen kracht en de kracht van hun
netwerk. Er wordt gesignaleerd en
geactiveerd en zo nodig wordt passende
ondersteuning geboden
1,22
Praktische en preventieve hulpverlening
bij het gezin/de volwassene thuis als er
sprake is van meervoudige problematiek
1,65
Het vergroten van de (financiële)
zelfredzaamheid door vroegtijdig hulp en
ondersteuning aan te bieden en zo
zwaardere (financiële) problemen te
voorkomen
0,67
Inzetten op het normaliseren in plaats
van de weg van diagnose en behandeling
en eventueel uitvoeren van
handelingsgerichte diagnostiek
0,22
He aansturen van het sociaal team
Sliedrecht
0,67
11,48

Overhead/indirecte kosten
Dit betreft een opslag voor kantoorkosten en algemene kosten
Subtotaal overhead/indirecte kosten
Totale kosten

Begroot

Toegekend

Inzet fte

Bedrag

78.036

78.036

1,22

71.582

1,45
1,33
1,00

116.803
113.768
85.540

320.139
120.831
113.768
85.540

152.247

148.680

1,86

149.830

98.276

98.276

1,22

98.276

94.456

92.451

1,67

95.601

53.971

53.971

0,67

53.971

19.453

18.574

0,29

25.486

61.942
878.520

60.255
870.382

0,67
11,38

61.942
872.800

69.608
69.608

69.608
69.608

69.608
69.608

939.990

942.408

Toelichting Tabel 1:
• De inzet bij de Toegang is iets lager dan beschikt. De bemensing is het hele jaar wel volgens
afspraak gerealiseerd. Iedereen in het Bonkelaarhuis valt zo nodig in bij het Startpunt.
• De inzet van de gedragswetenschapper ligt iets hoger. Zij speelt een belangrijke rol in de
casuïstiek besprekingen. Ter voorkoming van het doen van (onnodig) onderzoek en voor een
verwijzing voor noodzakelijk onderzoek is de deskundigheid van de gedragswetenschapper
onmisbaar.
• De totale kosten vallen iets hoger uit, omdat niet overal de indexering was toegekend.
• De aansluiting met de jaarrekening 2021: In de jaarrekening zijn overige opbrengsten
gerealiseerd van € 1.235. Hier moet rekening mee worden gehouden.
De opbrengsten zijn hoger. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de beschikking huisvesting
die met terugwerkende kracht voor 2020 is beschikt.
Tevens is er inzet gepleegd voor brede intake PIP en statushouders & nieuwkomers. Zie
onderstaand. Deze inzet is ook beschikt. Er is een positief resultaat gerealiseerd vanwege
voorzichtige bedrijfsvoering en de beschikking huisvesting die met terugwerkende kracht is
toegekend.
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Tabel 2 - De nieuwe taak rondom statushouders en nieuwkomers
Subsidiebeschikking Kenmerk 2020-0086199 en 2021-0106679 en 2021-0082410
Activiteiten
Inzet maatschappelijke begeleiding
statushouders

Beschrijving
Begeliding en hulpverlening aan
statushouders en nieuwkomers
Implementatie nieuwe wet inburgering
(2020)
Personele Inzet Brede intake en PIP

Inzet fte

Begroot

Toegekend

Inzet fte

Bedrag

0,34

31.033

30.879

0,34

31.033

0,15
0,49

13.896
44.929

25.000
11.383
67.262

0,15
0,49

13.896
44.929

10.300
10.300

10.300
10.300

10.300
10.300

77.562

55.229

Subtotaal kosten personele inzet
Training en scholing brede intake en PIP
Kosten training en scholing
Subtotaal indirecte kosten
Totale kosten

Toelichting tabel 2
De invoering van de Nieuwe Wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit was later dan
verwacht en heeft ook de invoering van een aantal taken, die uitgevoerd moeten worden door StS,
vertraagd. Met de komst van de medewerker van Participe zijn we wel gestart met het oefenen van
werkzaamheden alsof de nieuwe wet al was ingevoerd en is er een trainingsprogramma gevolgd door
een aantal medewerkers.
De ‘gebruikelijke’ dienstverlening, zoals deze bij Particpe was belegd, is uiteraard gewoon uitgevoerd.
Sliedrecht heeft een taakstelling voor 2021 van 36 statushouders en in november 2021 is daar nog
een extra taakstelling aan toegevoegd. De statushouders komen niet netjes verdeeld over het jaar
binnen. De drukte lag in de tweede helft van 2021. De verwachting is dat deze zich doorzet in 2022.
We gaan graag met de gemeente in overleg om de overgebleven middelen toe te voegen aan de
personele inzet voor 2022.
Tabel 3 - Huisvesting
Subsidiebeschikking 2021-0162438
Huisvesting

Beschrijving
Huisvestingskostten Bonkelaarhuis voor
zowel de StStS als de St JZHZ als partners
verbonden aan de Stichtingen

Aanvraag 2020 Aanvraag 2021
52.000

Totale kosten

71.568

Toegekend

Kosten 2020

137.317

68.160

kosten 2021 Totale kosten

137.317

68.659

136.819
136.819

Toelichting tabel 3
De huisvestingskosten voor 2020 en 2021 zijn eind 2021 beschikt. Dit heeft gevolgen voor de
jaarrekening 2021, omdat het jaar 2020 financieel al afgesloten was. Het gesprek zal hierover met de
gemeente gevoerd worden.
Dat wij gehuisvest zijn in het Bonkelaarhuis met onze collega-organisaties heeft een grote
meerwaarde voor onze dienstverlening aan de inwoners van Sliedrecht. Eén pand waar de diverse
organisaties in samenwerken, een pand, dat een prettige uitstraling heeft en waar het goed werken is.
In 1a tot en met 1k wordt een nadere toelichting gegeven op de inzet van mensen en middelen voor
de diverse activiteiten
1a Kwalitatieve inzet van de medewerkers
Binnen de StS werken mensen met verschillende achtergronden en een verschillend
opleidingsniveau:
MBO - medewerkers bij het Startpunt
MBO+ - thuisbegeleiders
HBO - maatschappelijk werkenden
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WO
- gedragswetenschapper
De HBO – en WO-geschoolde medewerkers zijn allen geregistreerd in het beroepsregister sociaal
werk of in het SKJ-register.
Er zijn voor de medewerkers in het sociaal team een aantal basisscholingen vastgesteld, die iedere
medewerker moet2 volgen, afhankelijk van zijn/haar functie. Daarnaast is er een persoonlijk budget,
dat een medewerker kan besteden, aansluitend bij zijn interesses/werkzaamheden in het team. Er
wordt aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en aan teamontwikkeling.
Er zijn nauwelijks personele wisselingen geweest. Per 01-09-2021 is een nieuwe
schoolmaatschappelijk werkende gestart.
1b Registratie en dossiervoering
Alle medewerkers van StS en van Stichting Jeugdteams registreren sinds 01-12-2020 in Tick, het
registratiesysteem dat oorspronkelijk alleen gebruikt werd door de medewerkers van Stichting
Jeugdteams.
Dat we allen in hetzelfde systeem registreren heeft een grote meerwaarde voor de samenwerking
rondom cliënten. Ook kunnen we langzamerhand steeds beter verantwoorden op de door de
gemeente gewenste cijfers, al is dat nog altijd in ontwikkeling.
Bijvoorbeeld cijfers rondom het op- en afschalen kunnen pas goed zichtbaar worden, als ook onze
collega partners in het Bonkelaarhuis (SwS, Jong JGZ, Humanitas, Buurtgezinnen) in hetzelfde
systeem gaan registreren.
Daarnaast wordt er hard gewerkt door de ontwikkelaars van Tick aan het realiseren van een
cliëntportaal. We kunnen er nu al beperkt gebruik van maken.
Pilot inwonerplatform Jouw Omgeving
Alles rondom de pilot Jouw Omgeving is per 01-07-2021 afgerond en alle dossiers zijn overgezet.
Jouw Omgeving kende te veel belemmeringen in de dossiervoering en het kunnen genereren van
data. Het platform kon niet zodanig ingericht worden dat het
-

geschikt was als dossier waarvan de klant eigenaar is;

-

het voldeed aan de eisen van een professioneel dossier;

-

de juiste data kon aanleveren voor de verantwoording.

De ontwikkelaars van Tick en de ontwikkelaars van Jouw Omgeving hebben de mogelijkheid tot een
koppeling onderzocht opdat we met een combinatie van beide systemen wel aan alle eisen konden
voldoen. Helaas is ook dat, zeker financieel, niet haalbaar gebleken.
1c. Jeugd – cijfers en toelichting
De verantwoording van de Stichting Sociaal team Sliedrecht (StS-jeugd) hangt nauw samen met die
van het Jeugdteam Sliedrecht (Stichting Jeugdteams). U vindt in de verantwoording van Jeugd dan
ook een combinatie van de cijfers met die van de inzet Jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams.
In onderstaande tabel ziet u de cijfers van:
• Preventieve inzet door Schoolmaatschappelijk werkers van Stichting Sociaal team Sliedrecht
(St StS)
• Jeugdhulpverlening
- door de jeugdprofessional (1 fte) van St Sts (voorheen MEE)
- door de jeugdprofessionals (7,92 fte) van St JZHZ
- door de jeugdprofessional (0,67 fte) - inzet op de hoofddienst Jeugd & Opvoedhulp vanuit
Anders Zorgen/Jeugdhulp naar voren

2

Of aantoonbaar competent door vergelijkbare scholing/ervaring
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•

Jeugdhulp anders: Anders betreft trajecten, die geboden zijn door bijvoorbeeld het
jeugdpreventieteam, expertgroep echtscheiding, helpdesk of om een reden vanuit andere
gemeenten (o.a. door bijvoorbeeld elders op school, door echtscheiding en gedeeltelijk
woonachtig in andere gemeenten)

In de onderstaande tabel zijn ter vergelijking de cijfers van dezelfde periode 2020 toegevoegd en zijn
de gegevens van Sliedrecht vergeleken met de regio indien van toepassing.
Het onderscheid in cijfers tussen Jeugdprofessionals en schoolmaatschappelijk werkenden wordt
gemaakt om te kunnen volgen of investeren in de voorkant invloed heeft op de instroom in de
Jeugdhulpverlening.
Aantallen – instroom, doorstroom en uitstroom

Sliedrecht

Cijfers in aantallen 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Totaal
aantal
start
instroom
uitstroom
cliënten
116
41
75
53
416
234
182
161

School mw
Jeugdprofessionals
Anders:
6
6
0
3
Expertteam Echtscheiding
23
1
22
18
Jeugdpreventieteam
23
18
5
10
Overige gemeenten
584
300
284
245
Totaal
Cijfers in aantallen 01-01-2020 t/m 31-12-2020
524
268
256
219
Totaal
Cijfers in % 01-01-2021 t/m 31-12-2021 t.o.v. -01-01-2020 t/m 31-12-2020
Totaal
111%
112%
111%
112%

eind
december
68
250
3
5
13
339
305
111%

Over de gehele linie is er een stijging te zien van ruim 10% t.o.v. 2020. Een gewenste ontwikkeling is
wel, dat het aantal klanten dat door het schoolmaatschappelijk werk wordt geholpen sterker stijgt dan
het aantal klanten, dat in de jeugdhulpverlening terecht komt (inzet zo licht als mogelijk om zwaardere
inzet te voorkomen).
Daarnaast handelen de schoolmaatschappelijk werkenden vaker hulpvragen af via een consult met de
ouders of leerkrachten. Dit consult is gericht op het versterken van ouders en leerkrachten om met het
kind om te gaan in plaats van met het kind aan de slag te gaan. Consulten tellen niet mee als traject
op het kind. Ook jeugdprofessionals doorlopen niet altijd een traject en kunnen kinderen/ouders via
een consult verder helpen.
Aantal Consulten

Sliedrecht 2021

Jeugdprofessionals

194

Schoolmaatschappelijk werkenden

171

Wachttijd in dagen en aantal wachtenden

Sliedrecht 2021

Sliedrecht 2020

Regio
gemiddelde in
2021

Wachttijd in dagen op 31 december 2021

30

23

49

Aantal wachtenden op 31-12-2021

12

9

30

Wachtlijst Jeugd
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De wachtlijst in wachttijd en aantal wachtenden is nog altijd beperkt in vergelijking tot de regio, echter
wel opgelopen t.o.v. 2020. De wachtlijst geeft nog geen reden tot zorg, al was de juiste deskundigheid
niet altijd direct beschikbaar (na de intake) en werden ouders/ kinderen met een ‘tussentijdse’
wachttijd geconfronteerd. Dit is vaak ook de situatie als er een verwijzing naar de zorgmarkt plaats
vindt.
Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk staat stevig in Sliedrecht en er is samen met het
samenwerkingsverband Drechtsteden hard gewerkt om een heldere structuur neer te zetten voor alle
scholen.
Ieder jaar starten we met een startgesprek op iedere school, wat is er (extra) nodig, wat verdient
aandacht en hoe kunnen we daar gezamenlijk invulling aan geven (SMW, Jong JGZ, DG&J,
Samenwerkingsverband). Een ondersteuningsteam voor de school, opdat scholen niet vanuit alle
hoeken benaderd worden.
Met het landelijke samenwerkingsverband Berseba – dat actief is op de Calvijnschool – wordt hard
gewerkt aan eenzelfde duidelijke structuur. De verwachting is, dat dat in 2022 gerealiseerd is.
Iedere school heeft een vast contactpersoon vanuit StS en krijgt inzet op maat. We gaan uit van een
gemiddelde inzet per school, maar de daadwerkelijke inzet is flexibel. Gemiddeld 4 uur per week kan
betekenen, de ene week 2 uur, de andere week 16 uur, een volgende week bijvoorbeeld alleen een
spreekuur.
Voor de reguliere basisscholen zetten we als vast contactpersoon een schoolmaatschappelijk
werkende in, voor het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs een jeugdprofessional (in de rol
van vaste schakel en/of poortwachter). De kans, dat er gebruik gemaakt moet worden van de inzet
van een jeugdprofessional of een beschikking afgegeven moet worden voor de zorgmarkt is op die
scholen groter. Door de inzet van een jeugdprofessional heb je minder ‘hulpverleners’. Uiteraard is de
inzet op de scholen altijd gericht op preventie.
Voor het schoolmaatschappelijk werk geldt nauwelijks een wachttijd – de schoolmaatschappelijk
werkers zijn wekelijks op de scholen aanwezig en bereikbaar en benaderbaar voor leerlingen,
leerkrachten en ouders. Alleen op piekmomenten ontstaat er een korte wachttijd
Ook met alle voorscholen is contact gelegd, om vanuit dezelfde partijen een ondersteuningsstructuur
te bieden. Ons doel is het realiseren van een doorgaande lijn vanuit Jong JGZ- voorscholen –
onderwijs en als er zorg naast onderwijs nodig is, een zorgroute te realiseren, liefst in één gezamenlijk
dossier. We zijn op weg, maar we zijn er nog niet.
De omliggende VO scholen, die veel leerlingen uit Sliedrecht hebben, hebben een vast
contactpersoon vanuit StS.
1d. Volwassenen & ouderen – cijfers en toelichting
De rapportage van volwassenen is inclusief de inzet van 0,44 fte van het DMW.
In onderstaande tabellen vindt u de belangrijkste gegevens over de dienstverlening aan volwassenen
en ouderen. De onderstaande cijfers zijn inclusief de klanten met betalingsachterstanden (33 klanten)
en de dienstverlening aan de statushouders (35 klanten).
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Aantallen – instroom, doorstroom en uitstroom
Cijfers in aantallen 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Totaal
Sliedrecht
aantal
start
instroom
uitstroom
cliënten
569
202
367
333
Volwassen Hulpverlening

Hulpvraag bij aanmelding
Financiën en administratie

Aantal keren
gescoord

236

Percentage
115

26%

Mentale gezondheid

96

21%

Wonen

84

19%

Netwerk/steun/relaties

74

17%

Werk/opleiding

36

8%

Sociale participatie

12

3%

Fysieke gezondheid

10

2%

Onbekend bij aanmelding

8

2%

ADL/Huishouden

6

1%

Opvoeden

5

1%

Anders

1

0%

447

100%

Totaal

eind
december

Verwijzers
Verwijzing
Klant zelf/ wel of geen verwijzing

198

Netwerk

30

Woningbouw

28

Zorgaanbieders

25

Zorg & Overlast/Veilig Thuis/Politie

10

Medisch verwijzer

10

CAK

9

Welzijnswerk

7

SDD

7

Werk-inkomen

6

Anders

37

Totaal

367

30

Reden afsluiting
Doelen behaald in overeenstemming met het plan

233

In overeenstemming voortijdig beëindigd

33

Cliënt beëindigt eenzijdig voortijdig

33

Op verzoek zorgaanbieder beëindigd

34

Totaal

333

Het volwassen team is nog altijd in staat om zonder wachtlijst (<14 dagen) te werken.
1e. Betalingsachterstanden
De verwachting was, dat in 2021 de druk op de dienstverlening aan klanten met
betalingsachterstanden sterk zou toenemen. Naast de signalen vanuit het CAK en de woningbouw,
zouden ook de signalen vanuit de nutsvoorzieningen beschikbaar worden gesteld.
Echter is in januari 2022 de verwerkersovereenkomst pas ondertekend, die het mogelijk maakt de
signalen beschikbaar te stellen. Bovendien dateerde de laatst ontvangen CAK-lijst uit eind 2020.
Of het ter beschikking hebben van meer signalen in 2022 ook daadwerkelijk leidt tot een sterke
toename van het aantal klanten is de vraag. Het probleem zit niet (alleen) in tijdige signalen, maar in
het bereiken van de inwoners en hen motiveren tot (schuld)hulpverlening. De weg naar een
schuldenregeling is geen eenvoudige weg, die men makkelijk opgaat. De inwoners moeten eerst een
zekere mate van urgentie ervaren.
Het ontvangen van meer signalen kan ook een negatief effect hebben. Er lijkt een groeiend
wantrouwen te ontstaan t.a.v. de gegevensuitwisseling (in een mail werd het verwoord als geen
vertrouwen in organisatie die verbonden is aan de staat). Ook al “mag” het, het is voor sommige
mensen toch echt een stap te ver en zullen zij niet ingaan op het hulpaanbod.
Naast het ter beschikking hebben van meer signalen, kan er in 2022 ook een toename komen van
klanten met betalingsachterstanden door de hogere kosten voor de dagelijkse boodschappen, de
energierekening, de gevolgen van corona (ondernemers) en de overspannen huizenmarkt.
De functionaris betalingsachterstanden zet sterk in op verbinding maken en houden – ook als mensen
(nog) geen gebruik willen maken van de hulpverlening. Als ze ervaren dat ze terecht kunnen en de
deur open blijft, kunnen ze op een later moment wel contact zoeken, als zij wel de urgentie ervaren.
Kenmerkend voor 2021:
-

Vooral geacteerd op de signalen van Tablis wonen, variërend van 2 maanden
huurachterstand tot aan dossiers die al bij de deurwaarder lagen.

-

Intensiviteit van de trajecten. Als er meerdere schulden waren en mensen hadden geen
actueel overzicht, leidt het met de klant opvragen van de hoogte van de schulden tot inzicht bij
de klant. De gedachte van ‘ik los het nog wel op’ werd ontkracht door dit inzicht. Regelmatig
bleek dat er schudhulpverlening, bewind of budgetbeheer moest worden aangevraagd. Dit is
een intensievere manier van werken dan strikt vroegsignalering, maar biedt wel de meest
duurzame oplossing.

-

Dit jaar waren er ook meer mensen met eigen bedrijf, waarbij WSNP, schuldenbewind of
budgetbeheer moest worden aangevraagd. Ook zo’n voortraject voor een aanvraag is
intensief. Halverwege dit jaar kregen we te maken met bewindvoerders die geen zaken meer
aan konden nemen wegens drukte.

-

De invloed van corona:
Net als iedereen de hinder van het minder fysiek afspreken ervaart, is dat bij de klanten met
betalingsachterstanden zeker belemmerend. Samen inloggen om gegevens boven water te
halen, of op huisbezoek om papieren door te nemen is noodzaak.
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-

Corona kon ook een excuus zijn, terwijl het niet altijd duidelijk is of corona echt de reden is
voor betalingsachterstanden, maar dat er structureel iets aan de hand is. Uiteraard kan het
door corona ook structureel zijn geworden. Veel cliënten vallen net buiten Tozo regelingen, te
weinig inkomsten (bv. de taxichauffeur die veel minder ritten maakt) en te hoge vaste lasten.
Er was ook minder beschikbaarheid van vrijwilligers door corona.

De medewerker betalingsachterstanden benadrukt:
- Successen zijn vooral te behalen in de samenwerking. Schulden zijn zelden het enige
probleem. Door samen te werken met de SDD (schuldhulpverlening, werk en inkomen),
Tablis, Bureau sociaal Raadslieden, bewindvoerders en de hulpverleners in het
Bonkelaarhuis, zijn er duurzame resultaten behaald.
- Betalingsachterstanden zijn er in alle lagen van de bevolking en bij allerlei mensen en in alle
leeftijdscategorieën. Het zijn zeker niet alleen de mensen zonder werk die moeite hebben om
rond te komen.
- Het niet aan de regels kunnen voldoen is het probleem en om uit de problemen te komen
moeten diezelfde klanten aan regels voldoen. Dat is de cirkel waarin klanten verstrikt raken en
die doorbroken moet worden.
Trajecten:

Instroom Cliënten 2021 vanuit
CAK Tablis SDD zelf overig Totaal
6

18

3

4

2

Aantal
trajecten 1
januari
2021

Aantal
Trajecten
gestart in
2021

Aantal
Trajecten
afgesloten in
2021

Totaal
aantal
lopende
trajecten
per 1
januari
2022

12

33

32

13

33

Behaalde resultaten afgesloten trajecten

Aantal

Kan zelfstandig verder
Kan zelfstandig verder met regeling
Onder bewind of budgetbeheer
In de SHV
Voortijding beëindigd

6
13
3
3
7

totaal

32

Specificatie

allen regeling Tablis

1f. Dienstverlening aan statushouders en nieuwkomers
In 2021 hebben we kennis kunnen maken met de nieuwe taken rondom de Nieuwe Wet inburgering,
zoals kennis maken met de te huisvesten nieuwkomers, alles regelen rondom de huisvesting en het
inkomen, het doen van een brede intake en het opstellen van een persoonlijk integratie plan (PIP) en
het bepalen van de te volgen route voor de nieuwkomers (onderwijs, werk, participatie). En hoe
werken we in deze samen met de SDD?
De onderstaande tabel genereert cijfers rondom de dienstverlening.
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Er zijn in de loop van dit jaar lopende dossiers ingevoerd (vanuit Participe), nieuwe dossiers gestart en
we hebben met elkaar nagedacht, hoe Tick ingericht moet worden om de gewenste cijfers eruit te
kunnen halen. Met ingang van 2022 hopen we hierop beter te kunnen verantwoorden.
Aantal inwoners per huishouden

Aantal

Totaal

5
3
2
1

1
2
7
10

5
6
14
10
35

Totaal

Over de dienstverlening kunnen we het volgende zeggen:
- Bijna alle volwassenen zijn begonnen met de inburgeringscursus, anderen gaan daar
binnenkort mee starten.
-

Alle statushouders ontvangen maatschappelijke begeleiding. De intensiteit wisselt enorm en
is afhankelijk ten eerste van de mate van zelfredzaamheid, kennis van Nederlands of Engels,
aanwezigheid van netwerk. De hulp is vraaggestuurd.

-

Juridische begeleiding wordt vaak geboden bij gezinshereniging en soms ook bij geschillen
met DUO, SDD of andere instanties, bijvoorbeeld bij het formuleren van bezwaren.

-

Velen kloppen aan bij het Taalpunt in de bibliotheek voor ondersteuning bij het leren van de
taal.

-

Alle statushouders moeten de participatieverklaring ondertekenen en dat kan alleen als zij
deelgenomen hebben aan de 2 dagdelen durende cursus. Er is nog een kleine achterstand
i.v.m. corona, maar deze is bijna ingelopen.

-

Het is niet makkelijk om werk te vinden. Vaak vanwege nog een slechte beheersing van het
Nederlands, zeker als ook het Engels niet toereikend is. Bij goed opgeleide statushouders is
vaak een aanvullende studie nodig, zo hebben we in Sliedrecht een veearts, tandarts,
verpleegkundige, scheepslasser, architect en allen moeten eerst aanvullende opleidingen
doen voor ze in hun eigen vak aan de slag kunnen.

In 2022 willen we met name aandacht besteden aan een goede samenwerking met de SDD rondom
de begeleiding van statushouders. Het proces rondom het regelen van inkomen kan soms problemen
opleveren, zodat zij gelijk met betalingsachterstanden geconfronteerd worden.
We willen proberen een pool van vrijwilligers opzetten, in samenwerking met SwS, die kunnen
vertalen. Daarnaast willen we de mogelijkheden onderzoeken om elkaar te helpen als nieuwkomers.
Een zorg waar we nu al tegenaan lopen, is dat er onvoldoende plek is in de wereldklas, die de
kinderen bezoeken voordat zij naar het reguliere onderwijs kunnen.
1g Thuisbegeleiding
De Thuisbegeleiding wordt ingezet om preventief aan te sluiten bij volwassenen/gezinnen om
hulpverlening te voorkomen dan wel hulpverlening te ondersteunen om de gestelde doelen te kunnen
bereiken. Aanmeldingen komen vooral vanuit de jeugdgezondheidszorg, als zij signaleren dat voor
een goed en veilig opvoedklimaat extra begeleiding nodig is. Soms is de inzet voldoende, soms is de
situatie zodanig dat meer hulpverlening noodzakelijk is.
Vanaf 1 juni 2020 zijn we in samenwerking met ASVZ en Agathos het project Preventieve Begeleiding
gestart in het kader van Jeugdhulp naar voren. Als er begeleiding nodig is, kunnen de begeleiders van
ASVZ (gespecialiseerd in gezinnen, die te maken hebben met een verstandelijke beperking) en
Agathos (gespecialiseerd in gezinnen met een christelijke achtergrond en begeleiding op school)
worden ingezet.
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We hebben in 2020 nog wel met beschikkingen gewerkt voor ASVZ en Agathos, maar zijn daar vanaf
1 maart 2021 mee gestopt. Dit project past in lokaal, dichtbij, zonder bureaucratie en zonder
doorverwijzing. Tot nu toe richt dit project zich op Jeugd. De wens is om dit te verbreden naar de
WMO. Er wordt steeds kritisch gekeken of begeleiding noodzakelijk is, of dat het afgeschaald kan
worden naar Home-Start of Buurtgezinnen. Zo licht als mogelijk blijft het uitgangspunt.
1h. Versterking GGZ-expertise in het sociaal team en Jeugd GGZ
De GGZ-expertise binnen het sociaal team is vergroot voor zover het de hulpverlening aan
volwassenen betreft door de inzet van een medewerker van Yulius en bij jeugd door de inzet van de
gedragswetenschapper.
Er is opnieuw een basisscholing psychiatrie aangeboden aan de medewerkers. Naast dat de expertise
binnen het team is vergroot, zijn de medewerker van Yulius en de gedragswetenschapper ook een
belangrijke schakel naar de GGZ-instellingen. Zij kennen de instellingen, spreken de taal en kunnen
zo bruggen bouwen.
Ook de aanwezigheid van de wijk-GGD heeft een positieve invloed, vanwege hun GGZdeskundigheid, op de borging van deze deskundigheid in het team.
1i. Flexibel budget 2021
Naast de subsidie heeft de gemeente een flexibel budget beschikbaar voor maatwerk. Er is om de
volgende redenen een beroep gedaan op het flexibel budget in 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer
Voorzorgtrajecten
Specifieke hulpverlening cultuurgebonden in een complexe situatie
Bijdrage huisvesting in een crisissituatie
Hotelovernachting bij crisis i.v.m. risico op geweld
Specifieke hulpverlening aan een thuiszitter
Sterilisatie
Bovenregionale diensten van Stichting MEE

De broodnoodpot, die bij het Welzijnswerk Sliedrecht was ondergebracht, maakt vanaf 01-08-2021
onderdeel uit van het budget van Stichting Sociaal team Sliedrecht. Mocht de beschikbaar gestelde
subsidie niet toereikend zijn kan hiervoor een beroep gedaan worden op het Flexibel budget.
De broodnoodpot bestaat uit het beschikbaar stellen van maximaal €50,-- om directe nood te ledigen
(eten, vervoer naar een ‘bed’). Het is een lening, die in de praktijk niet altijd wordt terugbetaald. Sinds
augustus 2021 hebben 2 klanten hun lening weer terugbetaald. Voor de broodnoodpot is geen beroep
gedaan op het flexibel budget.
1j. E-health
Het plan voor de invoering van E-health ligt klaar. De trekker van het project is echter uitgevallen voor
langere tijd. We proberen dit in 2022 vorm te geven en bij meerdere collega’s te beleggen.
1k. Klanttevredenheidsonderzoek
Er heeft in november 2021 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaats gevonden. De resultaten
zijn tijdens het schrijven van dit jaarverslag nog niet bekend.
2. De gezamenlijke opgave voor die organisaties, die diensten leveren in het Bonkelaarhuis voor de
inwoners van Sliedrecht (Toekomstbestendig Bonkelaarhuis)
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In 2021 zijn er belangrijke stappen gezet om de samenwerking te verbeteren met
-

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SwS)
Jong JGZ
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
Tablis Wonen

Dit hebben we gedaan door met elkaar een blauwdruk te maken voor een toekomstbestendig
Bonkelaarhuis. De samenwerking vindt plaats rondom de dienstverlening voor de inwoners van
Sliedrecht dwars door organisaties heen. Dat we daar in toenemende mate in slagen en het concept
werkt laat zich zien doordat er stabiliteit is in het team en mensen er met plezier werken. Er is ook in
toenemende mate interesse van derden voor het concept het Bonkelaarhuis.
SwS
De samenwerking met SwS verloopt goed. We zijn aanvullend en waar we overlap zien of waar er
lacunes zijn in dienstverlening zoeken we elkaar op en maken we afspraken om tot een logisch geheel
te komen voor de inwoners van Sliedrecht.
JongJGZ
Met JongJGZ zijn er concrete afspraken gemaakt over de samenwerking.
De belangrijkste afspraken zijn:
• Het realiseren van een wekelijks spreekuur door het Schoolmaatschappelijk werk bij het
consultatiebureau;
• De samenwerking als één ondersteuningsteam op de (voor)scholen;
De samenwerking rondom de geboortezorg (gezinnen, die aandacht vragen rond prematuriteit,
dysmaturiteit of om andere reden een moeilijkere start) is een ontwikkelpunt voor 2022.
Dit gaat breder dan de partners in het Bonkelaarhuis (verloskundigen, ziekenhuis, dienstverlening
regionaal Stichting MEE) en vraagt tijd.
Sociale dienst Drechtsteden
Inmiddels maken de klantenservice, de schuldhulpverlening, de medewerkers voor stabilisatie en
participatie, de WMO-consulent en de medewerker voor statushouders van de Sociale Dienst een
integraal onderdeel uit van het team medewerkers in Het Bonkelaarhuis. We leren van elkaar en met
elkaar. Doel is zoveel mogelijk klanten lokaal en nabij te ondersteunen vanuit één Bonkelaarhuis.
Tablis Wonen
Het ontwikkeltraject, dat we hadden bedacht om de wooncoaches van Tablis wonen te verbinden aan
de maatschappelijk werkende en de functionaris betalingsachterstanden van Sociaal team Sliedrecht
werd gehinderd door corona. De medewerkers hebben elkaar zonder ontwikkeltraject wel gevonden
en een vorm gevonden voor de samenwerking. Er is regelmatig overleg over de samenwerking en in
klantsituaties wordt de gezamenlijkheid gezocht. Zeker in tijden waarin huisvesting een groot
probleem is, is dit heel belangrijk.
Communicatie
Alle organisaties hebben zich gecommitteerd om naar buiten toe alleen nog te communiceren vanuit
het Bonkelaarhuis. Alle diensten worden gedeeld op de gemeenschappelijke website. En in 2022 gaat
de wens in vervulling om een communicatiemedewerker aan te stellen voor het Bonkelaarhuis.
Tenslotte het Bonkelaarhuis en corona
Ondanks het lastige jaar met alle coronaperikelen is het Bonkelaarhuis open gebleven en is de
dienstverlening voortgezet.
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Uiteraard heeft het wel invloed gehad, denk aan schoolmaatschappelijk werk en scholen, die dicht
zijn, niet op huisbezoek kunnen, klanten die afbellen i.v.m. corona etc.
Helaas heeft in 2021 corona ook zijn invloed gehad op de personele bezetting. Besmet zijn of samen
leven met een positief getest persoon en in quarantaine moeten, is ook niet aan het Bonkelaarhuis
voorbij gegaan. Zoals het er nu naar uitziet, lijken 2 personen long covid klachten te hebben en zijn
langere tijd uitgevallen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is het ziekteverzuim gestegen. Het
goede nieuws is, dat dit niet werk gerelateerd is, omdat de medewerkers over het algemeen met
plezier hun werk doen.
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4.

Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.1
Governancecode
Toezicht, bestuur en medezeggenschap zijn bij Stichting Jeugdteams ingericht conform vigerende
wet- en regelgeving en specifieke subsidievoorwaarden. Tevens wordt voldaan aan de waarden en
normen zoals beschreven in de nieuwe Zorgbrede Governancecode die in januari 2017 is verschenen.
4.2
Toezichthoudend orgaan
Stichting Jeugdteams kent een raad van bestuur – raad van toezicht-model. Dienovereenkomstig is
het bestuur van de Stichting Jeugdteams opgedragen aan de directeur-bestuurder, die daarmee
(eind)verantwoordelijk is voor onder andere de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de
strategie en het beleid. De bestuurder legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht en
ten aanzien van de strategie aan de raad voor het publiek belang als vertegenwoordiging van de bij de
stichting betrokken gemeenten.
De raad van toezicht van Stichting Jeugdteams bestaat conform de bepalingen in de statuten uit vijf
leden. In het verslagjaar is er een wijziging in de bezetting en samenstelling opgetreden. De heer De
Vlaming heeft per 1 juli 2021 eervol ontslag gekregen in verband met het einde van de zittingstermijn
en na een wervingsproces is de heer Overduin toegetreden. Per einde van het verslagjaar waren er
geen vacatures in de raad van toezicht en bestond de raad uit de volgende personen:
Naam en RvTportefeuille
mr.ing. J. Brinkman
taak:
voorzitter

drs. H.T.G. Woertman
RC

taak:
financiën
Mevrouw A.K.G.
Jaszmann MCM
taak:
vice-voorzitter
A. Keller
taak:
secretaris
Vanaf 1 juli:
P. Overduin

Hoofdfunctie

Nevenfunctie(s)

directeur
maatschap Van
Ede & Partners
Rotterdam (tot
1-juli-2021)
Vanaf 1-juli2021 Senior
loopbaanconsul
ent & trainer
Van Ede &
Partners
Rotterdam
Interimbestuurder/CFO

1.

Directeur
Wonen, Zorg en
Behandeling,
Zorginstelling
Pieter van
Foreest
Rector/
bestuurder

Zelfstandig
organisatieadvis
eur

Datum eerste
benoeming
1 mei 2015

Aftredend

1. voorzitter van de Voedselbank
Woerden;
2. penningmeester stichting
hofstede Batestein;
3. penningmeester stichting
Vrienden van de Terugwinning
1. Consultatiedocent S.I.O.O.

1 mei 2015

Kwartaal 2
2025

1 mei 2015

Kwartaal 2
2026

1. Lid Raad van Toezicht PIT;
2. Lid Raad van Toezicht koers;
VO (q.q. vanuit functie
rector/bestuurder).

1 mei 2015

Kwartaal 2
2023

1. Branche-ambassadeur NVTZ;
2. Lid raad van toezicht Ons
Tweede Thuis;

1 juli 2021

Kwartaal 2
2025
(herbenoembaar)

Loopbaanconsulent

taak:

37

Kwartaal 2
2024

organisatieontwikkeling

Tot 1 juli:
A.C.M. de Vlaming

3. Voorzitter baptistengemeente
Kaleb;
4. Voorzitter stichting Paraplu.

Associé bij
Adviesbureau
WagenaarHoes

Bestuurslid Stichting Dialoog.

1 oktober 2014

Kwartaal 2
2021

taak:
organisatieontwikkeling en vicevoorzitter

De momenten van aftreden zijn in het afgelopen jaar enigszins aangepast met het oog op voortgaande
continuïteit in de raad van toezicht.
De raad van toezicht werkt niet met een onderlinge portefeuilleverdeling vanuit de gedachte dat de
gehele raad en alle leden individueel en gezamenlijk verantwoordelijk zijn zonder commissies of
werkgroepen.
Vergaderingen
De raad van toezicht heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de
directeur-bestuurder aanwezig.
Daarnaast heeft de raad van tezicht eenmaal vergaderd met de raad voor het publiek belang, een
overleg met het managementteam gevoerd en heeft de raad van toezicht één overlegvergadering van
de ondernemingsraad met de directeur-bestuurder bijgewoond. Hiernaast heeft er een overleg
plaatsgevonden in het kader van strategisch partnerschap waaraan afgevaardigden van de raad van
toezicht, de cliëntenraad, de OR en het MT hebben deelgenomen.
Bezoek op locaties
De raad van toezicht heeft vanwege COVID-19 geen locaties bezocht in het werkgebied.
De raad van toezicht heeft in haar vergaderingen onder andere de volgende onderwerpen
besproken:
• De jaarrekening van 2020;
• De begroting voor 2022;
• De jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming;
• De managementreview;
• Het rooster van aftreden;
• De gevolgen van de coronacrisis;
• Het proces rondom en inhoud van de lokale contractering vanaf 2022;
• De samenwerking met strategische partners zoals MeeVivenz en Jong JGZ;
• (De voortgang van) het project Anders Zorgen;
• Op verschillende momenten zijn algemene regionale ontwikkelingen besproken;
• Op verschillende momenten is de te volgen strategie besproken;
• de raad van toezicht is periodiek door de directeur-bestuurder via een uitgebreide
rapportage geïnformeerd over de voortgang van de bedrijfsvoering, waarin aandacht
wordt geschonken aan de financiële ontwikkelingen en de bedrijfsvoering en
implementatie van het strategisch beleid per regio, HRM aangelegenheden, kwaliteit en
opleidingen, facilitaire en ICT zaken en het risicomanagement.
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De raad van toezicht heeft de volgende besluiten genomen c.q. goedgekeurd in 2021:
• De goedkeuring van de door de bestuurder vastgestelde de jaarrekening 2020. De Raad
van toezicht heeft de bestuurder decharge verleend voor het door haar in 2020 gevoerde
beleid;
• Bezoldiging van raad en bestuurder conform de WNT;
• Nieuwe statuten van de stichting;
• De raad van toezicht heeft de begroting 2022 goedgekeurd.
Overleg met de accountant
In een vergadering op 22 maart 2021 heeft de raad van toezicht met de accountant (Astrium) de
jaarrekening 2020 besproken.
Bezoldiging
In totaal heeft de Stichting in 2021 aan vergoedingen aan de leden van de raad van Ttezicht een
bedrag van € 7.219 per lid uitgekeerd en aan de voorzitter € 11.111. Zie hiervoor de bedragen in de
jaarrekening 2021.
Raad voor het publiek belang
De raad van toezicht heeft eenmaal met de raad voor het publiek belang vergaderd in 2021, waarbij
onder meer gesproken is over de lokale contractering en de statutenwijziging.
4.3
Raad voor het publiek belang
Naast een raad van toezicht kent Stichting Jeugdteams een raad voor het publiek belang als
adviesorgaan. De raad voor het publiek belang bestaat uit drie wethouders Jeugd van verschillende
gemeenten uit het werkgebied van de stichting en een vertegenwoordiging vanuit het dagelijks bestuur
van de Dienst Gezondheid & Jeugd. De raad voor het publiek belang heeft onder andere als taak de
directeur-bestuurder te adviseren op het gebied van strategische beleidsvorming. Tevens dient de
raad strategische beleidsbeslissingen en statutenwijzigingen van de stichting goed te keuren.
De raad voor het publiek belang bestond in 2021 uit:
• dhr. S. van Die, wethouder gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en lid van de raad voor het
Publiek Belang als coördinerend regionaal portefeuillehouder Jeugd c.q. als
vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd;
• mw. J.H. (Joanne) Blaak-van de Lagemaat, wethouder gemeente Hoeksche Waard;
• dhr. P.L. (Pieter) Paans, wethouder gemeente Papendrecht;
• dhr. E. (Eelke) Kraaijeveld, wethouder gemeente Gorinchem.
De raad voor het publiek belang is in het verslagjaar in totaal driemaal bijeen geweest. De directeurbestuurder van de stichting was bij deze vergaderingen aanwezig; eenmaal was daarbij ook een
vertegenwoordiging van de raad van toezicht aanwezig (zie hierboven).
De raad voor het publiek belang heeft in haar vergaderingen onder andere de volgende onderwerpen
besproken:
• Jeugdhulp naar Voren;
• De statutenwijziging;
• De vacature in de raad van toezicht;
• Anders Zorgen;
• Ontwikkeling van lokale teams;
• Lokale contractering.
De leden van de raad voor het publiek belang ontvangen geen vergoeding. Door de lokale
contractering is nut en noodzaak van de raad voor het publiek belang aanzienlijk verminderd. Bij de
statutenwijziging is de raad dan ook opgeheven.
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4.4
Bestuur
Het bestuur van Stichting Jeugdteams is opgedragen aan de directeur-bestuurder, die daarmee
(eind)verantwoordelijk is voor onder andere de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de
strategie en het beleid. De bestuurder legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht en
ten aanzien van de strategie aan de raad voor het publiek belang als vertegenwoordiging van de bij de
stichting betrokken gemeenten. In algemene zin wordt die verantwoording afgelegd in de
vergaderingen die de raad van toezicht respectievelijk de raad voor het publiek belang met de
bestuurder heeft.
Gedurende het gehele verslagjaar is de functie van directeur-bestuurder vervuld door mevrouw drs. A.
Theunissen.
BestuursNaam
Periode
functie
Nevenfuncties
Mevrouw drs. A.
Theunissen MHA

1 januari tot en met 31
december 2021

Directeurbestuurder

Bestuurder Stichting Sociaal Team Sliedrecht
Voorzitter bestuur Civil Care
Bestuurslid Associatie Wijkteams
Lid Raad van Advies Stichting
kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

In de geconsolideerde jaarrekening 2021 zijn de cijfers van zowel de Stichting Jeugdteams en Stichting
Sociaal Team Sliedrecht opgenomen.
De cijfers van Associatie Wijkteams zijn niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening omdat er
geen sprake is van een economische en organisatorische eenheid en er ook geen sprake is van
overheersende beleidsbepalende zeggenschap van de Stichting Jeugdteams.
4.5

Medezeggenschap

4.5.1 Medezeggenschap cliënten
Medezeggenschap van cliënten krijgt onder andere vorm in het functioneren van de medewerker
cliëntenparticipatie. In het verslagjaar heeft deze medewerker structureel deelgenomen aan de
vergaderingen van het Strategisch Overleg en andere beleidsbijeenkomsten. De medewerker heeft
hierin expliciet de opdracht om voortdurend intern en extern het cliëntenperspectief over het voetlicht
te brengen. Op deze manier is het cliëntperspectief structureel geborgd bij de ontwikkeling van beleid
en vindt er niet pas in de eindfase formele toetsing van een (voorgenomen) besluit plaats.
Om de medezeggenschap van cliënten verder te borgen en om ook formeel te voldoen aan de eisen
die de wet en de ZorgBrede GovernanceCode op dit punt aan onze organisatie stellen, is er in 2021
verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de Cliëntenraad en aan formalisering van alle
randvoorwaarden.
De cliëntenraad bestaat per einde verslagjaar uit de volgende leden:
• Jeffrey de Laaf;
• Wendy Lemans;
• Esther Kortleven.
Het voorzitterschap van de Cliëntenraad wordt uitgevoerd door Wendy Lemans. De cliëntenraad wordt
in haar functioneren ondersteund door de medewerker cliëntenparticipatie en door een
beleidsmedewerker.
De Cliëntenraad vergadert normaal iedere maand; om de maand is de directeur-bestuurder van
Stichting Jeugdteams daarbij aanwezig. Tijdens deze (overleg-)vergaderingen zijn onder andere de
volgende onderwerpen aan de orde geweest:
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•
•
•
•
•
•
•
•

De gevolgen van corona
24-uurs zorg;
Cliëntenraad op pad;
Integrale klantroute;
Workshops cliëntgericht werken;
Werken met gescheiden ouders;
Vernieuwde documenten privacy en toestemming;
3-milieu voorziening naar de regio.

Door de pandemie lukte het niet om met cliënten fysiek het gesprek aan te gaan. De medewerker
clientparticipatie nam deel aan het coronacrisisteam.
4.5.2 Medezeggenschap medewerkers
Voor u ligt de bijdrage van de ondernemingsraad (hierna: OR) voor het jaarverslag 2021.
Ontwikkeling OR in eigen regie
Daar waar de OR in 2020 nog de behoefte uitsprak om de commissie financiën en Arbo/personeel op
te tuigen om de kwaliteit van het OR-werk verder te kunnen verbeteren kan de OR eind 2021 bevestigen
dat dit met succes is gelukt. Door het werken met deze commissies heeft de OR kortere lijnen met de
Manager Kwaliteit & Organisatie, HR, de preventiemedewerker en de Manager Bedrijfsvoering
waardoor het OR-werk nog meer een bron van vernieuwing en een inspirerende plek is geworden om
kennis en ervaring op te doen van waaruit de OR iets kan betekenen voor collega’s en organisatie.
Aantal leden
De OR begon het jaar 2021 met zeven leden:
Naam
Pedro Peene
Nathalie Paardekoper
Suzanne Bras
Sebastiaan Neuman
Thea de Vries
Hanneke de Beer
Petra Reedijk

Functie binnen Jeugdteams
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Adviseur Kwaliteit en Innovatie
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional

Functie binnen OR
Voorzitter
Vice Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Vanwege zwangerschapsverlof van twee leden is de OR vanaf de zomer in een kleinere bezetting
verder gegaan. De OR zou begin januari 2022 weer op volle sterkte zijn, maar aan het eind van het
jaar trad Petra Reedijk om persoonlijke omstandigheden af. Voor het invullen van de tussentijdse
vacature is de enige kandidaat op de reservelijst benaderd. Helaas kon de zetel niet door deze
reserve kandidaat vervuld worden omdat hij nog slechts voor een minimum aantal uren werkzaam is
voor de stichting. Omdat er in het OR-regelement is opgenomen dat er pas verkiezingen worden
georganiseerd wanneer er sprake is van twee vacatures, zal de OR met 6 zetels verder gaan.
In het derde kwartaal van 2022 staan de reguliere OR-verkiezingen op de agenda. Met deze
verkiezingsronde hoopt de OR weer op een volle bezetting van de zeven zetels te kunnen komen.
Ondersteuning
Op 1 september 2021 heeft de OR afscheid genomen van de Ambtelijk Secretaris Inge van den Ende
die op zelfstandige basis de OR heeft ondersteund. De OR heeft bewust gekozen voor een Ambtelijk
Secretaris in loondienst. Zodoende kwam Yolanda Hofman op 1 september 2021 in loondienst als
Ambtelijk Secretaris voor gemiddeld acht uur per week. Naast ondersteuning van de OR voorziet ze
de OR van advies met haar kennis en ervaring van en met de Wet op de Ondernemingsraden.
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Overlegvergadering en Artikel 24-overleg
In het verslagjaar hebben er in totaal zeven overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met de
directeur-bestuurder (vergezeld door de bestuurssecretaris) plaatsgevonden. Er heeft een keer een
artikel 24-overleg plaatsgevonden waaraan, naast de ondernemingsraad en de bestuurder, ook de
raad van toezicht deelneemt. Een tweede artikel 24 overleg is vanwege de drukbezette agenda’s
geagendeerd voor begin januari 2022.

In 2021 heeft er voor het eerst een overleg plaatsgevonden in het kader van Strategisch Partnerschap
waaraan afgevaardigden van de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad, de OR en het MT hebben
deelgenomen.
Strategisch Overleg
Daarnaast wordt medezeggenschap binnen de stichting vorm gegeven door een vertegenwoordiger
van de ondernemingsraad deel uit te laten maken van het Strategisch Overleg (StrO) dat eens in de
drie maanden met elkaar vergadert.
Advies en instemming
Ondernemingsraad en directeur-bestuurder informeren elkaar over lopende onderwerpen, actuele
ontwikkelingen en te verwachten zaken. Bij (voorgenomen) besluiten waar dat van toepassing is,
worden uiteraard ook de bepalingen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ten aanzien van het
advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad gerespecteerd. In dat verband zijn in het
verslagjaar de volgende advies- en instemmingsaanvragen aan de ondernemingsraad aangeboden:
Voorgenomen besluit
Hoogtijdagen

Advies/
instemming
Instemming

Reactie Ondernemingsraad

Ondernemersbesluit

Ingestemd d.d.
27-1-2021 nadat aanvullende
voorwaarden zijn
overgenomen.
Ingestemd d.d. 24-3-2021

Document is
aangepast en
vastgesteld.

Wijziging reiskosten

Instemming

Management Trainee

Instemming

Professionaliseringsbeleid

Instemming

Beleid verantwoorde
werktoedeling
Interne klachten regeling

Instemming

Ingestemd d.d. 14-4-2021

Instemming

Vijfherenlanden (overgang van
onderneming)

Advies

Instemming verleend met
aanbevelingen en voorstellen
voor aanpassing van de tekst
in het beleid d.d. 12-10-2021
OR is door manager team
VHL meegenomen in het
proces en heeft gedurende
het traject adviezen gegeven.

Inzet trainee managers
binnen de Stichting.
Instemming verleend op 8
april 2021
Instemming verleend d.d. 84-2021.
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Document is
aangepast en
vastgesteld.
Gelijk aan
voorgenomen besluit
vastgesteld.
Gelijk aan
voorgenomen besluit
en vastgesteld.
Gelijk aan
voorgenomen besluit.
Beleidsdocument is
aangepast.

Conform overleg met
OR opgepakt en
afgehandeld.

Flexibel Werken
Functiedifferentiatie

Instemming
Instemming

Centraal Opleidingsbudget 2022

Instemming

Cliëntgevoelige informatie op Vschijf

Advies

Deze zijn tevens besproken
met de bestuurder. Dit
proces resulteerde in een
document waar
medewerkers, manager,
bestuurder en OR tevreden
over kon zijn.
Is nog in proces
Is nog in proces.
Er zijn vragen door OR
opgesteld en opgestuurd
naar bestuurder en HR.
Is nog in proces. De OR
verwacht hier begin januari
een besluit in te kunnen
nemen.
Aanvraag is eind 2021
ontvangen. De OR pakt dit in
januari 2022 op.

-

Afweging van belangen
De ondernemingsraad denkt professioneel en geïnformeerd mee op en over de verschillende
beleidsterreinen. Belangrijk gegeven hierbij is dat de OR zich midden in een krachtenveld van partijen
bevindt. Dit betekent dan ook dat de OR zoekt naar een goede afweging tussen de belangen van de
stichting en die van de medewerkers.
De OR wil meewerken aan een organisatie die meegaat met zijn tijd, waarin medewerkers tot hun
recht komen, door zich sterk te maken voor een klimaat waarin veiligheid, gezondheid, ontplooiing en
plezier in het werk centraal staan.
De OR gelooft in de kracht van lokale inbedding van jeugdhulp en ondersteuning van gezinnen.
Die lokale inbedding, het kennen van de samenwerkingspartners en het samen vorm geven aan de
doelstellingen voor gezinnen, kinderen en jongeren in de specifieke gemeente is onze kracht. Dit uit
zich in waarden. Waarden als een gezonde en uitdagende werkomgeving voor medewerkers, maar
ook van hooggewaardeerde en professionele dienstverlening voor onze cliënten. Door aan deze
waarden optimaal mede vorm te geven, kan onze stichting zich onderscheiden van andere
aanbieders.
Voor de stichting betekent dat het succes van de organisatie mede mogelijk wordt gemaakt door de
medewerkers. Zij weten dat ze serieus worden genomen en op basis van gelijkwaardigheid, respect
en vertrouwen worden ingezet.
Samenwerking
De ondernemingsraad streeft naar een goede (samenwerkings)relatie met onze bestuurder. Het
contact wordt als toegankelijk, benaderbaar, betrouwbaar ervaren en is (daar waar het kan)
open/transparant.
Achterban
Naast een goede samenwerking met de bestuurder, streeft de OR ook naar een goed contact met de
achterban. De OR is voortdurend op zoek naar manieren waarop deze connectie nog verder verbeterd
kan worden. In dat kader raadpleegde de OR in februari 2021 de medewerkers over werkdruk.
De uitkomsten daarvan zijn in maart 2021 gedeeld met de bestuurder.
Daarnaast deed de OR op basis van geluiden vanuit zijn achterban een initiatief voorstel voor een
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thuiswerkbeleid waarin de behoeften van de medewerkers zijn meegenomen. Dit initiatiefvoorstel
resulteerde uiteindelijk in een instemmingsaanvraag van bestuurder voor een beleid op Flexibel
Werken waarin de aanbevelingen van de OR zijn meegenomen.
Tot slot
De vergaderingen van de ondernemingsraad zijn openbaar, evenals de notulen. Aansluiten bij een
vergadering of het ontvangen van notulen is altijd mogelijk. Laat dit dan weten via het e-mailadres:
or@jeugdteamszhz.nl
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5.

Kwaliteit, effectiviteit en innovatie

5.1
Kwaliteit: externe audit
De organisatie is tijdens het surveillancebezoek in januari 2021 steekproefsgewijs getoetst op
assessmentcriteria ISO 9001:2015. Daarbij is geconstateerd dat de organisatie gericht is op
continu verbeteren om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen die klanten en stakeholders
stellen. De organisatie voldoet aan de eisen van de norm.
Bevindingen:
De organisatie is in staat om te voldoen aan de eisen die door de cliënten en wet - en regelgeving
worden gesteld. De organisatie werkt aan de realisatie van haar beleid, doelstellingen en relevante
prestatie indicatoren. Businessrisico’s worden zodanig afgedekt dat de organisatie in staat is om
ononderbroken levering van producten en diensten te garanderen.
Het managementsysteem genereert zinvolle en betrouwbare informatie die de organisatie in staat
stelt om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen.
Positieve punten van de bedrijfsvoering en voorbeelden van klantgerichte verbeteringen zijn:
• Er is binnen de organisatie veel zicht op onze stakeholders en we weten wat zij belangrijk
vinden;
• Er is binnen de organisatie op alle niveaus veel aandacht voor r isico’s;
• Er is nieuwe sturingsinformatie beschikbaar op basis van KPI’s;
• Medewerkers zijn enorm gedreven, professioneel, creatief en werken zeer zelfstandig;
• Alle medewerkers zijn SKJ of minimaal gelijkwaardig geregistreerd en binnen de
organisatie is veel aandacht voor scholing en training;
• We constateren dat we zeer goed zijn ingebed op vindplaatsen in de gemeenten. Ze
werken op scholen, bij de jeugdgezondheidszorg en regelmatig in huisartspraktijken.
5.2
Kwaliteit: interne audits
Er zijn afgelopen jaar meerdere interne audits uitgevoerd, namelijk:
• Twee interne audits zijn gehouden, één op het thema ‘Werkdrukbeleving’, en één op het
proces van de hoofdtaak ‘Gezinsregie’;
• Één leerreview is gehouden n.a.v. een complexe casus over de samenwerking in de keten
omtrent veiligheid.
Lokale Analyses
Sinds eind 2019 is er voor gemeenten vanuit de informatie uitputting van beschikkingen hoog over
per gemeenten informatie beschikbaar. Stichting Jeugdteams heeft met alle individuele gemeenten
een lokale analyse gemaakt op de gebruikte zorg en opvallendheden. In enkele gemeenten zijn al
besluiten gemaakt over het verstevigen van de lokale teams, bijvoorbeeld door Jeugdhulp naar
voren te (gaan) organiseren.
5.3
incidenten, klachten en stelselfouten
Het melden van incidenten, klachten en stelselfouten is de professionals niet onbekend. Dit wordt
gedaan bij de gebiedsmanager en in de teamvergaderingen of in een programma voor klachten en
incidentenregistratie.
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Klachten en incidenten
Er waren dit jaar 39 klachten bij teams/ managers en geen klachten bij de klachtencommissie
Jeugdhulp Zuid-Holland gemeld. De klachten zijn passend afgehandeld.
De kern die we uit deze klachten en incidenten halen, is dat ze gaan over bejegening, onvrede over
de beschikking en deskundigheid.
Incidenten en inspectiemeldingen
Er hebben in 2021 vijf incidenten en twee inspectiemeldingen plaatsgevonden.
Hierbij is er sprake geweest van verbale agressie, fysieke agressie, was er sprake van een bijna
ongeval en een gevaarlijke situatie vanuit het cliëntsysteem richting de Jeugdprofessional, waarbij
geen letsel of schade is opgelopen.
Er zijn geen inspectiemeldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
5.4
Privacy regelgeving
Stichting Jeugdteams heeft een Privacyreglement dat via de website beschikbaar is en committeert
zich overigens aan het Privacyprotocol van de Serviceorganisatie Jeugd.
Afgelopen jaar heeft Stichting Jeugdteams haar gehele beleid verscherpt en is de implementatie
hiervan afgerond. Zo zijn er systeemverbeteringen doorgevoerd om de privacy conform het beleid
te waarborgen. Professionals zijn bewuster geworden op onderdelen van het vernieuwde beleid.
5.5
Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk
In deze paragraaf wordt beschreven hoe Stichting Jeugdteams invulling heeft gegeven aan artikel
4 van de bijlage bij de Deelovereenkomst Toegang regio Zuid-Holland Zuid, waarin de opdracht
van de Stichting nader is uitgewerkt.
De jeugdprofessionals zijn geregistreerd bij het SKJ en bezitten - conform de eisen die de wet en
de branchevereniging daaraan stelt - minimaal een HBO-diploma. De organisatie voorziet in een
scholingsbudget t.a.v. de professionals om op die manier de eigen professie up -to-date te houden
en waar mogelijk/nodig te verdiepen of te verbreden.
Vanuit de registratie gelden er specifieke eisen met betrekking tot de begeleiding van de
professional in termen van scholing, intervisie en supervisie.
De organisatie maakt daarnaast gebruik van practice based-methoden zoals die door het
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkeld worden met betrekking tot het hanteren van de
richtlijnen binnen de zorg.
De Gedragswetenschappers kunnen binnen de teams het belang van de richtlijnen belichten en
professionals begeleiden in de intervisie of bij het multidisciplinair nemen van besluiten bij
veiligheidswegingen.
Door alle partners in de regio wordt de ambitie onderschreven dat de inzet van specialistische zorg
afneemt en dat dus in een toenemend aantal gevallen hulpverlening door de jeugdprofessionals
van Stichting Jeugdteams wordt ingezet.
Het thema professionalisering is een van de uitgangspunten van het s trategisch personeelsbeleid.
Medewerkers worden via een scholingsplatform in de gelegenheid gesteld om diverse opleidingen
te volgen. Daarbij wordt tevens aangehaakt bij ontwikkelingen als resultaatverant woordelijkheid en
eigen regie. Professionals worden meer en meer uitgedaagd regie te nemen op hun eigen
ontwikkeling, kennis en professionaliteit. Daarnaast maken de jeugdteams gebruik van experts
onder de jeugdprofessionals.
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Stichting Jeugdteams werkt met expertrollen binnen de teams, zodat er in elk tea m optimale kennis
en kunde beschikbaar is.
Expertgebieden
Veiligheid

Scheidingsproblematiek

Toeleiding en Toegang

Jeugd & Gezinshulp

Zorgbemiddeling

Passend onderwijs
ICT
Professionalisering

Cliëntparticipatie

Omschrijving
Het samenwerken met een gezin (en partners) waar er
zorgen zijn over de veiligheid. Partners zijn o.a. Veilig Thuis,
Veiligheidshuis, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de
Raad voor de Kinderbescherming. Beschikking Rechtbank bij
vechtscheiding.
Ondersteunen en adviseren van collega’s in
vechtscheidingssituaties en zo nodig overnemen van
casuïstiek.
Het proces om samen met ouders en jeugdige te komen van
een hulpvraag tot een actieplan en zo nodig te adviseren of
een Jeugdhulp voorziening ingezet moet worden.
Het ondersteunen van een gezin bij het aanpakken van hun
problemen. Daarnaast de inzichten en competenties van
gezinsleden te vergroten, waardoor ze individueel en als
gezin zelfredzamer worden.
Het inschakelen van jeugdhulp vanuit de regionale
gespecialiseerde zorgmarkt, in geval van krapte in
beschikbaarheid hulpaanbod en/of crisis. Er is inzage in de
beschikbaarheid van capaciteit in de (boven-) regionale
zorgmarkt.
Bijdragen aan en borgen van de aansluiting van de
jeugdteams op primair en voortgezet onderwijs.
Superusers gemeentelijk cliëntregistratiesysteem MOplatform
Draagt in het team zorg voor reflectie en
professionaliseringsprogramma. Heeft oog voor leren en
leercyclussen bij reguliere en nieuw ontwikkelde processen
(Plan, Do, Check, Act)
Het betrekken van cliënten bij het werk van stichting
Jeugdteams en het realiseren van formele en informele
cliëntparticipatie en medezeggenschap.

De taken van de experts zijn:
• Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor zorgprofessionals bij hulpvragen van klanten
die betrekking hebben op een expertgebied;
• Het overnemen van complexe hulpvragen die betrekking hebben op het expertgebied ;
• Het opleiden van zorgprofessionals op deze expertgebieden.
Verklaring Omtrent het Gedrag
Alle medewerkers zijn bij indiensttreding verplicht een actuele VOG te overleggen. De aanvraag
wordt door de organisatie ondersteund en gefaciliteerd. Per einde verslagjaar was er een VOG
voor alle medewerkers (eveneens in de ondersteunende diensten) in het personeelsdossier
opgenomen.
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5.6
Innovatie, opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek
In 2021 hebben we in het project Anders Zorgen ruim 50 casussen door middel van narratieve
evaluatie in kaart gebracht. De vraag ‘doet onze ondersteuning goed?’ is de centrale vraag in dit
onderzoek geweest.
Na deze positieve kleinschalige exercitie hebben we eind 2021 een vertelpunt ‘Samen doen wat
nodig is’ ingericht. Dit vertelpunt gaat ons na lancering in 2022 inzicht geven in de praktijk, door
het kunnen zien van relaties en patronen die inwoners en professionals zelf hebben aangeven.
Hiermee krijgen we inzicht in welke praktijken goed doen en welke praktijken we moeten
aanpassen. Dit is een zeer vernieuwende manier van informatie verzameling en uniek in
Nederland.
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6.

Financieel beleid

Net als voorgaande jaren heeft de stichting over het jaar 2021 een voorzichtig financieel beleid
gevoerd. Dat heeft te maken met het feit dat de organisatie maar over een beperkt eigen vermogen
beschikt, waardoor we ons geen grote tegenvallers of afwijkingen kunnen veroorloven. Mede door het
verlies van 2017, moest er de komende periode een kleine buffer opgebouwd worden. Dit is intussen
gelukt. Het weerstandsvermogen is van 1,7% in 2017 gestegen naar 7,4% in 2021. Daarnaast wordt
nog voldaan aan de eis dat het Eigen Vermogen maximaal 10% van de subsidie van de
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid mag bedragen.
Tevens speelt hierin een rol dat de inzet van mensen en middelen steeds moet worden vertaald en
verantwoord op het niveau van de tien verschillende gemeenten (voor wat betreft de subsidierelatie
met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid). Eigenlijk beschikt de stichting niet over één
budget maar over tien verschillende budgetten met aanvullend lokale projecten. Vanaf 1 januari 2022
zal dit ook de feitelijke situatie zijn. Beschikbare middelen moeten dus steeds naar lokale budgetten
worden vertaald. Dat kost tijd en leidt tot versnippering van het budget, wat de inzetbaarheid ervan
niet ten goede komt. Het zou immers gemakkelijker, efficiënter en goedkoper zijn om één fulltime
medewerker voor de stichting te werven dan dat we 4 parttime medewerkers met een relatief klein
contract moeten werven voor 4 verschillende teams. Tegelijkertijd is het wel zo dat er ingespeeld kan
worden op lokale wensen aangezien gemeenten ook voor innovatieve projecten geld extra geven.
Een laatste reden voor het voeren van een conservatief financieel beleid ligt in de begrensde
bestaanshorizon van de organisatie. Het contract met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
(SOJ) liep tot 31 december 2021.Voor de jaren na 2021 verschuift de contractering van Stichting
Jeugdteams naar de tien lokale gemeenten. Ondertussen zijn er contracten afgesloten met elke
gemeente en worden er al gesprekken gevoerd voor de jaren na 2022.
6.1
Hoofdlijnen financieel beleid
Er is in het jaar 2021 een positief resultaat gerealiseerd. Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt
door een meevallers uit het verleden.
In vergelijking met de begroting 2021 is een beter resultaat gerealiseerd in vergelijking met de
verwachting. Hieronder is de realisatie 2021 naast de begroting 2021 gezet.
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Realisatie 2021 vs begroting 2021

OPBRENGSTEN

Realisatie 2021 Begroting 2021
€
€

Subsidies
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

20.274.539
854.654
21.129.193

20.503.643
0
20.503.643

LASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totaal lasten

18.196.277
0
2.403.502
20.599.779

17.974.830
0
2.528.813
20.503.643

529.414

0

0

0

529.414

0

Buitengewone bedrijfsvoering

0

0

Buitengewone baten en lasten

0

0

529.414

0

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Resultaat

In 2021 is er voor € 625.000 meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door de overige opbrengsten. In 2021 zijn er meevallers uit 2020 gerealiseerd. Dit was uit
voorzichtigheidsoverwegingen niet meegenomen in de begroting.
Door een toename van de opbrengsten zijn ook de loonkosten gestegen maar wel minder evenredig.
Dit komt doordat de toename van de opbrengsten grotendeels worden veroorzaakt door eenmalige
meevallers.
Daarnaast is een voorzichtige bedrijfsvoering gevoerd. Hierdoor zijn de overige bedrijfskosten lager
dan begroot.
6.2
Beschrijving positie op balansdatum
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van ca € 342.000 (geconsolideerd ca.
€ 529.000). Conform voorgaande jaren zijn de cijfers geconsolideerd met Stichting Sociaal Team
Sliedrecht vanwege het overheersende zeggenschap c.q. centrale leiding van de Stichting
Jeugdteams.
Het positief resultaat 2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting, wat daarmee wat
robuuster is geworden.
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6.3
Toekomstverwachtingen
De toekomst van de Stichting Jeugdteams is in financiële termen voor de korte termijn duidelijk en
overzichtelijk.
In het boekjaar 2021 beschikte Stichting Jeugdteams over een gegarandeerd budget van ca. € 13
miljoen voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. In het contract op basis waarvan de
werkzaamheden worden uitgevoerd en de subsidie wordt verstrekt, is geen bepaling omtrent indexatie
of inflatiecorrectie opgenomen. Kostenstijgingen moeten binnen het bestaande budget worden
opgevangen. Het contract met de Serviceorganisatie Jeugd liep tot en met 31 december 2021.
Vanaf 2022 verschuift de contractering van de Serviceorganisatie naar de tien lokale gemeenten.
Ondertussen zijn er contracten afgesloten met de tien gemeenten voor een totaal bedrag van ca. € 19
miljoen. Er vinden momenteel nog onderhandelingen plaats voor extra lokale opdrachten. Tevens
vindt het gesprek al plaats voor 2023 en verder.
6.4
Risico’s
Stichting Jeugdteams is een organisatie die voor het uitvoeren van haar maatschappelijke opdracht
gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld. Vanuit dat kader heeft de stichting een kleine/lage “risk
appetite”, dat wil zeggen dat de bereidheid om financiële risico’s te nemen laag is.
Dergelijke risico’s worden alleen genomen indien en voor zover dat van belang is voor (de continuïteit
van) het primair proces of de organisatie. En ook in die gevallen waarin een risico wordt genomen,
worden de risicocapaciteit, -tolerantie, –bereidheid en –limieten zodanig laag gehouden dat een
eventuele openbaring van die risico’s – ook als ze zich gelijktijdig voor zouden doen – geen negatieve
invloed heeft op het primair proces.
In de bedrijfsvoering van Stichting Jeugdteams worden strategische, operationele en financiële risico’s
en risico’s op het terrein van wet- en regelgeving onderscheiden. Daarbij is Stichting Jeugdteams zich
er van bewust dat risico’s nooit volledig uit te sluiten zijn en in sommige gevallen zelfs deel uit maken
van onze opdracht om maatschappelijk te ondernemen. Om de continuïteit van de organisatie en de
hulp aan onze klanten niet in gevaar te laten komen nemen we alleen verantwoorde risico’s.
Over de beoordeling van wat verantwoord is, wordt overleg gevoerd met de Raad van Toezicht en het
management.
Door de (geringe) positieve resultaten van het afgelopen 3 jaar is het eigen vermogen dat Stichting
Jeugdteams per ultimo 2021 heeft gevormd wat steviger geworden en redelijk voldoende om
eventuele openbaring van verschillende hieronder benoemde risico’s – ook als ze zich gelijktijdig voor
zouden doen – te ondervangen. De bedrijfsvoering en continuïteit van de organisatie loopt op dat vlak
ultimo 2021 en een aanmerkelijke periode daarna geen gevaar.
6.4.1 strategische risico’s
Het belangrijkste strategische risico voor Stichting Jeugdteams betreft de onduidelijkheid over de
inhoud van de opdracht en de vraag of het budget aan een eventuele uitbreiding of verdieping van de
opdracht kan worden aangepast. De stichting heeft wel volop contact met de tien lokale gemeenten.
Ook over de situatie na december 2022.
6.4.2 operationele risico’s
Stichting Jeugdteams vervult een spilfunctie in de (regionale) transformatie van de jeugdhulp. Maar
om de transformatie daadwerkelijk vorm te kunnen geven heeft de stichting de inzet en
medewerking van alle andere betrokken partijen nodig: aanbieders van gespecialiseerde
jeugdhulp, de gemeenten en de Serviceorganisatie, het maatschappelijke voorveld en
(organisaties voor) vrijwilligers en mantelzorgers. Gezien de uiteenlopende belangen en posities
van verschillende partijen is het niet altijd even gemakkelijk hier in gezamenlijkheid aan te werken.
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Dit is een belangrijk operationeel risico dat we proberen te ondervangen door regelmatig en
gestructureerd met partijen te overleggen op de diverse niveaus (strategisch, tactisch en
operationeel) en samenwerking in de keten en in het netwerk te bevorderen.
Een tweede groot operationeel risico wordt gevormd door de verschillen in aansturing en gebruikte
registratiesystemen in de verschillende gemeenten/sub-regio’s. De verschillen in aansturing maken
het lastig om de implementatie van beleid uniform in de organisatie te realiseren.
De verschillende gebruikte registratiesystemen leiden tot (drie)dubbele registratiedruk bij
jeugdprofessionals. Los van de tijd die dat kost – tijd die niet aan klanten kan worden besteed –
leidt het ook tot onbegrip, met het risico van demotivatie. Daarnaast dreigt uitval van medewerkers
door overbelasting.
In het driehoeksoverleg worden deze risico’s besproken en zo veel mogelijk beheersbaar gemaakt.
In verschillende gemeenten zijn inmiddels keuzes gemaakt waardoor (een deel van) deze
verschillen en de daarbij behorende risico’s worden opgelost.
6.4.3 financiële positie
De Stichting Jeugdteams heeft voor het boekjaar 2021 een gegarandeerde subsidie ontvangen,
waardoor de financiële positie op dat punt op de korte termijn solide was. Het weerstandsvermogen is
zodanig dat de risico’s dienaangaande beperkt zijn.
Dit risico wordt bovendien ondervangen door het voeren van een sober en behoudend financieel
beleid.
Van 2021 naar 2022 is de contratering van de gehele regio Zuid-Holland Zuid (Service Organisatie
Jeugd) overgegaan naar lokale gemeentelijke subsidies. Deze lokale subsidies zijn veelal voor 1 jaar
afgesloten, het ontbreekt op dit moment aan meerjarige subsidies en het daarbij behorende financieel
perspectief. Het is verstandig om onze toekomstige risico’s en verplichtingen te relateren aan het
aanwezige en gewenste weerstand vermogen. Het is nadrukkelijk geen doel op zich om eigen
vermogen aan te houden, maar deze moet zich wel verhouden tot aangegane verplichtingen.
Rente- of valutarisico’s zijn niet van toepassing evenmin als het risico van oninbaarheid van facturen.
6.4.4 financiële verslaggeving
De risico’s ten aanzien van de financiële verslaggeving zijn nihil.
6.4.5 wet- en regelgeving
Op het terrein van wet- en regelgeving zijn de risico’s relatief beperkt. Dat wil zeggen dat wijzigingen
in de relevante wet- en regelgeving op korte termijn niet worden voorzien. Daar staat tegenover dat de
interpretatie en toepassing van de vigerende wet- en regelgeving in een aantal gevallen voor
meerdere uitleg vatbaar is. In de praktijk leidt dit (tot op casusniveau) tot veel extra overleg en
afstemming en in een enkel geval tot klachten.
Dit risico is nauwelijks beheersbaar, anders dan dat Stichting Jeugdteams haar interpretatie en
toepassing van de vigerende wet- en regelgeving zoveel mogelijk probeert af te stemmen met de
Serviceorganisatie en – voor zover van toepassing – met de gemeenten.
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6.5

Kengetallen
Percentage ultimo
2021

Percentage
ultimo 2020

Liquiditeitsratio

140%

134%

Solvabiliteitsratio

22,9%

19,2%

WeerstandsVermogen

7,4%

5,3%

Toelichting
Het vermogen van de organisatie om alle direct
(op korte termijn) opeisbare vorderingen te
kunnen voldoen.
Wordt berekend door de kortlopende vordering en
liquide middelen te delen door de kortlopende
schulden.
In algemene zin wordt een liquiditeitsratio van
> 100% afdoende geacht
Het vermogen van de organisatie om aan alle
(financiële) verplichtingen op lange termijn te
kunnen voldoen.
Wordt berekend door het eigen vermogen te delen
door totale activa.
De algemene norm voor de solvabiliteitsratio ligt
op >15%
Het vermogen van de organisatie om ook in
ongunstige tijden haar activiteiten voort te kunnen
zetten. Wordt berekend door het eigen vermogen
te delen door de totale opbrengsten.
Volgens de afspraken met onze grootste
subsidieverstrekker mag de stichting een
maximaal Eigen Vermogen hebben van 10% van
de subsidie.

De kengetallen zijn gebaseerd op de geconsolideerde cijfers.
De liquiditeitsratio is goed; de som van de kortlopende vorderingen plus liquide middelen is per saldo
hoger dan de kortlopende schulden.
De solvabiliteit is, voor een stichting die nog maar kort bestaat, nog positief te noemen. Er is sprake
van een positief eigen vermogen.
Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen om tegenvallers op te vangen
zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Hiervoor wordt het eigen vermogen
gedeeld door de totale opbrengsten. Het weerstandsvermogen komt uit op 7,4%.
Conform (de bijlage bij) het deelcontract Toegang mag Stichting Jeugdteams ZHZ maximaal 10% van
het budget als weerstandsvermogen hebben.

6.6Toekomstparagraaf
De begroting 2022 is intussen vastgesteld door de RvT. Deze is hieronder opgenomen.
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Begroting 2022 (geconsolideerd)
€
Opbrengsten:
Subsidie Regionaal (voorheen SOJ ZHZ) 13.982.950
Subsidie SSTS
981.711
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

5.927.481
20.892.142

Kosten:
Loonkosten

16.300.717

Overige personeelskosten

1.566.500

Apparaatskosten

2.273.875

Huisvestingskosten

658.450

Verzorgingskosten

92.600

Totaal kosten
Resultaat

20.892.142
0

Voor de regionale subsidie (voorheen SOJ ZHZ) en de subsidie van Stichting Sociaal Team Sliedrecht
(SSTS) is uitgegaan van het toekennen van een lichte indexatie. Verder wordt voor 2022 een toename
van het aantal (project-)subsidies verwacht. Dit is opgenomen in de begroting onder de overige
opbrengsten.
In de (loon)kosten is rekening gehouden met de toename van het aantal projecten (toename van
aantal fte) en tevens de periodieken verhogingen van de salarissen.
De afgesproken strategie is dat het verwachte resultaat voor 2022 € 0 is.
Gebeurtenis na balansdatum
Er is een oorlog in Oekraïne uitgebroken, het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de druk op onze
dienstverlening en onze algemene kosten.
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7. Monitoring en verantwoording
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Stichting Jeugdteams invulling heeft gegeven aan
artikel 5 en 6 van de bijlage bij de Deelovereenkomst Toegang regio Zuid-Holland Zuid, waarin
de opdracht van de Stichting nader is uitgewerkt.
7.1
Administreren, verantwoorden, bekostiging en declareren
Stichting Jeugdteams heeft maandelijks rapportage en gegevens geleverd aan de Serviceorganisatie.
Voornamelijk is er gerapporteerd over het aantal jeugdigen dat bij de stichting stond ingeschreven, de
mate van inzet van individuele voorzieningen (via systeem van de Serviceorganisatie.
Klantenevaluaties worden lokaal afgenomen in het gesprek tussen jeugdprofessional en
groepencliënten worden (soms in samenwerking met gemeenten en partners) op thema’s uitgenodigd
om te met elkaar te noemen wat goed gaat en ter verbetering is. Onlangs heeft de Service Organisatie
Jeugd ook een onderzoek ingesteld. De resultaten hiervan zijn ons nog niet bekend.
Monitoring van de uitvoering van het financieel beleid vindt plaats door middel periodieke rapportages
die in managementvergaderingen en met de raad van toezicht worden besproken.
In de driehoeksoverleggen is met een vertegenwoordiging van de individuele gemeenten (de
wethouder en beleidsambtenaar), de Serviceorganisatie (de portefeuillehouder) en Stichting
Jeugdteams (de verantwoordelijk verandermanager) maandelijks de stand van zaken geëvalueerd.
Daarnaast wordt er per gemeente en voor de Serviceorganisatie (opdrachtgever) drie keer per jaar
een lokale periode verantwoording gepubliceerd.
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BIJLAGE: JAARRESULTAAT SERVICEORGANISATIE JEUGD ZHZ VERDEELD OVER DE DEELNEMENDE GEMEENTEN
Hieronder volgt het jaarresultaat van de subsidieverstrekker Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid per gemeente. De aansluiting met
de jaarrekening 2021 volgt daaronder.
Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten

jaar

2021

tot en met de maand

12
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid
Service Organisatie
5,01%

32,55%

8,29%

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem
5,01%
32,55%
8,29%

Budgetcategorie
SLEUTEL
fte jeugdprof regulier

Regulier budget SO
JPT

6,13
658.143

39,87
4.278.418

10,15
1.089.068

3,81%

5,87%

6,39%

6,73%

Hardinxveld- Hendrik-IdoGiessendam
Ambacht Papendrecht Sliedrecht
3,81%
5,87%
6,39%
6,73%
4,67
500.846

7,19
771.971

7,82
839.459

8,24
883.938

10,60%

12,99%

7,77%

100,00%

Zwijndrecht
10,60%

Hoeksche
Waard
12,99%

Molenlanden
7,77%

Totaal SO
100,00%

12,98
1.392.859

15,91
1.706.993

9,52
1.021.733

122,48
13.143.428

24.961

162.263

41.304

18.995

29.278

31.837

33.524

52.825

64.739

38.750

498.476

683.103

4.440.681

1.130.372

519.841

801.249

871.296

917.462

1.445.684

1.771.733

1.060.483

13.641.904

Jeugdprof

388.223 2.689.019

741.353

266.559

424.540

516.516

546.009

825.071

1.051.168

577.696

8.026.154

JPT

14.889

96.787

24.637

11.330

17.464

18.990

19.997

31.509

38.616

23.114

297.332

Gedragswetenschapper
Gebiedsmanagers
Secretariaat

23.505

152.799

38.895

17.887

27.570

29.980

31.569

49.744

60.963

36.490

469.402

46.004

299.063

76.126

35.009

53.961

58.678

61.788

97.361

119.319

71.420

918.730

10.032

65.217

16.601

7.634

11.767

12.796

13.474

21.232

26.020

15.574

200.348

Staf

11.915

77.455

19.716

9.067

13.976

15.197

16.003

25.216

30.903

18.497

237.945

3.223

20.949

5.333

2.452

3.780

4.110

4.328

6.820

8.358

5.003

64.357

Expertteam

24.225

157.481

40.087

18.435

28.415

30.899

32.536

51.269

62.831

37.608

483.785

Zorgbemiddelaar
Care & Able

5.765

37.479

9.540

4.387

6.763

7.354

7.743

12.202

14.953

8.950

115.138

18.459

119.999

30.546

14.047

21.652

23.545

24.792

39.066

47.877

28.657

368.641

Totaal Loonkosten

546.240

3.716.248

1.002.833

386.810

609.887

718.066

758.238

1.159.490

1.461.009

823.010

11.181.832

Apparaatskosten

36.122

234.820

59.773

27.489

42.369

46.074

48.515

76.447

93.688

56.078

721.374

Arbeidskosten overig

59.067

383.978

97.741

44.950

69.283

75.340

79.331

125.006

153.199

91.698

1.179.592

Opbrengsten
Loonkosten

Ondernemingsraad

Verzorgingskosten

1.362

8.852

2.253

1.036

1.597

1.737

1.829

2.882

3.532

2.114

27.193

Huisvestingskosten

29.487

191.688

48.794

22.440

34.587

37.611

39.604

62.405

76.479

45.777

588.872

672.278

4.535.586

1.211.395

482.724

757.723

878.827

927.517

1.426.229

1.787.907

1.018.676

13.698.863

10.826

-94.905

-81.023

37.117

43.526

-7.530

-10.055

19.455

-16.174

41.807

-56.959

Totaal kosten

Totaal opbrengsten minus kosten

De jaarrekening 2021 van de Stichting Jeugdteams geeft een positief resultaat aan van € 342.066. Het verschil met het resultaat van de
Serviceorganisatie jeugd Zuid-Holland Zuid betreft het resultaat van overige individuele gemeentelijke opdrachten.

