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VOORWOORD
De laatste dagen van december 2014 en de eerste weken van 2015 zullen voor de rest van mijn
leven in mijn geheugen gegrift staan. Het moment was eindelijk daar: we konden samen aan de
slag om de transitie en transformatie Jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid écht vorm te geven.
Betere jeugdhulp voor minder geld. Dichtbij, samen met de cliënt en het gezin, gemeenten en
aanbieders, weg van de bureaucratie en terug naar de bedoeling, zodat professionals met weinig
administratieve lasten hun werk uit kunnen voeren.
Ik herinner me nog goed de eerste week waarin medewerkers, afkomstig uit 10 verschillende
organisaties, in de 17 gemeenten aan de slag gingen. De teamsamenstelling was in 2014 bepaald
na een intensieve werving bij de verschillende jeugdhulporganisaties. Achteraf denk ik wel eens dat
het eigenlijk niet te geloven is dat Zuid-Holland Zuid, aanbieders specialistische jeugdhulp en
cliëntvertegenwoordiging het lef hebben gehad om te gaan voor het oprichten van een nieuwe
organisatie. Een organisatie die dichtbij hulp kan verlenen en die tegelijkertijd medewerkers bewust
maakt van hun maatschappelijke taakopvatting, waarbij het belangrijk is om met minder middelen
meer cliënten te kunnen helpen.
Terugkijkend op het eerste jaar concludeer ik dat we nog niet bij onze gezamenlijk droom zijn. Dit
vraagt van de professionals, gemeenten en aanbieders nog meer doorzettingsvermogen, lef en
vertrouwen in elkaar. En dat we de bedoeling op de eerste plaats houden.
Wel is er een grote stap gezet die nu al te vaak als ´gewoon´ wordt bestempeld. De professionals
van de Stichting Jeugdteams zijn namelijk allemaal achter de indicatie vandaan gehaald. In 2014
werkten ze immers nog in de indicatiestelling of konden ze ingezet worden als er een indicatie
afgegeven werd. In 2015 konden ze zelf voor hulp ingezet worden zonder dat hier
indicaties/beschikkingen voor nodig waren. Ze zijn inzetbaar binnen elk van de 17 gemeenten waar
ze werkzaam zijn en hanteren bij die inzet een breder blikveld dan in 2014 toen ze voor een
specifieke opdracht ingezet werden. Natuurlijk vraagt dit inspanning om je dat eigen te maken,
aangezien in de uitvoering zeer veel zaken zijn gewijzigd vanwege de 3 transities in het sociale
domein en de verdere inrichting van het passend onderwijs. Ik kan dan alleen maar respect hebben
voor de professionals die zich in 2015 in de uitvoering, tussen alle veranderingen door, in een
nieuwe organisatievorm en binnen een specifieke gemeente meer dan staande hebben gehouden.
Gericht op het bereiken van de droom, gedreven en vol energie, ondanks alle nieuwe obstakels die
ze op hun pad zijn tegengekomen.
Daarnaast werd in 2015 nog een grote stap gezet: er zijn talloze verbindingen tussen voorveld en
specialistische hulp tot stand gebracht! Vóór de transitie was eigenlijk helemaal niet helder hoeveel
zorgaanbieders er waren in Zuid-Holland Zuid en wat ze precies voor zorg boden. In 2015 is dit
veel zichtbaarder geworden, juist doordat de jeugdprofessionals ’achter de indicatie vandaan zijn
gehaald’ en lokaal werkzaam zijn. Het aantal verbindingen tussen jeugdprofessionals, de jeugdgezondheidszorg, (school)maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, onderwijs, huisartsen en
specialistische jeugdhulp is sterk toegenomen. Daar waar het in 2014 echt vorm gegeven werd
vanuit de sector zie je nu de kanteling naar structurele verbindingen tussen lokale teams, voorveld
en de achterkant.
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Deze beweging heeft geleid in meer inzicht in elkaars werkveld, hoe elkaar te gebruiken en het
stellen van vragen zodat de professionals die vanuit de verschillende sector en Jeugd en
Opvoedhulp, Jeugd-geestelijke gezondheidszorg, zorg voor (Licht) Verstandelijk Beperkten, de
toegang en het bieden van hulp als de veiligheid in het geding is , elkaar leren te verstaan. Binnen
de stichting maakt dit deel uit van de dagelijkse werkwijze. Professionals leren elkaar wat ze
meegenomen hebben vanuit de verschillende expertisen en blijven de expertise ook up -to-date
houden zodat dit geborgd blijft in de toekomst.
Toch zijn we er nog niet. We zullen samen met gemeenten, aanbieders en cliënten verder moeten
werken aan het bereiken van onze gemeenschappelijke droom. De vraagstukken vereisen vaak
bestuurlijk lef omdat er zaken dienen te gebeuren die niet passen binnen het systeemwerken. Dit
vraagt dus ook doorzetting: de stap zetten om nóg dichter bij de bedoeling te gaan werken.
De cliënt en het maatschappelijk belang dienen zijn gedeelde opdrachten van zowel gemeenten als
aanbieders. Het is van belang dat we elkaar blijven vinden op deze thema´s, zodat de
transformatie nog meer dan nu vorm krijgt en de inwoners in Zuid-Holland Zuid uitgedaagd worden
om te participeren en eigen problemen op te lossen. Maar tegelijkertijd dat ze het vertrouwen
hebben dat, als ze echt hulp nodig hebben, ze de beste hulp op het juiste moment krijgen.
Het voorveld, de jeugdhulpaanbieders en gemeenten dragen hierin een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om dit kosteneffectief te regelen over organisaties heen, zodat kinderen,
jeugdigen en hun gezinnen dichtbij de hulp krijgen en gebruik kunnen maken van specialistische
voorzieningen als dat nodig is. Van belang is dat iedereen uitdraagt dat producten en organisaties
hierin niet meer leidend zijn. De enigen die ertoe doen zijn de cliënten, hun netwerk, vrijwilligers en
de professionals van het voorveld en de achterkant. Zij zien dagelijks knelpunten in hun werk en
weten het beste wat er dient te gebeuren samen met de cliënt. Deze input is van belang voor
mogelijke beleidswijzigingen die noodzakelijk zijn.
In 2015 heb ik de vraag gekregen waarom ik het toestond dat alle teams andere benamingen
hanteerde, waarom professionals van het voorveld ook in ons registratiesysteem konden werken,
waarom ik in het strategisch overleg het perspectief van de cliënt en jeugdprofessional standaard
aan tafel heb, waarom ik medezeggenschap over 150 mensen geregeld wil hebben, waarom ik niet
kies voor een regulier managementteam en waarom ik de organisatie niet meer profileerde.
Ik geloof dat goed voorbeeld, goed doet volgen. Ik vind daarom ook dat ik als bestuurder eerst zelf
hetgeen waarin ik geloof moet waar maken. Het gaat om maatwerk bieden, je organisatie inrichten
zodat die maatschappelijk goed kan verantwoorden waar het geld naar toegaat, transparantie in de
bedrijfsvoering en elkaar kritisch houden of de juiste hulp aanwezig is binnen een gebied. Voor
deze taak dienen we gezamenlijk de professionals, die in de uitvoering werkzaam zijn, optimaal te
ondersteunen en ze te faciliteren om het ingewikkelde werk dat ze dagelijks doen eenvoudiger te
maken. In 2015 is er intern een eerste stap gezet. De inrichting vindt plaats op basis van input van
de professionals, systemen worden zoveel mogelijk aangepast om hen zelf inzage te geven in hoe
ze hun werk doen, zodat ontwikkeling tot resultaatverantwoordelijkheid echt vorm kan krijgen. Dit
vertaalde zich in professionals die gericht keuzen maken waar ze hun opleidingsbudget aan gaan
besteden, zodat het past op de vraag die ze in hun gemeente tegenkomen. Professionals die echt
begrijpen dat ze van maatschappelijke toegevoegde waarde zijn en die er op de moeilijkste
momenten in een gemeente zijn voor de inwoners. Professionals die dagelijks leren van hun
collega´s en fouten die ze maken durven toe te geven, zowel intern als extern. Zijn we er dan al?
Natuurlijk niet. Er is een start gemaakt, maar ik ben ervan overtuigd dat deze beweging niet meer
te stoppen is.
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We zullen alles op alles zetten om meer ‘followers’ te krijgen om gezamenlijk voort te groeien in die
beweging. Ik ben ervan overtuigd dat we indertussen voldoende second, third en fourth followers
zien in het voorveld, het achterveld, bij de gemeenten en onder de cliënten om dit ook echt waar te
gaan maken in de komende jaren.
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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 5.3.1;
- artikel 5, de wijze van monitoren en verantwoorden van de Toegang | hoofdstuk 5;
- artikel 6, de wijze van administreren, verantwoorden, bekostigen en declareren van de
Stichting Jeugdteams | hoofdstuk 6.
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1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer bij Kamer van Koophandel
E-mailadres
Website
Rechtsvorm

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
Van Speykstraat 149
3014 VJ
Rotterdam
088 892 8900
61806897
info@jeugdteamszhz.nl
www.jeugdteamszhz.nl
Stichting

1.1
Kerngegevens
Stichting Jeugdteams ZHZ is een organisatie voor jeugdhulp in de regio Zuid -Holland Zuid. We
helpen kinderen, jeugdigen en hun gezinnen zodat kinderen en jeugdigen opgroeien tot zo
zelfstandig mogelijk 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 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 werk tijd 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 de 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 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 meegebracht
vanuit het werkveld waar ze afkomstig van zijn. 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 “harde” en
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) 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!
1.2
Samenwerkingsverbanden
Uit de aard van de formele opdracht van Stichting Jeugdteams vloeit al een groot aantal
samenwerkingsverbanden voort. De jeugdprofessionals maken namelijk onderdee l uit van de
lokale infrastructuur binnen de 17 samenwerkende gemeenten in de regio Zuid -Holland Zuid.
Daarmee kent de organisatie al 17 samenwerkingsverbanden, alhoewel die zijn geformaliseerd in
één samenwerkingsverband: de inkooprelatie met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.
In het kader van die inkooprelatie vinden er met de Serviceorganisatie op verschillende niveaus en
in verschillende samenstellingen frequent voortgangs- en verantwoordingsgesprekken plaats.
Ook met (een vertegenwoordiging van) de regionale Stuurgroep Jeugdhulp – de feitelijke opdrachtgever van de Serviceorganisatie – vinden regelmatig voortgangs- en verantwoordingsgesprekken
plaats.
Op managementniveau wordt de relatie met de 17 samenwerkende gemeenten onderhouden in d e
vorm van maandelijkse zogenoemde “driehoeksoverleggen”. Aan deze overleggen nemen niet
alleen de betreffende individuele gemeente (meestal in de persoon van de wethouder en een
beleidsambtenaar) en Stichting Jeugdteams (de verantwoordelijk verandermanager) deel, maar ook
de Serviceorganisatie (de portefeuillehouder). In deze overleggen wordt de stand van zaken
besproken en geëvalueerd.
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid wil een flexibele en slagvaardige organisatie zijn. Dat
vragen we van onze jeugdprofessionals, maar dat vragen we ook van de organisatie als geheel.
Daarin past het naar onze visie om zoveel mogelijk geld te investeren in het primaire proces. Zaken
als onder andere de salarisadministratie, het personeelsbeheer, juridische ondersteuning, ICTondersteuning en de huisvesting zijn geregeld in het samenwerkingsverband Care&Able.
Deze ondersteunende diensten zijn in 2015 samen met TriviumLindenhof, CJG Capelle en MEE
Plus vormgegeven binnen Care&Able. De belangrijkste voordelen van deze
samenwerkingsconstructie zijn flexibiliteit, kwaliteit en continuïteit: de diensten kunnen waar nodig
flexibel op- en afgeschaald worden. In de samenwerking behalen we schaalvoordelen, wat tot een
hogere kwaliteit leidt. Tevens is de continuïteit geborgd in de omvang.
Alle deelnemers hebben zich tegen een vooraf vastgesteld bedrag (percentage van de kosten in
relatie tot de omzet) aan het samenwerkingsverband verbonden.
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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
In het verslagjaar 2015 hebben de jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams in totaal 4.305
klanten ondersteund. Daarvan hadden er 147 een “doorstart” vanuit 2014 en stroomden er 4.158
nieuw in. Bij 1.513 klanten werd het traject in de loop van het jaar 2015 afgesloten, zodat er ultimo
2015 nog 2.792 “actieve” cliënten in TICK stonden ingeschreven.
Uitgesplitst per gemeente zien de aantallen er als volgt uit:

Alblasserdam

Aantal
cliënten in
traject per 0101-2015
7

Nieuwe
Instroom
2015
181

Uitstroom
2015
47

Aantal
cliënten in
traject per 3112-2015
141

Netto verschil
aantal
cliënten in
traject
134

Binnenmaas

43

291

123

211

168

Cromstrijen

4

76

14

66

62

31

1.113

545

599

568

Giessenlanden

2

104

11

95

93

Gorinchem

4

247

122

129

125

Hardinxveld-Giessendam

1

122

10

113

112

Hendrik-Ido-Ambacht

3

256

91

168

165

Korendijk

4

92

11

85

81

Leerdam

2

129

28

103

101

Molenwaard

3

241

95

149

146

Oud-Beijerland

9

218

72

155

146

Papendrecht

6

235

77

168

162

Sliedrecht

1

205

44

162

161

13

89

47

55

42

Dordrecht

Strijen
Zederik
Zwijndrecht
Totaal Stichting
Jeugdteams

1

69

15

55

54

13

486

161

338

325

147

4.158

1.513

2.792

2.645

Over het jaar 2015 hebben we nog geen inzicht in de gemiddelde trajectduur van klanten. We werken
aan verbetering van onze registratie (zowel technisch als praktisch) in 2016 en verwachten aan het
eind van het tweede kwartaal de gemiddelde trajectduur zichtbaar te kunnen maken.
Het is van belang om deze parameter nauwgezet te volgen en ook te interpreteren in het licht van
onze opdracht. Vanuit de ambitie om minder specialistische zorg in te zetten en om van reeds
ingezette specialistische zorg waar mogelijk af te schalen, is de gewenste trajectduur niet alleen maar
“zo kort mogelijk”.
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2.2
Kerntaken van de jeugdprofessionals
In de praktijk vallen de werkzaamheden van de jeugdprofessionals onder te verdelen in drie
deeltaken. Deze deeltaken worden uitgevoerd door alle jeugdprofessionals , ongeacht de lokale
inbedding:
- We bieden hulpverlening in die situaties, waarin professionele ondersteuning door een
jeugdprofessional noodzakelijk is om de vraag te beantwoorden en/of het probleem op te
lossen of hanteerbaar te maken. We werken dan aan duurzame verbetering: de inzet van de
professionals wordt aangepast aan wat er nodig is. Ook in crisissituaties, bij afscha ling vanuit
Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen en/of specialistische jeugdhulpaanbieders bieden de
professionals ondersteuning. Hierin is in 2015 ook gebruik gemaakt van expertisen die
medewerkers hebben meegebracht voor het begeleiden van specifieke vragen, is er binnen de
teamontwikkeling tijd geweest om dit uit te wisselen en wordt er in de uitvoering veel van
elkaar geleerd. In 2015 heeft dit veel inzicht gegeven in welk type hulpverlening door de
jeugdprofessionals geboden wordt. In 2016 wordt er gewerkt aan een verdere verscherping
hiervan binnen de kaders van de programma’s Wij zorgen voor de juiste hulp op het juiste
moment en Wij zijn gedreven en resultaatgericht.
- In situaties waarin veel organisaties hulp bieden en waarin dus veel hulpverl eners actief zijn,
zetten we casusregie in. De jeugdprofessional is dan 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 er, wanneer de gespecialiseerde zorg afgebouwd
kan worden, er in het gezin ook voldoende draagkracht is om zo zelfstandig mogelijk verder te
gaan.
In 2015 is het duidelijk geworden dat er in de verschillende sectoren verschillende opvattingen
zijn over wat casusregie nu eigenlijk is en welk mandaat een jeugdprofessional h ierin wel of
niet heeft. Ook hiervoor geldt dat dit in 2016 verder wordt uitgewerkt en verscherpt binnen de
kaders van de programma’s Wij zorgen voor de juiste hulp op het juiste moment en Wij zijn
gedreven en resultaatgericht.
- Wanneer blijkt dat de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp noodzakelijk is, ondersteunen onze
medewerkers bij de toeleiding. Op basis van de professionele kennis over de mogelijkheden
wordt samen met het gezin bepaald welke aanbieder het best ingezet kan worden.
2.3

Personeelsformatie

Personeel
Aantal fte in loondienst per 01-01-2015

Aantal FTE
87,20

Aantal fte in loondienst per 31-12-2015

122,71

Ziekteverzuim 2015
Verzuim als gevolg van ziekte, exclusief zwangerschap
Ziekmeldingsfrequentie exclusief zwangerschap
Gemiddelde ziekteduur, exclusief zwangerschap

4,59 %
0,71%
10,1 dag

Voor het uitvoeren van het werk in het primair proces heeft Stichting Jeugdteams cf. het in artikel 4.2
van (de bijlage bij) het Toegangscontract gestelde, uitsluitend gebruik gemaakt van eigen
medewerkers of medewerkers die waren ingehuurd van aanbieders die zijn gecontracteerd door de
Serviceorganisatie Jeugd.
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Bij personeel dat is ingezet op basis van de detacheringssystematiek door aanbieders, is cf. het in
artikel 6.3.2 van (de bijlage bij) het Toegangscontract bepaalde, naast het salaris inclusief
werkgeverslasten een opslag van 24% voor overhead betaald.
2.4
Omzet
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid had in 2015 een omzet van € 11,4 miljoen. De omzet was als
volgt opgebouwd:
Subsidie Jeugdteams:
€ 11 miljoen
Budget flexibele schil:
€ 149.155 (van de beschikbare € 1,2 miljoen)
Provinciale startsubsidie: € 204.930
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3. TOEGANG
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid voert werkzaamheden in de 17 gemeenten in de regio uit
op basis van de opdracht die zij daarvoor heeft ontvangen van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid. Deze opdracht is nader uitgewerkt in de bijlage bij de Deelovereenkomst Toegang
regio Zuid-Holland Zuid.
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 triage/screening uit
om te bepalen wat precies de hulpvraag is en 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 waar de context en het netwerk
van de jeugdige betrokken worden en waarin ook de mogelijkheden worden onderzocht om het
netwerk 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 professiona ls en indien
noodzakelijk wordt er tussentijds bijgestuurd.
De inzet van de jeugdprofessional is altijd gericht op versterking van het gezin/systeem waarin de
jeugdige verblijft 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. Indien de
vraag direct afgehandeld kan worden, wordt er in de registratie geen cliënt `aangemaakt` maar
wordt het geregistreerd als consult.
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 nodig wordt er
basisdiagnostiek of screening uitgevoerd, al dan niet er door de collega’s van het regionale
Diagnostisch Advies Netwerk (DAN).
De professionals van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid werken vanuit van 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 algemene voorzieningen en/of hulpverlening door de
jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid overwogen.
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Als dat niet afdoende blijkt, wordt er specialistische zorg ingezet. Over de daarvoor benodigde
beschikking wordt advies gegeven aan de Serviceorganisatie.
Indien de inzet van specialistische hulp noodzakelijk is en de Serviceorganisatie daarvoor op
advies van Stichting Jeugdteams een beschikking heeft afgegeven, wordt de jeugdige ondersteund
bij het realiseren ervan. Uiteraard staat het de jeugdige vrij om te bepalen van welke aanbieder hij
de zorg wil ontvangen. Waar nodig of indien gewenst kunnen er ook een of meer kennismakings gesprek(-ken) tussen jeugdige en jeugdhulpaanbieder(s) plaatsvinden alvorens de Service organisatie een Individuele opdrachtverstrekking aan de gekozen aanbieder formuleert .
In crisissituaties wordt onmiddellijk hulp ingezet. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de
Crisisdienst Zuid-Holland Zuid en regionale aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp.
3.2.1 Ondersteuningsplan-Actieplan
Samen met iedere jeugdige die zich als klant van Stichting Jeugdteams aanmeldt wordt er een
ondersteuningsplan (terminologie is Actieplan) opgesteld, 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 één
maal per jaar, maar vaker indien de ontwikkeling van de jeugdige en/of zijn systeem dan wel de
omstandigheden daar aanleiding toe geven.
In het Ondersteuningsplan 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 Ondersteuningsplan 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) Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan dient vervolgens weer als basis voor een
eventueel noodzakelijk hulpverleningsplan.
3.2.2 Informatievoorziening
Informatie over het werk van Stichting Jeugdteams is opgenomen in de cliëntbrochure die in de
loop van 2015 mede in samenspraak met cliënten is ontwikkeld (zie ook paragraaf 45.1). In deze
brochure staan onder andere gegevens omtrent bereikbaarheid, cliëntparticipatie en inspraak, de
werkwijze in de toegang en de bereikbaarheidsgegevens van de Stichting.
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.
Het werkgebied van Stichting Jeugdteams valt uiteen in de sub-regio’s Drechtsteden, Hoeksche
Waard en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Tussen de drie sub-regio’s bestaan verschillen in
kenmerken en jeugdzorg(infra-)structuur. Maar ook binnen de sub-regio’s Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Drechtsteden zijn er verschillen tussen de gemeenten.
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In algemene zin is de inzet van onze jeugdprofessionals op drie manieren ingekaderd:
1. Er zijn gemeenten waarin alle jeugdprofessionals van de gemeenten participeren in een
generalistisch sociaal (wijk)team dat ingaat op alle vragen van alle inwoners (de zg. “0 tot 100tams”). Deze vorm is gekozen in de gemeenten Molenwaard, Zederik, Leerdam, HardinxveldGiessendam en Giessenlanden.
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. Deze praktijk is gerealiseerd in de gemeenten Binnenmaas,
Strijen, Korendijk, Cromstrijen, Oud-Beijerland, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam,
Sliedrecht en Papendrecht. In Hendrik-Ido-Ambacht nemen aanvullend nog een jeugdarts en een
POH-GGZ aan het team deel.
3. In weer andere gemeenten ten slotte, vormen de jeugdprofessionals een eigenstandig jeugdteam
dat alle vragen van of over jeugdigen en gezinnen beantwoordt, al dan niet na doorverwijzing van
een voorliggend sociaal team. Dit is de praktijk in de gemeenten Dordrecht en Gorinchem, waarbij
in Gorinchem ook enkele jeugdprofessionals primair als verbindingsfunctionaris werkzaam zijn
binnen het sociale team om zo de link naar hun collega’s direct en goed te kunnen leggen.
De jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams zijn ingebed binnen de verschillende lokale
infrastructuren van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Gemeenten hebben de keuzes
hiervoor zelf gemaakt en hebben ook zelf de regie over de inbedding van de jeugdprofessionals.
Ook in de aansturing van de jeugdprofessionals zijn er door gemeenten verschillende keuzes
gemaakt. De meeste gemeenten hebben ervoor gekozen om de aansturing volledig binnen de
Stichting Jeugdteams te beleggen. In die situaties zijn de verandermanagers van Stichting
Jeugdteams verantwoordelijk voor de aansturing. Echter, met name in situaties waarin de
jeugdprofessionals deel uitmaken van een breder team, hebben enkele gemeenten ervoor gekozen
om de jeugdprofessionals aan te laten sturen door een gemeentelijk coördinator (in
samenwerking/afstemming met de verandermanager van Stichting Jeugdteams).
Omdat de inrichting van de (jeugd)zorginfrastructuur per gemeente verschilt, zijn er ook verschillen in
de “inrichting” en samenstelling van de lokale jeugdteams. In onderstaand overzicht wordt dat
inzichtelijk gemaakt:
Gemeente/team

Teamsamenstelling

Stand van zaken
sociaal team volw.

Alblasserdam

schoolmaatschappelijk werk
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
cliëntondersteuner
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijk gezondheidszorg

Geen sociaal team

Maatschappelijk jaarverslag 2015 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

15

Binnenmaas/Strijen

Cromstrijen/Korendijk

Dordrecht-Centrum
Dordrecht-Oost
Dordrecht-West
Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-Ido-Ambacht

schoolmaatschappelijk werk
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
Jeugdarts
GZ behandelaar
Cliëntondersteuner
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijk gezondheidszorg
schoolmaatschappelijk werk
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
Jeugdarts
cliëntondersteuner
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijke gezondheidszorg
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijk gezondheidszorg
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijke gezondheidszorg
schoolmaatschappelijk werk- brugfunctionaris
jeugd/gezin
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
Cliëntondersteuner
WMO indicatiesteller
Schuldhulpverlener
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
schoolmaatschappelijk werk
maatschappelijk werk
Jeugdarts
Jeugdverpleegkundige
GGZ behandelaar poh
GGZ hoofdbehandelaar
Cliëntondersteuner
Jeugdprofessional verstandelijk beperkte zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd- en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijk gezondheidszorg
Jongerenwerk (casus overleggen)
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Sociaal teams in
oprichting

Sociaal teams in
oprichting

Sociale teams opgericht

sociaal team met jeugdprofessionals als verbindingsfunctionarissen

sociaal team 0-100
(inclusief jeugd)

Sociaal team
volwassenen
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Giessenlanden

Leerdam Zederik

Molenwaard

Oud-Beijerland

Papendrecht

schoolmaatschappelijk werk- brugfunctionaris
jeugd/gezin
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
Cliëntondersteuner
WMO indicatiesteller
Schuldhulpverlener
Jeugdprofessionals (generalistisch)
schoolmaatschappelijk werk- brugfunctionaris
jeugd/gezin
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
Cliëntondersteuner
WMO indicatiesteller
Schuldhulpverlener
Jeugdprofessionals
schoolmaatschappelijk werk- brugfunctionaris
jeugd/gezin
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
Cliëntondersteuner
WMO indicatiesteller
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijk gezondheidszorg
schoolmaatschappelijk werk
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
Jeugdarts
Cliëntondersteuner
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijk gezondheidszorg
schoolmaatschappelijk werk
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
Jeugdarts
Jeugdverpleegkundige
GZ behandelaar
Cliëntondersteuner
Jeugdprofessional verstandelijk beperkte zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijk gezondheidszorg
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sociaal team 0-100
(inclusief jeugd)

Sociaal team 0-100
(inclusief jeugd)

Sociaal team 0-100
(inclusief jeugd)

Sociaal teams in
oprichting

Sociaal team
volwassenen i.o
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Sliedrecht

Zwijndrecht

schoolmaatschappelijk werk
maatschappelijk werk
thuisbegeleider
Jeugdarts
Jeugdverpleegkundige
Cliëntondersteuner
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd- en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijke gezondheidszorg
Jeugdprofessional verstandelijk beperkten zorg
Jeugdprofessional toegang
Jeugdprofessional veiligheid
Jeugdprofessional jeugd en opvoedhulp
Jeugdprofessional geestelijk gezondheidszorg
Coördinator CJG

Sociaal team
volwassenen i.o

Sociaal team
volwassenen

3.4
Overzichtspercentage ten opzichte van het aantal inwoners 0 tot 18
In het verslagjaar hebben de jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams in totaal 4.185 cliënten of
cliëntsystemen geholpen. Omdat de grootte van de gemeenten in het werkgebied nogal verschilt,
verschilt ook het aantal cliënten per gemeente.
In onderstaand overzicht wordt per gemeente aangegeven welk percentage van de inwoners jonger
dan 18 jaar in het verslagjaar een beroep hebben gedaan op Stichting Jeugdteams.
Gemeente/team

Aantal inwoners

Aantal inwoners
<18 jaar

Percentage cliënten
van aantal inwoners
<18 jaar

Alblasserdam

19.849

4.735

2,80%

Binnenmaas/Strijen

37.375

6.907

3,26%

Cromstrijen/Korendijk

32.555

4.841

1,25%

Dordrecht-Centrum

118.859

24.145

2,60%

Gorinchem

35.338

7.414

1,67%

Hardinxveld-Giessendam/
Giessenlanden
Hendrik-Ido-Ambacht

32.268

7.532

2,72%

29.158

7.124

2,34%

Leerdam/Zederik

34.501

7.626

2,03%

Molenwaard

28.989

7.587

1,84%

Oud-Beijerland

28.656

5.220

2,62%

Papendrecht

32.192

6.784

2,71%

Sliedrecht

24.763

5.458

2,73%

Zwijndrecht

44.501

8.812

3,57%

Dordrecht-Oost
Dordrecht-West
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4. TOEZICHT, BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP
4.1
Governancecode
Toezicht, bestuur en medezeggenschap zijn bij Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid ingericht
conform vigerende wet- en regelgeving, specifieke subsidievoorwaarden en naar de waarden en
normen zoals beschreven in de Zorgbrede Governancecode van januari 2010, voor zover van
toepassing.
Eén uitzondering daarop vormt de inrichting en werking van een cliëntenraad; dit wordt nader
toegelicht in paragraaf 4.5.2.
4.2
Toezichthoudend orgaan
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid kent een Raad van Bestuur – Raad van Toezicht-model,
Dienovereenkomstig is het bestuur van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid 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.
De Raad van Toezicht van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid bestaat conform de bepalingen in
de statuten van de stichting uit 5 leden. 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

Hoofdfunctie

Nevenfunctie(s)

Datum eerste
benoeming

Einde
benoemingstermijn

mr.ir. J. Brinkman

Regiemanager
Stadsontwikkeling
gemeente
Schiedam

1.

loopbaanconsulent Van Ede &
Partners
voorzitter Raad van
Commissarissen Woningbouwvereniging Samenwerking
Vlaardingen

1 mei 2015

30 april 2019

1. lid van de Raad van Advies van
Nieman Ingenieursbureau
2. penningmeester van de
Voedselbank Woerden

1 mei 2015

30 april 2019

1 mei 2015

30 april 2019

1 oktober 2014

30 september
2018

1 mei 2015

30 april 2019

portefeuille:
voorzitter

drs. H.T.G.
Woertman RC
portefeuille:
financiën en vicevoorzitter
Mevrouw A.K.
Jaszman
portefeuille:
secretaris
A.C.M. de Vlaming
portefeuille:
organisatieontwikkeling
A. Keller
Algemeen

Interim-manager

Directeur Wonen,
Zorg en Behandeling, Zorginstelling Pieter
van Foreest
Directeur Mastery
Consultants B.V.

Rector/
bestuurder

2.

geen

1. Bestuurslid Stichting Dialoog

1.
2.

Lid raad van toezicht PIT
Lid raad van toezicht koers VO
(q.q. vanuit functie
rector/bestuurder)
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De Raad van Toezicht heeft wel een portefeuilleverdeling, maar kent geen commissies of
werkgroepen, vanuit de gedachte dat de gehele raad en alle leden individueel en gezamenlijk
verantwoordelijk zijn.
Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 6 maal vergaderd en één werkbezoek afgelegd. Bij de
vergaderingen was de directeur-bestuurder aanwezig. In deze vergaderingen zijn onder andere de
volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- Informatie over de oprichting en ontstaansgeschiedenis van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland
Zuid;
- Regionaal “Formuledocument” jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;
- Samenwerking met Care&Able en het fiscale leerstuk kosten voor gemene rekening;
- Voortgangsrapportage van de directeur-bestuurder ontwikkeling Stichting Jeugdteams ZuidHolland Zuid;
- Samenstelling, benoeming, werkwijze, bezoldiging en reglement Raad van Toezicht;
- Werving & selectie en benoeming bestuurder en reglement bestuurder;
- Statuten Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid;
- Terugkoppeling werkbezoeken;
- Regionale inkoop jeugdhulp Zuid-Holland Zuid.
Daarnaast zijn in de vergaderingen onder andere de volgende besluiten genomen:
- Goedkeuring van het door de bestuurder genomen besluit tot statutenwijziging (i.v.m. de installatie
van de Raad voor het Publiek Belang);
- Goedkeuring van de door de bestuurder vastgestelde begroting 2016;
- Bezoldiging bestuurder cf. Klasse D van de WNT en – daarvan afgeleid – van de Raad van
Toezicht;
- Vaststelling van het reglement van de Raad van Toezicht;
- Goedkeuring van het door de bestuurder vastgestelde bestuursreglement;
- Visiedocument 2016-2017 met daarin de programma´s die als leidraad binnen de ontwikkeling
gevolgd worden:
o We bieden juiste hulp op juiste moment;
o We zijn dichtbij;
o We zijn gedreven en resultaatgericht;
o We zijn partner.
- Benoeming van Deloitte Accountants tot accountant van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland
Zuid.
Overleg met de accountant
In de vergadering d.d. 15 december 2015 heeft er een kennismaking met de geselecteerde accountant
(Deloitte) plaatsgevonden.
De controlecyclus voor de jaarrekening 2015 was ultimo 2015 vastgesteld.
Bezoldiging
Bij de vaststelling van de hoogte van de bezoldiging (in de vergadering d.d. 14 april 2015) zijn de
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) gevolgd.
In totaal is er in het verslagjaar aan vergoedingen aan de leden van de Raad van Toezicht een bedrag
van € 26.000 uitgekeerd (zie 5.1.7 van de jaarrekening).
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4.3
Raad voor het Publiek Bellang
Naast een Raad van Toezicht kent Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid ook een Raad voor het
Publiek Belang (RvhPB) als adviesorgaan. De Raad voor het Publiek Belang bestaat uit wethouders
uit de drie verschillende sub-regio’s en een vertegenwoordiging vanuit het Dagelijks Bestuur van de
Dienst Gezondheid & Jeugd uit het werkgebied van de Stichting en heeft onder andere als taak de
directeur-bestuurder te adviseren op het gebied van strategische beleidsvorming. Ook dient de Raad
strategische beleidsbeslissingen en statutenwijzigingen van de Stichting goed te keuren.
De Raad voor het Publiek Belang is in het vierde kwartaal van 2015 geïnstalleerd. De Raad bestaat
uit:
- mw. drs. J.H.G. (Jolanda) de Witte, wethouder gemeente Zwijndrecht en vertegenwoordiging subregio Drechtsteden;
- mw. E.L. (Eva) Dansen, wethouder gemeente Gorinchem en vertegenwoordiging sub-regio
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden;
- dhr. P.L. (Pieter) Paans, wethouder gemeente Cromstrijen en vertegenwoordiging sub-regio
Hoeksche Waard;
- dhr. G.B. (Michiel) van der Vlies, wethouder gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en
vertegenwoordiging Dagelijks bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd.
De Raad voor het Publiek Belang heeft in de eerste vergadering d.d. 3 november 2015 mevrouw De
Witte tot voorzitter gekozen en daarnaast onder andere het visiedocument van de Stichting
Jeugdteams besproken.
De leden van de Raad voor het Publiek Belang ontvangen hiervoor geen vergoeding.
4.4
Bestuur
Het Bestuur van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is opgedragen aan de directeurbestuurder, 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. In algemene zin wordt die verantwoording afgelegd in de vergaderingen
van de Raad van Toezicht met de bestuurder.
In het verslagjaar is de functie van directeur-bestuurder tot en met 31 juli 2015 vervuld door de heer
A.G. Lelieveld en vanaf 1 augustus 2015 door mevrouw drs. A. Theunissen.

Naam
De heer A.G.
Lelieveld

Periode
1 januari tot en met 31
juli 2015

Bestuursfunctie
Directeurbestuurder

Mevrouw drs. A.
Theunissen

1 augustus tot en met
31 december 2015

Directeurbestuurder

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Mikz
kinderopvang
Bestuurslid (voorzitter) van het bestuur
van Tripio
Bestuurslid van Fice
Bestuurslid van Mate

4.5
Medezeggenschap
4.5.1 Medezeggenschap cliënten
In 2015 is er gewerkt aan het oprichten van een cliëntenraad. De opdracht hiervoor is verstrekt aan de
medewerker cliëntenparticipatie van het samenwerkingsverband Care&Able.
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De medewerker heeft in samenspraak met professionals in iedere sub-regio 2 à 3 bijeenkomsten
georganiseerd over het thema cliëntenparticipatie. Cliënten werden uitgenodigd om ter plaatse in
aanwezigheid van de directeur-bestuurder het gesprek aan te gaan over welke zaken er goed gingen
en welke zaken verbetering behoefden. Dit heeft onder andere geleid tot aanzienlijke verbetering van
de cliëntbrochure, waarin beschreven staat wat jeugdprofessionals doen en op welke manier er
klachten ingediend kunnen worden. Samen met de cliënten is er ook een manier ontwikkeld om kort
de tevredenheid van cliënten te bevragen. Hiermee is in januari 2016 structureel gestart.
In het verslagjaar heeft er geen overleg met de Cliëntenraad plaats kunnen vinden, omdat er (nog)
geen Cliëntenraad was. Het “werven” van deelnemers aan een op te richten Cliëntenraad heeft in
2015 op verschillende momenten aandacht gehad en heeft in het eerste kwartaal 2016 geleid tot de
installatie van een Cliëntenraad. De Raad wordt ondersteund door de medewerker cliëntenparticipatie
(zelf een cliëntvertegenwoordiger die deze opdracht in 2015 vanuit Care & Able vervulde, maar
inmiddels bij Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid in dienst is) en geleid door een onafhankelijk
voorzitter.
De vorming van een Cliëntenraad is voor Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid overigens niet de
enige manier waarop medezeggenschap en participatie van cliënten vorm krijgt. De medewerker
cliëntenparticipatie neemt daarnaast namelijk ook structureel deel aan de Strategische
Overlegvergaderingen en andere beleidsbijeenkomsten. De medewerker heeft hierin expliciet de
opdracht om voortdurend intern en extern het cliëntenperspectief voor het voetlicht te brengen. Op
deze manier is het cliëntperspectief structureler geborgd bij de ontwikkeling van beleid en vindt er niet
pas in de eindfase formele toetsing (vaak achteraf) van een (voorgenomen) besluit plaats.
4.5.2 Medezeggenschap medewerkers
Voor (het overleg met) de Ondernemingsraad geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de Cliëntenraad,
zij het dat de Ondernemingsraad nog wel in 2015 is opgericht en de eerste formele (overleg)vergadering ook in 2015 plaats heeft kunnen vinden. Ook de eerste instemmingsaanvraag – betreffende de
vaststelling van de Klokkenluidersregeling en de benoeming van een vertrouwenspersoon – is in 2015
aan de Ondernemingsraad voorgelegd. De behandeling ervan was in 2015 nog niet afgerond.
Daarnaast wordt de medezeggenschap door medewerkers – analoog aan die van cliënten – ook vorm
gegeven door jeugdprofessionals deel te laten nemen aan managementvergaderingen en andere
beleidsbijeenkomsten. Om zowel het inhoudelijke als het formele medewerkersperspectief te borgen,
neemt er zowel een medewerker die OR-lid is, als een medewerkers die dat niet is, deel aan de
vergaderingen.
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5. KWALITEIT, EFFECTIVITEIT EN INNOVATIE
5.1
Kwaliteit: externe audit
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is in oktober 2015 door Lloyd’s Registers steekproefsgewijs
getoetst aan de certificeringsnorm NEN-EN15224:2012. Uit de steekproefsgewijze toetsing kan
worden geconcludeerd dat het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen
die in de norm gesteld worden en als volledig kan worden beschouwd. Richtlijnen-toolboxen worden
zoveel mogelijk vanuit input professionals ontwikkeld en beschikbaar gesteld in een handboek dat
door alle professionals op alle locaties raad te plegen is.
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is daarmee gereed voor certificering. De implementatie zal
worden getoetst tijdens de 2de fase beoordeling van de initiële audit. Deze vindt plaats begin 2016.
5.2
Kwaliteit: interne audits
In 2015 zijn interne audits uitgevoerd op de thema’s: inhoud cliëntdossier en realisatie kernwaarden
jeugdteams.
Bevindingen realisatie kernwaarden
Algemeen
De Jeugdteams zijn per 1 januari 2015 gestart en voor alle teams was het een intensief proces van
kennismaken, starten in een nieuwe omgeving en de samenwerking met elkaar vinden.
Er is veel enthousiasme in de teams geconstateerd en bereidheid tot het elkaar opzoeken en het
aanspreken op elkaars expertise.
De verwachting was dat professionals vooral ambulant werk zouden doen en naar de gezinnen toe
zouden gaan. Hoewel dat inderdaad een deel van het werk vormt, heeft een groot deel van de inzet
van de professionals ook betrekking gehad op het formele proces van beschikkingen. Dit leverde
teleurstelling op bij de jeugdprofessionals.
Het loskomen van werkroutines bij vorige organisaties is nog niet helemaal geslaagd. Indien
jeugdprofessionals geen ervaring hadden in het doen van huisbezoeken, leverde dit in 2015 schroom
op om dit wel te doen.
De onduidelijkheid en onwetendheid hebben in het begin voor verwarring gezorgd en werkte
remmend. Nu zijn meer dingen duidelijk waardoor teams verder kunnen.
Verandermanagers sturen op de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams. De rol van de
verandermanager verschilt en is afhankelijk van de lokale infrastructuur.
Onze klant heeft een passende oplossing
In de teams wordt gezocht naar maatwerk voor de cliënten. In het team wordt besproken of het nodig
is om op te schalen naar specialistische zorg. Het 4-ogen principe wordt hierin gehanteerd. Het
gezamenlijk bespreken draagt bij aan het één lijn trekken in het team. In teams waar veel
specialismen aanwezig zijn, worden zaken opgelost zonder specialistische zorg in te schakelen. Er
zijn voorbeelden van jongeren die door de politie worden aangemeld of vanuit Veilig Thuis,
specialisten worden afgeschaald waarbij de hulp door de professionals opgestart wordt. Daarnaast
heeft het oog voor de breedte van de problematiek geleid tot het voorkomen van uithuiszettingen door
de juiste verbinding te leggen met schuldhulpverlening of andere instanties.
Medewerkers zijn gedreven en deskundig
In alle teams wordt het belang van het team benadrukt. Er is groot enthousiasme en een sterke drive
om succesvol te zijn.
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Medewerkers zoeken elkaar op en lopen met elkaar mee om kennis en kunde te delen en vergroten.
In de teams hebben verschillende trainingen plaatsgevonden die bijgedragen hebben aan de
teamontwikkeling
De vitaliteit van de jeugdprofessionals heeft als gevolg van onduidelijkheid in de startfase en
onzekerheid in het jaar er aan voorafgaand bij de oude werkgevers wel te lijden gehad en leidde in
enkele teams tot stevige ziekteverzuimcijfers.
Wij leveren meerwaarde binnen de jeugdhulp en het sociaal domein
De jeugdteams hebben alle een eigen invulling gegeven aan het zichtbaar en bekend worden in
het sociale domein en de samenwerking is overal groeiende. Geconstateerd wordt dat zorg ook
ingekocht wordt bij zelfstandige praktijken en dat er samenwerking is met partijen als huisartsen,
onderwijs, politie, kinderbescherming, reclassering, etc.
Bevindingen Inhoud Cliëntdossier
In juli 2015 is een steekproef uitgevoerd op cliëntdossiers van de Jeugdteams. Hier kwam uit naar
voren dat er nog geen eenduidige werkwijze was te herkennen m.b.t. volledigheid en actualiteit van de
cliëntdossiers. Dit heeft geleid tot een reeks van verbetermaatregelen, die hun vruchten inmiddels
hebben afgeworpen. In 2016 is dit in de door Lloyds uitgevoerde initiële certificeringsaudit aan de orde
geweest en is geconstateerd dat dit verbeterd is. De initiële certificeringsaudit is positief afgesloten en
de Stichting is in april 2016 voorgedragen voor certificering cf. de normen NEN-EN15224:2012.
5.3
Veiligheid/risicomanagement
Registratie van incidenten, klachten en stelselfouten
Stichting Jeugdteams heeft in het 4e kwartaal van 2015 een applicatie in gebruik genomen waarmee
incidenten, klachten en stelselfouten geregistreerd en geanalyseerd kunnen worden. In 2016 zal deze
applicatie verder geïmplementeerd worden en in het tweede kwartaal van 2016 worden de eerste
geaggregeerde gegevens verwacht.
Melden van calamiteiten
De Jeugdteams zijn in 2015 betrokken geweest bij drie Meldingen Calamiteiten en Geweld aan de
Inspectie. De meldingen zijn conform de geldende werkwijze ingediend. Een melding had betrekking
op ernstig grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling binnen een gezin. De andere twee
meldingen betroffen het overlijden van (jonge) kinderen. De eerste melding is in opdracht van de
Inspectie nader onderzocht door de Jeugdteams samen met Jeugdbescherming West. Dit onderzoek
heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd. De andere twee meldingen worden door de Inspectie zelf
onderzocht. Daar is nog geen uitkomst van bekend.
5.4
Klachten van cliënten
In 2015 zijn er in totaal 23 klachten geregistreerd. De kunnen als volgt worden gecategoriseerd:
Bejegening
1

1

1
PGB

2
8

Voortgang plaatsing
Ontevredenheid
ouders

6
2

Procedures en
samenwerking SO
Cliëntenstop
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De klachten hadden concreet betrekking op onder andere:









onduidelijkheid voor klant over juiste plaats verkrijgen van hulp;
bejegening door het jeugdteam met betrekking tot drang en dwang;
PGB (twijfels met betrekking tot inzet aanbieder; niet eens met het inleveren van benodigde
stukken; doorlooptijd afgeven beschikking duurt te lang; beschikking is te laag);
voortgang plaatsing (duurt te lang, onduidelijkheid);
ontevredenheid ouders (boosheid ouders met betrekking tot genomen maatregelen veiligheid
kinderen, inzet jeugdprofessional en aanbieder binnen zorgmarkt, standby politie);
procedure en samenwerking Serviceorganisatie (onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is);
cliëntenstop;
agressie (vanuit de cliënt richting medewerkers).

De aanpak om de klacht op te lossen was bij bijna alle klachten het in gesprek gaan met de
betrokkenen, de eventuele procedure verduidelijken en de betrokkenen helpen daar waar mogelijk.
Eén klacht is opgepakt door de klachtencommissie. Bij 11 van de 23 klagers is op het moment zelf
een gevoel van tevredenheid ontstaan, bij vijf klachten is dit gevoel niet bewerkstelligd, één klacht
loopt nog en bij twee is het min of meer gelukt een tevreden gevoel te geven, twee klachten zijn
onbekend.
De onderliggende oorzaken voor deze klachten kunnen te maken hebben met technische,
organisatorische, menselijke, cliënt/cliëntsysteem- en overige aspecten. Kijkend naar de klachten, dan
hebben deze te maken met het volgende:
- Client/cliëntsysteem – 5 klachten hebben te maken met de problematiek van de cliënt;
- Menselijk – 6 klachten hebben te maken met menselijk handelen;
- Organisatorisch – 3 klachten hebben een organisatorisch aspect, waarbij het proces niet goed
was ingericht;
- Overig – 4 klachten hebben met overige aspecten te maken zoals het eenzijdig beëindigen van de
zorg door de aanbieder, de complexiteit van de lokale situatie en het verkeerd inzetten van de
PGB door de ouders.
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid heeft een Privacyreglement dat via de website beschikbaar is
en committeert zich overigens aan het Privacyprotocol van de Serviceorganisatie Jeugd.
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 verandermanagers zorgen ervoor dat de professionals actief bezig
zijn met hun eigen doorontwikkeling. In 2015 is daarnaast vanwege deze richtlijnen ook gekozen
om extra op het DAN/ gedragswetenschappers in te zetten.
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Zij kunnen binnen de teams het belang van deze richtlijnen belichten en de professionals
begeleiden in de intervisie of bij het multidisciplinair nemen van besluiten bij veiligheidswegingen.
De professionals krijgen een legitimatiepas vanuit de stichting zodat zij in staat zijn om zich te
legitimeren aan jeugdigen en gezinnen.
De jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams zijn afkomstig uit verschillende organisaties.
Daarnaast zijn ze per 2 januari 2015 begonnen aan een nieuwe functie die voordien in de regio in
deze vorm nog niet bestond. Gaandeweg bleek er behoefte te ontstaan en te zijn aan een instrument
dat de eenduidigheid van de besluiten en inschattingen die de professional maakt bevordert. Een
instrument dat bovendien bijdraagt aan eenheid van taal tussen professionals van de Stichting
Jeugdteams onderling, maar ook tussen professionals van Stichting Jeugdteams en externe
samenwerkingspartners.
In afstemming met de Jeugdgezondheidszorg is er in dit kader gekozen voor de methode Gezamenlijk
Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ). Dit is een taxatie-instrument dat breed naar een gezin kijkt. Op
basis van de taxatie blijkt welk type hulp nodig is om ingezet te worden. Samen met de
Serviceorganisatie en de zorgaanbieders wordt gewerkt aan het verduidelijken van welk aanbod
geschikt is, al naar gelang de uitkomst van de taxatie die uitgevoerd wordt. Door alle partners in de
regio wordt de ambitie onderschreven dat de inzet van specialistische zorg afneemt en dat dus in een
toenemend aantal van de gevallen hulpverlening door de jeugdprofessionals van Stichting
Jeugdteams wordt ingezet. Er is gewerkt aan de voorbereiding op het meten van resultaten zodat in
2016 een dashboard per team gemaakt kan worden, waardoor teams en de verandermanagers zowel
over kwantitatieve en kwalitatieve informatie beschikken om bij te sturen in de benodigde
ontwikkelingen
Het thema professionalisering is een van de uitgangspunten van het strategisch personeelsbeleid.
Medewerkers worden via een intern scholingsplatform in de gelegenheid gesteld om diverse
opleidingen te volgen. Daarbij wordt tevens aangehaakt bij ontwikkelingen als
resultaatverantwoordelijk 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.
De expertgebieden zijn o.a.:
Expertgebieden
Veiligheid

Vechtscheiding

PGB

Zorgbemiddeling

Omschrijving
Het inschakelen van en samenwerken met AMHK (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 beslissen of een Persoonsgebonden Budget (PGB)
passend, wenselijk en haalbaar is en het geven van een
advies aan de Serviceorganisatie zodat een beschikking
afgegeven kan worden. Taken rondom AWBZ nog nader
beschrijven.
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.
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Passend onderwijs
Ziekenhuizen/ huisartsen
Zo!Jong
Cliëntparticipatie

Bijdragen aan en borgen van de aansluiting van de
jeugdteams op primair en voortgezet onderwijs.
Bijdragen aan en borgen van de aansluiting van de
jeugdteams op de ziekenhuizen.
Superusers gemeentelijk cliëntregistratiesysteem Zo!Jong
Het betrekken van cliënten bij het werk van stichting
Jeugdteams Zuid-Holland Zuid 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 dit 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 (ook in de ondersteunende diensten) in het personeelsdossier opgenomen.
5.6
Innovatie, opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek
In het visiedocument 2016/2017 is de doelstelling opgenomen dat de teamorganisatie zodanig wordt
versterkt, dat het mogelijk is resultaatverantwoordelijk te worden. Dit betekent dat de teams zelf
verantwoordelijk zijn voor het resultaat, de maatschappelijke effecten, hun persoonlijke en hun
teamontwikkeling.
Met de verandermanagers, jeugdprofessionals, teamcoaches en cliëntvertegenwoordiging heeft in
2015 een oriëntatie plaatsgevonden op het gedachtegoed van de teamontwikkeling. Het besef is
gegroeid dat veranderingen effectiever zijn wanneer professionals bij die ontwikkelingen betrokken
zijn en er invloed op hebben, individueel, maar vooral als teams. Veranderingen worden dan gedragen
door professionals die met elkaar het gesprek aangaan over kwaliteit, effectiviteit, kwantiteit en de
kosten van de dienstverlening. Hoofddoel daarbij is steeds om zo hoog mogelijke kwaliteit van
dienstverlening te realiseren voor een betaalbare prijs, waarbij de cliënt medebepalend is voor de
wijze waarop zorg wordt verleend. Het veranderen van de organisatiestructuur en manier van werken
moet altijd ten dienste staan van de cliënt en de maatschappelijke doelen.
Om te kunnen werken aan teamontwikkeling, resultaatverantwoordelijkheid en leiderschap en om te
kunnen reflecteren op het eigen proces en hierin doelgericht verder te ontwikkelen, zijn voor het jaar
2016 de volgende uitgangspunten geformuleerd:
- Van en met elkaar leren;
- Resultaatverantwoordelijkheid verder inrichten;
- Uitgaan van succes;
- De rol van de manager.
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6. Financieel beleid
De Stichting heeft over het afgelopen boekjaar een behoudend financieel beleid gevoerd. Dat heeft
enerzijds te maken met het feit dat de organisatie (nog) niet over eigen vermogen beschikte, maar al
wel een verplichting had tot terugbetaling van de “opstartkosten” aan TriviumLindenhof. Anderzijds
werd het veroorzaakt door de – in tijd – begrensde bestaanshorizon van de organisatie. Het contract
op basis waarvan Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid aanspraak kan maken op het budget van
€ 12,2 miljoen, loopt tot 31 december 2017. Het is daarom niet mogelijk om (financiële) verplichtingen
aan te gaan die tot na die datum doorlopen.
6.1
Hoofdlijnen financieel beleid
In algemene zin is er in het jaar 2015 minder uitgegeven dan er is binnengekomen. De belangrijkste
oorzaken daarvoor zijn:
- Op de post personeelskosten is er sprake van onderbesteding doordat op 1 januari 2015 niet
meteen alle medewerkers in dienst waren en er ook medewerkers in het lopende jaar zijn
uitgestroomd. De begrote personeelsformatie is uiteindelijk medio 2015 gerealiseerd.
- Het feit dat de huisvestingskosten € 134.805 lager zijn uitgevallen dan begroot.
- Onderbesteding van € 20.000 op de automatiseringskosten.
- Een niet begrote subsidie vanuit de provincie voor de pilots die in 2014 hebben plaatsgevonden.
Dankzij de onderschrijdingen op genoemde posten kan er een weerstandsvermogen ad. € 629.219
worden gevormd wat onder de 10% blijft die in artikel 6.3.7 van (de bijlage bij) het Toegangscontract is
opgenomen als maximaal vermogen. Gelet op de ontwikkelingen in de zorg acht het Waarborgfonds
voor de Zorgsector een weerstandsvermogen van 20-25% in algemene wenselijk
- De afwijking op de post personeelskosten is incidenteel van aard en is te wijten aan de opstart
van de organisatie. Voor het jaar 2016 is (opnieuw) uitgegaan van een volledige
personeelsformatie, die gezien de werkdruk en inmiddels ontstane wachtlijsten ook hard nodig is.
De verwachting is dat deze post in 2016 (en 2017) niet of nauwelijks wordt onder- of
overschreden.
- Ten aanzien van de huisvestingskosten was in de begroting 2015 rekening gehouden met een
gemiddelde prijs per FTE. Gemeenten rekenen verschillende tarieven voor de huisvesting van de
jeugdprofessionals, die in de praktijk lager ligt dan de voor 2015 begrote kosten. In de begroting
2016 is rekening gehouden met de werkelijke kosten en zal er dus niet of nauwelijks onder- of
overschrijding plaatsvinden. Verder onderzoeken we op dit moment of het mogelijk is om in de
gemeenten die lagere huisvestingskosten rekenen, meer FTE aan jeugdprofessionals in te zetten.
- De onderbesteding op de post automatiseringskosten is relatief klein en heeft geen invloed op de
begroting en/of het resultaat 2016/2017.
- De toegekende subsidie voor de pilots is incidenteel en is daarom niet in de begroting 2016
opgenomen.
Het budget ad. € 1,2 miljoen dat beschikbaar was voor de “flexibele” schil is grotendeels niet benut.
De flexibele schil was bedoeld om in het proces van hulpverlening door de jeugdprofessionals
specifieke expertise in te kopen, in het kader van bijvoorbeeld identiteitsgebonden hulpverlening. Het
budget kon op basis van facturatie door Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid worden benut.
In de praktijk is er beperkt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Enerzijds omdat er weinig vraag is
geweest naar dit type van inzet t.a.v. de flexibele schil, anderzijds omdat er vanuit aanbieders weinig
of geen capaciteit beschikbaar was die snel ingezet kon worden vanuit een generalistische insteek. In
de praktijk hebben de jeugdprofessionals de vragen waarvoor vanuit de flexibele schil geen inzet
geleverd kon worden, vanuit een generalistische basishouding en op een innovatieve wijze goed
opgepakt.
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In financiële termen is er in het jaar 2015 voor € 141.000 aan medewerkers uit de flexibele schil
ingezet. Op de rest van het budget kan Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid op grond van
declaratie/facturatie geen aanspraak maken en dit is daarom ook niet aan Stichting Jeugdteams
uitgekeerd. Het blijft bij de Serviceorganisatie beschikbaar voor de inkoop/nacalculatie van (geleverde)
zorg.
6.2
Beschrijving positie op balansdatum
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat ad. € 629.219. In overleg met de opdrachtgever
en subsidieverstrekker (de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid) is dit bedrag toegevoegd aan
de algemene reserve van de Stichting.
Om (doorlopende) verplichtingen en financiële risico’s af te dekken, zijn er daarnaast de volgende
voorzieningen getroffen:
- Uitgestelde beloning/jubilea medewerkers:
€ 55.428
- Langdurig zieken:
€ 180.318
- BTW-risico Care&Able:
€ 329.000
6.3
Toekomstverwachtingen
De toekomst van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is in financiële termen voor de korte
termijn duidelijk en overzichtelijk. In de boekjaren 2016 en 2017 beschikt Stichting Jeugdteams over
een gegarandeerd budget van € 12,2 miljoen voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden
(de subsidie ad. € 1,2 miljoen die in 2015 was geoormerkt voor de flexibele schil is toegevoegd aan de
reguliere subsidie). In het contract op basis waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd en de
subsidie wordt verstrekt, is geen bepaling omtrent indexatie of inflatiecorrectie opgenomen.
Kostenstijgingen zullen dus binnen het bestaande budget moeten worden opgevangen.
Daarnaast geldt dat Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid van de Serviceorganisatie een extra
opdracht heeft gekregen die met ingang van 1 januari 2016 binnen het bestaande budget moet
worden uitgevoerd (m.n. de overname van medewerkers en taken van het kernteam van het
Diagnostisch Advies Netwerk, het DAN).
6.4
Risico’s
De bedrijfsvoering van Stichting Jeugdteams is onderhevig aan verschillende risico’s. Onderscheiden
worden strategische, operationele en financiële risico’s en risico’s op het terrein van wet- en
regelgeving.
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.
Het eigen vermogen dat de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid per ultimo 2015 heeft gevormd is
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
lopen geen gevaar.

6.4.1 strategische risico’s
Het belangrijkste strategische risico voor Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid betreft de
besluitvorming over de inrichting van de jeugdhulp in de regio per 1 januari 2018. De
Deelovereenkomst Toegang regio Zuid-Holland Zuid, op grond waarvan de Stichting haar
werkzaamheden uitvoert, heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017.
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Voor de periode daarna kunnen de samenwerkende gemeenten een andere structuur/inrichting
kiezen of een andere partij selecteren voor de Deelopdracht.
Bijkomend risico is de lange doorlooptijd die de besluitvorming over deze kwestie vraagt. In
verband met de opzegtermijn van 12 maanden (waardoor het definitieve formele besluit uiterlijk 31
december 2016 genomen moet zijn) en de tijd die het vergt om dit besluit door alle aangesloten
gemeenten te laten nemen en bekrachtigen, maakt dat hierover al in het tweede kwartaal 2016
voorgenomen besluiten worden genomen. De beslissende evaluatie van het werk van de
jeugdprofessionals vindt dus al plaats als ze nog minder dan 1,5 jaar aan het werk zi jn en nog
voordat de helft van de contractduur is verstreken. Dat is een aanzienlijk risico.
De stichting heeft geoordeeld om dit risico te ondervangen door een extern, onafhankelijk bureau
een evaluatie naar het werk van de jeugdteams uit te laten voeren en op basis van een
maatschappelijke businesscase meer inzage te verschaffen in de toegevoegde waarde.
Een ander strategisch risico ligt in de vraag of alle 17 gemeenten in het regionale
samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid blijven participeren. De stichting kan daarop geen
invloed uitoefenen. We kunnen er – voor zover dat mogelijk is – slechts rekening mee houden in
de bedrijfsvoering, in onze strategische keuzes en in ons personeelsbeleid. In 2016 en 2017 wordt
verder gewerkt aan het verschaffen van helderheid over welke diensten er in de regionale formule
universeel zijn en welke optioneel zijn, zodat het verlaten van het samenwerkingsverband niet
meteen gelijkstaat aan de beslissing tot stopzetting van het werken met jeugdprofessionals.
6.4.2 operationele risico’s
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid 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.
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 – die dus niet aan klanten kan worden besteed – leidt het ook tot onbegrip,
met het risico van demotivatie. Daarnaast dreigt uitval 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 verslagjaar 2015 en de daarop volgende boekjaren 2016 en
2017 een gegarandeerde subsidie, waardoor de financiële positie op dat punt solide is. Door het
ontbreken van een weerstandsvermogen waren de financiële risico’s in het verslagjaar evenwel
aanzienlijk.
Dit is met succes ondervangen door het voeren van een sober en behoudend financieel beleid. Dat
heeft per ultimo 2015 geresulteerd in een financieel resultaat ad. € 629.219 dat aan de reserves is
toegevoegd. Voor de komende jaren is het risico daarmee verkleind, maar gezien de onzekere situatie
en toekomstverwachting verdient het aanbeveling het weerstandsvermogen verder op te bouwen.
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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.
6.5

Kengetallen
Percentage ultimo 2015

Toelichting

Liquiditeitsratio

1,5%

Solvabiliteitsratio

17,5%

Weerstandsvermogen

5,5%

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 > 1%
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.
In algemene zin wordt een weerstandsvermogen van
minimaal 20% noodzakelijk geacht

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 nu een jaar bestaat goed te noemen. Het eerste jaar is een
positief eigen vermogen van € 630.000 gerealiseerd. Ten opzichte van de totale activa komt de ratio
uit op 17,5%.
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 5,5%. Voor een stichting
die net een jaar bestaat is dit acceptabel.
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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 Zuid-Holland Zuid heeft maandelijks rapportage en gegevens geleverd aan de
Serviceorganisatie. Met name 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) en de inzet PGB en reden daarvoor (via systeem van de Serviceorganisatie). Het DAN is
in 2015 m.n. consultatief geraadpleegd. Daarnaast is er geparticipeerd in overleggen t.a.v. bewaken
van de veiligheid van cliënten. Te denken valt aan de beschermingstafels en casusoverleg in het
Veiligheidshuis.
Klantevaluaties zijn in 2015 nog niet registratief in een vragenlijst vormgegeven. Dit is opgestart begin
2016. In 2015 is er wel relevante en bruikbare informatie opgehaald in de regionale bijeenkomsten
cliëntparticipatie. Daarnaast hebben jeugdprofessionals zelf het thema aan de orde gesteld in de
begeleiding en hebben verandermanagers klachtgesprekken gevoerd om op die manier meer zicht te
krijgen op wat er speelde. Deze klachtgesprekken hebben ook geleid tot bijstelling van de klachten of
andere oplossingen.
Monitoring van de uitvoering van het financieel beleid vindt plaats door middel van maand- en
kwartaalrapportages die in de managementvergaderingen (het Strategisch Overleg) 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.
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