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Voorwoord  
 

‘Onze zorg gaat door’ was ons motto in 2020. Een jaar waarin de samenleving wereldwijd voor 

ongekende zorgen en uitdagingen is gesteld. Midden in de pandemie hebben we als 

jeugdzorgaanbieder alle zeilen bijgezet om ons werk zo goed mogelijk voort te zetten en onze 

cliënten en pleegouders de behandeling en begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Juist in het 

afgelopen jaar, waarin de druk in onze samenleving flink opliep, was dit hard nodig.  

De omstandigheden waaronder wij ons werk moesten doen, hebben veel energie en creativiteit 

gevraagd. In maart 2020 stond de wereld als het ware even stil en moest over alles wat ‘normaal’ was 

nagedacht worden: hoe houden we de groepen op een veilige manier open voor behandeling? Hoe 

geven we de ambulante behandeling en de begeleiding van pleeggezinnen vorm binnen de 

coronamaatregelen? Wat betekent thuiswerken voor onze samenwerking met collega’s en met onze 

partners? Wat kunnen en moeten we doen om de gezondheid van onze medewerkers, fysiek en 

mentaal, te beschermen? Hoe houden we onze organisatie gezond en in ontwikkeling, inhoudelijk en 

financieel? 

2020 vroeg om flexibiliteit en wendbaarheid van onze organisatie en onze omgeving. Plannen, 

planning en prioriteiten zijn bijgesteld. Waar het de bedoeling was om met onze financiers te werken 

aan nieuwe contracten voor 2021 en verder, is er door gemeenten opnieuw gekozen voor een 

overgangsjaar 2021 onder nagenoeg dezelfde voorwaarden. En ook onze eigen jaardoelstellingen 

hebben we qua ambitie enigszins moeten bijstellen. 

Maar er is ook veel doorgegaan. We hebben onverkort vastgehouden aan ons inhoudelijke 

meerjarenperspectief ‘KOERS 20-25, Elk kind een thuis en toekomst’ en hierin belangrijke eerste 

stappen gezet. De vraagstukken waarvoor we door COVID-19 werden gesteld, hebben ook nieuwe 

ontwikkelingen in gang gezet die we verder willen doorzetten. Online hulpverlenen zal in de vorm van 

‘blended care’ integraal deel uit blijven maken van ons hulpverleningsaanbod. Hetzelfde geldt voor 

online trainingen voor cliënten en voor medewerkers. Thuiswerken en digitaal vergaderen zijn niet 

meer weg te denken en dragen bij aan nog efficiënter werken. 

Als Combinatie Jeugdzorg hebben we vele lessen geleerd in 2020 waar we ons voordeel mee kunnen 

en zullen doen. Samen hebben we er de schouders ondergezet om de beste zorg te blijven bieden. 

We zijn erg trots op de veerkracht die onze jongeren, ouders, pleegouders en medewerkers hebben 

laten zien in het afgelopen jaar. Op de ontwikkelingen en initiatieven die er ook in dit bijzondere jaar 

waren. U leest hierover in dit Jaardocument Combinatie Jeugdzorg, bestaande uit het 

maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Daarnaast wil ik de lezer graag wijzen op de 

ervaringsverhalen van onze cliënten, pleegouders, medewerkers en vrijwilligers in ons Jaarmagazine 

2020&Co, met dit jaar ons motto ’Onze zorg gaat door’. U kunt deze vinden op onze website 

www.combinatiejeugdzorg.nl. 

Liever een fysiek exemplaar? Stuur dan een mail naar directie@combinatiejeugdzorg.nl. 

Wij sturen het u graag toe!  

Met de opbrengsten van 2020 gaan we volop voor vernieuwd perspectief in 2021! 

Veel leesplezier,  

 
 
Gerda Huijbregts 
bestuurder Combinatie Jeugdzorg 

April 2021 

http://www.combinatiejeugdzorg.nl/
mailto:directie@combinatiejeugdzorg.nl
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Samenvatting  

Combinatie Jeugdzorg heeft in 2020 aan circa 1635 unieke cliënten zorg verleend. Samen met onze  

pleeggezinnen hebben we aan deze kinderen, jongeren en hun gezinnen de opvang, begeleiding en 

behandeling kunnen bieden die zij nodig hebben. De samenwerking met de lokale teams, het 

onderwijs en onze samenwerkingspartners binnen de jeugdbescherming en jeugdzorg was daarbij in 

het afgelopen jaar opnieuw van essentieel belang. 

Het jaar 2020 was het eerste jaar van het nieuwe meerjarenbeleidsperspectief ‘KOERS 20-25, Elk 

kind een thuis en toekomst’. Deze nieuwe KOERS sluit aan bij ons voorgaande meerjarenperspectief 

en de actuele en te verwachten ontwikkelingen in onze maatschappelijke omgeving en de jeugdzorg 

in het bijzonder. De ambities uit KOERS 20-25 vormen een vijfjarenplan dat in jaarplannen wordt 

uitgewerkt. Met voortvarendheid zijn we in 2020 gestart met het eerste A3 jaarplan in deze cyclus; 

helaas werden we in deze vaart gestuit door COVID-19. De impact van de pandemie was en is groot. 

Onze prioriteit is uitgegaan naar de continuering van de zorg voor onze cliënten; dit heeft veel 

gevraagd van medewerkers en management. We zijn echter onze KOERS niet uit het oog verloren. 

Met een aangepaste planning is er in 2020 gewerkt aan de diverse doelstellingen. Niet alles kon 

gerealiseerd worden zoals gepland, maar er zijn in 2020 zeker belangrijke stappen gezet in de door 

ons gewenste ontwikkeling. 

Ook in 2020 heeft de bedrijfsvoering rondom de transitie de publieke agenda gedomineerd en bleef 

de inhoud nog (te) vaak op de achtergrond. Het sociale domein, inclusief de jeugdzorg, trekt nog 

steeds veel media-aandacht. Inmiddels worden de geluiden steeds sterker dat zaken anders moeten 

en de administratieve lastendruk voor zorgaanbieders omlaag moet. Het lijkt erop dat deze geluiden 

ook doordringen bij de landelijke overheid en dat er aanvullende wetgeving in de maak is. De 

concrete uitwerking zal in de komende jaren moeten blijken. Combinatie Jeugdzorg volgt de 

ontwikkelingen op de voet. 

We blijven het vertrouwen hebben dat we samen met gemeenten en ketenpartners in de toekomst 

kunnen blijven bouwen aan een goede inrichting van het zorglandschap en daarmee aan goede zorg 

voor de cliënt. Het is duidelijk dat dit veel energie vraagt van alle partijen. Opmerkelijk is wel de grote 

verschillen tussen regio’s waar het de participatie betreft van zorgaanbieders in dit proces.  

Positief is dat voor 2021 de afspraken over financiering van de zorg met de voor Combinatie 

Jeugdzorg belangrijkste partners is gecontinueerd. Hiermee is ruimte gecreëerd om te blijven sturen 

op kwaliteit en op kwantitatieve afspraken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de uitbraak van 

COVID-19 hier mede debet aan was, omdat (inkoop)processen zijn uitgesteld.  

De onzekerheid over de financieringswijze vanaf 2022 baart echter wel zorgen. Het lijkt erop dat 

zowel de regio Zuidoost- als Noordoost-Brabant vanaf 2022 een andere bekostigingssystematiek 

gaan hanteren. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn, is nog niet te overzien, maar het zal spannend 

zijn wat de impact is van deze veranderingen. 

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een verlies van circa € 218.000. In dit verlies is de verschuldigde 

vennootschapsbelasting over de jaren 2015 tot en met 2020 verdisconteerd. Het verlies wijkt niet 

substantieel af van wat begroot was.  

Combinatie Jeugdzorg is van mening dat ontvangen middelen besteed moeten worden aan het doel 

waarvoor ze zijn bestemd: het verlenen van zorg aan kinderen in de meest kwetsbare 

omstandigheden. Die zorg moet van goede kwaliteit zijn en steeds doorontwikkeld worden. Er is nooit 

gestreefd naar het behalen van exploitatie-overschotten. In ‘normale’ omstandigheden worden baten 

en lasten geacht redelijk met elkaar in evenwicht te zijn, dan zijn middelen daadwerkelijk besteed aan 

zorg. Dit was de situatie tot 2015.  
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Als gevolg van de transitie en de daarmee toegenomen onzekerheden, moet echter wel anders naar 

de positie van het eigen vermogen worden gekeken. Combinatie Jeugdzorg streeft naar een 

vermogenspositie die gezond is, innovatie en (vastgoed)investeringen in de toekomst mogelijk maakt, 

eventuele tegenvallers kan opvangen en waarborgen biedt voor de continuïteit van de organisatie. De 

vermogenspositie ultimo 2020 voldoet hieraan.  

Vanaf het eerste begin van de uitbraak van COVID-19 heeft Combinatie Jeugdzorg als ‘cruciale 

zorgaanbieder’ prioriteit gegeven aan de behandeling van onze cliënten. Er kan worden vastgesteld 

dat de behandeling in veruit de meeste gevallen met succes is doorgegaan en niet of nauwelijks heeft 

geleid tot productieverlies. Inzet van alternatieve zorg was niet nodig. Combinatie Jeugdzorg heeft 

dan ook geen beroep gedaan bij financiers op een eventuele compensatie van omzetverlies. Dit was 

niet aan de orde. Liquiditeitsproblemen zijn er ook niet geweest, mede als gevolg van de afspraken 

die met de grootste regio’s zijn gemaakt, onder andere over de bevoorschotting. Er is wel een beroep 

gedaan op de meerkostenregeling bij een drietal regio’s en wel voor een bedrag van circa € 200.000. 

Dit bedrag is ook als omzet verantwoord in de jaarrekening 2020 en als vordering opgenomen op de 

balans. Hoewel er ten tijde van dit schrijven (eind maart 2021) nog geen vaststellingsovereenkomst is 

getekend door 2 van de 3 regio’s, mag er van uitgegaan worden dat de vordering wordt ontvangen. 

Diverse mailwisselingen tussen Combinatie Jeugdzorg en de regio’s die het betreft, bevestigen dit 

vertrouwen.   

 

Combinatie Jeugdzorg heeft besloten om de regeling zorgbonus in 2020 zorgvuldig toe te passen.  

Iedere medewerker die daar op grond van de regeling voor in aanmerking kwam, is beloond met een 

bonus van € 1.000. In de jaarrekening is de bonus inclusief de daarover verschuldigde loonbelasting 

opgenomen onder de personele lasten. De subsidie is verantwoord als omzet. De bonus is verwerkt 

in de 13e salarisproductie van 2020 en uitbetaald in januari 2021. 

Met alle medewerkers en pleegouders zijn we er samen in geslaagd om ondanks de complexiteit van 

het afgelopen jaar, de zorg op een goede manier én op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te 

voeren. We kijken daar met trots op terug.   
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Hoofdstuk 1  Profiel van de organisatie 
 
1.1 Algemene identificatiegegevens 

 

Naam verslag leggende rechtspersoon: Stichting Combinatie Jeugdzorg 

Adres Nuenenseweg 4 

Postcode en plaats 5631 KB Eindhoven 

Correspondentieadres Postbus 1078 

Postcode en plaats 5602 BB Eindhoven 

Telefoonnummer 040 - 2451945 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 17279214  

E-mailadres directie@combinatiejeugdzorg.nl 

Internetpagina www.combinatiejeugdzorg.nl 

Rechtsvorm Stichting 

 

Combinatie Jeugdzorg is sinds 2007 HKZ gecertificeerd en heeft in mei 2017 de transitie gemaakt 

naar de nieuwste norm: HKZ Jeugdzorg 2015 (gebaseerd op ISO 9001:2015). In april 2020 heeft  

Lloyd’s Register een surveillance-audit uitgevoerd, met positief resultaat. 

 

1.2 Structuur van de organisatie 

1.2.1 Juridische structuur 

 

Alle activiteiten worden uitgevoerd door Stichting Combinatie Jeugdzorg. Eind december 2014 is 

Combinatie Jeugdzorg B.V. opgericht met Stichting Combinatie Jeugdzorg als enige aandeelhouder. 

Combinatie Jeugdzorg voert jeugdhulp uit in het kader van de Jeugdwet en op beperkte schaal 

begeleiding in het kader van de Wmo. 

1.2.2  Organisatiestructuur 

 

De organisatie-inrichting van Combinatie Jeugdzorg is gebaseerd op de uitgangspunten van het 

Rijnlands organiseren waarbij het primair proces centraal staat en gefaciliteerd wordt door het 

management en ondersteunende processen en systemen. Werken vanuit zelforganisatie, slank 

organiseren en het hanteren van een flexibele structuur dragen ertoe bij dat we snel in kunnen spelen 

op de vragen die aan onze organisatie worden gesteld. 

 

Binnen de organisatiestructuur zijn een aantal organisatorische eenheden en 

(medezeggenschaps)organen geplaatst (zie bijlage organisatieschema Combinatie Jeugdzorg): 

• Uitvoerende eenheden primair proces (zorgvormen) 

• Ondersteunende functies en afdelingen 

• Medezeggenschapsorganen: Cliëntenraad, Pleegouderraad, Ondernemingsraad 

• Bestuursorganen: Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

 

Combinatie Jeugdzorg heeft in het laatste kwartaal van 2020 haar organisatiemodel geëvalueerd. De 

evaluatie heeft plaatsgevonden in afstemming met een afvaardiging van de Raad van Toezicht, het 

management, gedragswetenschappers en beleidsstaf. Een aantal ontwikkelingen gaven aanleiding 

tot de actualisatie van het organisatiemodel, zoals de vraagstelling welke organisatiewijze het meest 

passend is om de strategische doelen uit de nieuwe strategische KOERS 20-25 te realiseren. Hierbij 

werd de noodzaak ervaren om de strategische portefeuilles zorginhoud en zorgverkoop beter binnen 

de structuur te borgen. Deze portefeuilles zijn belegd bij de managers strategie & zorg, voorheen de 

regiomanagers. De regio-indeling is niet langer leidend, naast de specifieke portefeuilles zijn de 

managers strategie & zorg verantwoordelijk voor ieder twee zorgvormen.  
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Een ander belangrijk punt uit de evaluatie van het organisatiemodel is de noodzaak een verdere 

impuls te geven aan het Rijnlands organiseren en het doorvoeren van zelforganisatie. In 2021 zal 

hiervoor een ontwikkelprogramma worden opgesteld. 

 

Werkgebied Combinatie Jeugdzorg 

Het primaire werkgebied van Combinatie Jeugdzorg bevat de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-

Limburg. In deze regio’s zijn de hoofdlocaties van Combinatie Jeugdzorg gehuisvest: Eindhoven, 

Helmond, Veldhoven en Heibloem (gemeente Leudal, Midden-Limburg).  

 

Het hulpaanbod van Combinatie Jeugdzorg kan ingezet worden op verwijzing vanuit de lokale teams 

binnen het gemeentelijke sociale domein, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en 

jeugdreclassering, huisartsen/medisch specialisten & praktijkbegeleiders of op aanwijzing van de 

kinderrechter (omgangshuis/echtscheidingshulpverlening). In alle gevallen is een beschikking van de 

betreffende gemeente nodig. Combinatie Jeugdzorg heeft contracten en/of samenwerkingsafspraken 

met de gemeenten uit het werkgebied Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Daarnaast zijn er 

overeenkomsten met aanpalende regio’s (zoals Noordoost-Brabant en Midden-Brabant) of individuele 

afspraken met gemeenten op basis van het woonplaatsbeginsel. 

 

Zorgvormen, werkvormen en teams  

Binnen de zorgvormen van Combinatie Jeugdzorg vindt het primaire proces plaats: de uitvoering van 

specialistische jeugdzorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd tot 21/23 jaar en hun gezinnen. 

Combinatie Jeugdzorg kent een viertal zorgvormen: ambulant, dagbehandeling, dag- en 

nachtbehandeling en pleegzorg & gezinshuizen.  

 

Iedere zorgvorm bestaat uit een aantal werkvormen: 

 

Zorgvorm ambulant: Specialistische ambulant, programma  

echtscheidingshulpverlening, MST en FACT 

Zorgvorm dagbehandeling: MKD (Multidisciplinaire Kinderdagbehandeling), 

Dagbehandeling Boddaert en Intensieve Dagbehandeling 

Zorgvorm dag- & nachtbehandeling: Behandelgroepen, woonbegeleiding, woonbegeleiding Jonge 

Moeders  

Zorgvorm pleegzorg & gezinshuizen: Pleegzorg en gezinshuizen 

 

Binnen het primair proces functioneert het Servicepunt als centraal aanmeldingspunt. 

 

Binnen de zorgvormen vindt de uitvoering plaats door zelforganiserende teams, bestaande uit 

pedagogisch medewerkers en ambulant hulpverleners. Aan ieder team is een gedragswetenschapper 

en een manager primair proces verbonden. De uitvoering van het primaire proces wordt ondersteund 

door secretarieel/administratieve functies en civiel/huishoudelijke functies.  

 

Ondersteunende functies en afdelingen 

De ondersteunende processen van Combinatie Jeugdzorg worden uitgevoerd door een aantal 

centraal georganiseerde functies en afdelingen zoals: 

• HRM (Human Resource Management) 

• Bedrijfsvoering (financiën/planning & control, informatiemanagement, facilitair) 

• Beleidsstaf (beleid en kwaliteit, participatie en communicatie). 

Vanuit de besturingsfilosofie ‘de bedoeling centraal’ en de uitgangspunten van zelforganisatie zijn de 

ondersteunende processen zodanig ingericht dat zij ondersteunend zijn aan de uitvoering van het 

primaire proces, zowel vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering als de zorginhoud. Medewerkers 

binnen de ondersteunende functies en afdelingen hebben uitvoerende taken op het eigen vakgebied. 

Daarnaast zijn bij een aantal medewerkers taken belegd ten behoeve van beleidsvoorbereiding en 

beleidsadvisering.  
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1.3 Type zorg en cliëntgroepen  
 

Combinatie Jeugdzorg behandelt kinderen, jongeren en hun gezinnen/netwerk met complexe vragen 

op het gebied van opvoeden en opgroeien. Deze vragen hangen samen met ontwikkelingsproblemen 

en -stoornissen, gedragsproblemen en -stoornissen, sociaal-emotionele problemen en/of problemen 

binnen het gezinssysteem/netwerk. De behandeling is gezinsgericht: samen met gezin en omgeving 

wordt gewerkt aan het oplossen of hanteerbaar maken van ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. 

Vanuit de behandelvisie ‘Wonen doe je thuis’ zien we het als onze opdracht te bewerkstelligen dat 

kinderen veilig op kunnen groeien in een (pleeg)gezin en over een natuurlijk netwerk kunnen 

beschikken waar ze op terug kunnen vallen. Kennis vanuit de orthopedagogiek, systeemtheorie en 

positieve psychologie vormt de wetenschappelijke basis van waaruit de hulp wordt vormgegeven. 

 

Combinatie Jeugdzorg heeft haar behandelaanbod ondergebracht in een aantal zorgvormen, waarbij 

het hulptraject van een individueel kind en zijn/haar gezin door deze zorgvormen heen kan lopen. 

Conform de doelstellingen van transitie en transformatie zet Combinatie Jeugdzorg haar expertise 

zoveel als mogelijk op maat en in de directe leefomgeving van jeugdigen en ouders in. De richtlijn 

‘Samen beslissen over passende hulp’ (Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming) wordt hierbij 

gehanteerd. 

1.3.1  Zorgvormen Combinatie Jeugdzorg 

 

Ambulant 

Binnen ambulant vallen alle werkvormen van Combinatie Jeugdzorg die zich richten op de 

behandeling, begeleiding en training van en in het gezin. De gezinsbehandeling is gericht op het 

versterken van de krachten van het gezin, met actieve betrokkenheid van het netwerk. 

Gezinsbehandeling en -begeleiding worden binnen Combinatie Jeugdzorg uitgevoerd door ambulant 

hulpverleners en pedagogisch medewerkers, afhankelijk van het accent van de in te zetten hulp 

(systeemgericht dan wel pedagogisch gericht). 

 

Vormen van ambulante hulp: 

• Specialistisch Ambulant: specialistische ambulante hulp aan jeugdigen en gezinnen met 

specifieke hulpvragen op het gebied van complexe opgroei-, opvoed- en systeemproblematiek  

• MST (Multi Systeem Therapie) en FACT (Flexibel Assertive Community Treatment), beiden 

intersectoraal aangeboden programma’s 

• Programma Echtscheidingshulpverlening: hulp bij ouderschapsreorganisatie en 

omgangsbegeleiding bij (zeer) ernstige echtscheidingsproblematiek 

• Ambulante spoedhulp in crisissituaties 

• SNOZ (ambulante hulp op het snijvlak van onderwijs en zorg) 

• Trainingen en cursussen. 

 

Ambulante hulp aan jeugdigen en gezinnen vanuit lokale gemeentelijke teams 

In een aantal subregio’s van de regio Zuidoost-Brabant zijn ambulant hulpverleners van Combinatie 

Jeugdzorg, veelal op detacheringsbasis, werkzaam binnen lokale teams waar zij generieke en/of 

meer specialistische ambulante hulp uitvoeren, afhankelijk van de gekozen structuur van de 

gemeente of subregio.  

 

Dagbehandeling 

Binnen dagbehandeling vallen verschillende werkvormen gericht op de behandeling van kinderen en 

jongeren waarbij sprake is van een ernstig bedreigde en/of verstoorde ontwikkeling, waardoor zowel 

problemen thuis als op school en/of in vrije tijd zijn ontstaan. Kind of jongere woont thuis (eigen gezin 

of pleeggezin) waarbij de hulp aan het kind aangeboden wordt op het dagbehandelingscentrum of 

binnen de reguliere dagbesteding van het kind (school of kinderdagverblijf/peuterspeelzaal). 
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Dagbehandeling richt zich, naast de specifieke behandeling van kind of jongere, op het gehele 

gezinssysteem en werkt nauw samen met onderwijs. 

 

Vormen van dagbehandeling: 

• MKD: multidisciplinaire kinderdagbehandeling (tot 7/8 jaar) 

• Boddaertcentrum voor schoolgaande kinderen (6 tot 14 jaar) 

• Intensieve Dagbehandeling voor schoolgaande en niet-schoolgaande kinderen en jongeren (tot 

18 jaar). 

 

Dag- en nachtbehandeling 

Binnen de behandelgroepen van Combinatie Jeugdzorg vindt behandeling plaats van kinderen en 

jongeren waarbij sprake is van een ernstig bedreigde en/of verstoorde ontwikkeling, waardoor zowel 

thuis als op school/werk en/of in vrije tijd problemen zijn ontstaan. Ook kan de veiligheid in het geding 

zijn. Door de complexiteit en de ernst van de problemen is behandeling in een 24-uurs setting nodig. 

Dit kan tijdelijk maar ook langdurend zijn. Dag- en nachtbehandeling richt zich op het gehele 

gezinssysteem met als perspectief het realiseren van thuisplaatsing (eigen gezin, pleeggezin of 

gezinshuis) dan wel zelfstandig wonen. In sommige groepen is crisisopname mogelijk. Een van onze 

locaties (Widdonck) is een driemilieuvoorziening waar integrale afstemming en behandeling 

plaatsvindt op drie leefsferen: verblijf, onderwijs en dag-/vrijetijdsbesteding. Binnen de dag- en 

nachtbehandeling wordt zoveel mogelijk op maat gewerkt. Dit betekent dat sommige jongeren 

gedurende (bepaalde fasen van) hun traject deels op de groep verblijven en deels thuis, waarbij de 

behandeling zowel op de groep als binnen het gezin plaatsvindt. 

 

Vormen van dag- en nachtbehandeling: 

• Behandelgroepen locatie de Widdonck in Heibloem (6 tot 18 jaar) 

• Behandelgroepen locatie de Locht in Veldhoven (6 tot 18 jaar)  

• Behandelgroepen ‘in de wijk’ in Eindhoven en Veldhoven (12 tot 18/23 jaar) 

• Opname & oriëntatiegroep (spoedhulp) 

• Woonbegeleiding, waaronder woonbegeleiding Jonge Moeders. 

 

Pleegzorg en gezinshuizen 

Pleegzorg 

Pleegzorg biedt een opvoedingsalternatief voor kinderen en jongeren die tijdelijk of voor lange tijd niet 

in het eigen gezin kunnen opgroeien vanwege een diversiteit aan factoren die zowel kind- als 

systeemgebonden kunnen zijn. Pleegzorg kan geboden worden in een netwerkpleeggezin (uit eigen 

familie- of sociale netwerk) of in een bestandspleeggezin (bestand van geworven en gescreende 

pleegouders). De begeleiding van pleegouders, pleegkinderen en ouders vergt specifieke expertise 

met betrekking tot de bijzondere opvoedsituatie (omgaan met verschillende loyaliteiten, opvoeden van 

het kind van een ander, impact op gezinssysteem e.d.), de specifieke kindproblematiek (o.a. 

hechtingsproblematiek en trauma) en de bijzondere context van pleegzorg (wet- en regelgeving, 

kwaliteitseisen, financiën).  

 

Vormen van pleegzorg: 

• Pleegzorg (kort- en langdurend) 

• Weekend-/vakantiepleegzorg 

• Crisispleegzorg. 
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Gezinshuizen 

Gezinshuizen bieden opvang, begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren die om 

uiteenlopende redenen tijdelijk of voor lange tijd niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. 

De werkvorm gezinshuizen is een kleinschalige behandelvorm met een maximale capaciteit van vier 

jeugdigen per gezinshuis (naast eventuele eigen kinderen). De gezinshuisouders, waarvan één ouder 

als professional in dienst is van Combinatie Jeugdzorg, maken deel uit van en worden ondersteund 

door het behandelteam bestaande uit ambulant werker, pedagogisch medewerker en 

gedragswetenschapper.  
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Hoofdstuk 2  Kernprestaties  
 
2.1 Cliënten, capaciteit en productie (kwantitatieve gegevens) 
 

In 2020 heeft Combinatie Jeugdzorg 1.635 unieke cliënten behandeld. Hiervan was 92% afkomstig uit 

de regio Zuidoost-Brabant, de belangrijkste contractpartner van Combinatie Jeugdzorg. 

 

De unieke cliënten uit de regio Zuidoost-Brabant zijn afkomstig uit de volgende subregio’s: 

• Eindhoven   40% 

• BOV gemeenten  11% 

• A2 gemeenten    8% 

• Helmond - de Peel  24% 

• Kempengemeenten      7% 

• Dommelvallei+   10% 

 

In vergelijking met de jaren 2019 en 2018 is de relatieve verdeling over de regio’s nauwelijks 

gewijzigd. 

 

Als we kijken naar de verwijzende instantie kan de volgende rubricering worden gemaakt: 

• Gecertificeerde instelling 43% 

• Gemeente   41% 

• Huisarts     5% 

• Jeugdarts     5% 

• Medisch specialist    6% 

 

Ook in de relatieve verdeling van verwijzers is in vergelijking met de jaren 2019 en 2018 weinig 

veranderd. Dit geldt niet voor de verwijzing door de medisch specialist, die is toegenomen van 2% in 

2019 naar 6% in 2020.  

 

2.2 Personeelsformatie (kwantitatieve gegevens) 
 

Op 31 december 2020 werkten 604 medewerkers bij Combinatie Jeugdzorg, waarvan 49 stagiaires 

en 30 vrijwilligers1. Eind 2020 bedroeg het totaal aantal fte’s in een tijdelijk of vast dienstverband 387 

fte’s. Een deel van de formatie wordt ingezet in het lokale veld. Ongeveer 82% van de medewerkers 

is vrouw. 

 

2.3 Omzet (kwantitatieve gegevens) 
 

De omzet in 2020 bedroeg circa € 34,3 miljoen (2019: € 34,2 miljoen), waarvan afgerond € 31,9 

miljoen betrekking had op gemeentelijke omzet en subsidies. De cliëntengegevens in deze paragraaf 

vermeld, hebben hierop betrekking.  

Bij het bepalen van de gemeentelijke omzet is rekening gehouden met een compensatie van 

meerkosten als gevolg van COVID-19 ten bedrage van afgerond € 197.000. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Inclusief de medewerkers van de besloten vennootschap. 
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Hoofdstuk 3  Dialoog met omgeving 
 
Combinatie Jeugdzorg investeert in het bouwen aan en onderhouden van duurzame relaties met 

onze belangrijkste stakeholdergroepen. De inhoudelijke transformatie van de jeugdhulp is niet 

mogelijk zonder intensieve samenwerking met cliënten en pleegouders, verwijzers, financiers,  

samenwerkingspartners in het lokale veld, onderwijs en (gezondheids)zorg, kennispartners en  

uiteraard onze eigen medewerkers.  

 

Gemeenten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers en daarmee zijn goede relaties op bestuurlijk en 

ambtelijk niveau van groot belang. Onze verwijzersgroepen zijn de lokale teams binnen het 

gemeentelijke sociale domein, de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en 

jeugdreclassering en de huisartsen, praktijkondersteuners en medisch specialisten. Kinderrechters 

verwijzen rechtstreeks voor het Omgangshuis en echtscheidingshulpverlening, een nog altijd  

groeiend aanbod van Combinatie Jeugdzorg.  

 

3.1 Overzicht stakeholdergroepen 
 

Opdrachtgevers en financiers: 

• Gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant (MRE-gemeenten) en Midden-Limburg (Leudal) 

• Overige gemeenten, onder andere in regio’s Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. 

 

Verwijzers: 

• Lokale teams binnen de gemeenten 

• Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering 

• Huisartsen/praktijkondersteuners, jeugdartsen en medisch specialisten 

• Kinderrechters (echtscheidingshulpverlening en omgangsbemiddeling). 

 

Samenwerkingspartners: 

• Onderwijs (o.a. Aloysius Stichting, Salto, RSV-VO, SSOE, samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs) 

• Geestelijke gezondheidszorg (o.a. GGzE, GGZ Oost-Brabant, Reinier van Arkel/Herlaarhof, MET 

ggz) 

• LVB (o.a. Amarant, Lunet zorg, ORO) 

• Welzijnsorganisaties (LEV, Lumens) 

• Maatschappelijke opvang en verslavingszorg (Neos, Novadic-Ketron) 

• Kinderopvang (Korein, Spring, Norlandia, Nummer Een) 

• Collega jeugdzorgorganisaties (o.a. Bijzonder Jeugdwerk, Sterk Huis, Oosterpoort, Topaze) 

• GGD 

• Zuidzorg/Zorgboog 

• Omnia 

• Woningbouwcoöperaties in regio Zuidoost-Brabant 

• Hogescholen Fontys, Avans, Arnhem/Nijmegen, Universiteit Tilburg 

• Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland. 

 

Combinatie Jeugdzorg participeert in de volgende samenwerkingsverbanden en projecten: 

• Garage 2020 Brabant (innovatieplatform voor de jeugd) 

• JoZo (Jeugdzorg Organisaties Zuidoost-Brabant) 

• Samenwerkingsverband Autisme 

• Integrale Vroeghulp 

• Spoed voor Jeugd 

• Baby Extra 

• Ouderschap Blijft (echtscheidingshulpverlening) 

• Regionaal project doorontwikkeling pleegzorg 
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• Landelijk actieonderzoek continuïteit pleegzorg  

• Markieza 

• Associatie voor Jeugd 

• Jeugdwelzijnsberaad 

• Widdonck Talentendonck 

• Regionaal project Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

• Transvorm. 

 

3.2 Stakeholdermanagement  
 

Stakeholdermanagement maakt structureel onderdeel uit van het beleid van Combinatie Jeugdzorg. 

Op basis van periodieke stakeholderanalyse(s) worden plannen en activiteiten bepaald. Belangrijke 

externe stakeholdergroepen voor Combinatie Jeugdzorg zijn gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk), 

verwijzers en samenwerkingspartners en toenemend ook het bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties. 

 

Impact corona op aard en inhoud stakeholdercontacten 

Op het gebied van het onderhouden van onze contacten met belangrijke stakeholders is COVID-19 

van invloed geweest. Een belangrijk deel van het jaar is het niet mogelijk geweest om fysieke 

bijeenkomsten te hebben met grotere groepen, waardoor onder andere onze stakeholderbijeenkomst 

KOERS 20-25 geen doorgang heeft kunnen vinden. Om onze partners en andere belangstellenden 

toch te informeren over onze nieuwe meerjarenstrategie is een video-animatie ‘KOERS 20-25, Elk 

kind een thuis en toekomst’ ontwikkeld en op onze website geplaatst. Ook zijn een aantal 

ontmoetingen met wethouders uit de regio vervangen door online werkbezoeken. 

 

Combinatie Jeugdzorg is aangesloten bij het regionaal crisisteam corona van de gemeente 

Eindhoven, een platform van maatschappelijke organisaties, politie, onderwijs en gezondheidszorg 

(GGD, verpleeghuizen) om de impact van de pandemie op het brede sociale domein te monitoren, 

elkaar te informeren en knelpunten te signaleren. Wethouder en burgemeester laten zich periodiek 

door dit crisisteam informeren.   

 

Er is regelmatig contact geweest met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die in het kader van 

haar toezichthoudende taak de impact van COVID-19 op de kwaliteit van de zorg monitort en 

bewaakt. Vanuit brede ophaalrondes binnen het werkveld van de jeugdzorg heeft de Inspectie diverse 

rapportages opgesteld, waaronder de voortgangsrapportage ‘Goede gezondheid en Jeugdhulp, ook 

tijdens de coronacrisis (oktober 2020)’. 

 

Combinatie Jeugdzorg heeft in 2020 veelvuldig contact onderhouden met de GGD en het NJi in het 

kader van het adequaat toepassen van richtlijnen corona binnen de uitvoering van de diverse vormen 

van hulp zoals de dag- en nachtbehandeling, dagbehandeling en ambulante behandeling. 

 

Herontwikkelingsplan Widdonckterrein, Heibloem 

Het samenwerkingsprogramma Widdonck-Talentendonck (Combinatie Jeugdzorg en de Aloysius 

Stichting) en de coöperatie Heibloem Leefbaar en Duurzaam (HELD) hebben in 2020 intensief verder 

gewerkt aan een gezamenlijk gedragen herontwikkelingsplan voor het Widdonckterrein. In 

afstemming met de gemeente Leudal en de provincie Limburg is er opdracht gegeven tot het 

ontwikkelen van een Masterplan waarin de toekomstplannen voor herontwikkeling van Heibloem 

(gemeente Leudal) en het Widdonckterrein samenkomen. Eind 2020 werd echter steeds duidelijker 

dat er geen draagvlak meer was vanuit de gemeente Leudal voor dit Masterplan, onder meer 

vanwege financiële tekorten en andere prioriteiten van de gemeente. De verschillende 

belanghebbenden hebben gezamenlijk veel tijd en energie gestoken in dit project, helaas met  

teleurstellend resultaat. Combinatie Jeugdzorg bezint zich in 2021 op de consequenties hiervan voor 

de eigen organisatie. 
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Green Deals Zorg 

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Combinatie Jeugdzorg. Zorgaanbieders zijn 

(groot)gebruikers van energie, water, voedsel en materialen. Om verduurzaming in de zorg te 

versnellen kent Nederland sinds 2015 een landelijk programma Green Deal ‘Nederland op weg naar 

duurzame zorg’. Combinatie Jeugdzorg is sinds juli 2020 aangesloten bij Green Deal Helmond/de 

Peel met als doel binnen drie jaar onze milieuprestaties te verbeteren en verduurzaming van onze 

bedrijfsvoering te realiseren op een aantal concrete thema’s zoals energie, afval en vervoer. Het is de 

intentie om ook aan te sluiten bij de Green Deal Zorg Eindhoven. Binnen Combinatie Jeugdzorg is in 

2020 een Green Team geformeerd om de doelstellingen binnen de gestelde tijd te bereiken.   

 

Samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke partners. 

Combinatie Jeugdzorg heeft in 2020 verder gewerkt aan de samenwerking met het bedrijfsleven en 

maatschappelijke partners in de regio met als doel hen te interesseren in het ondersteunen en bieden 

van kansen aan onze jongeren. Samen investeren in de toekomst is het motto. In 2020 hebben we 

het concept ‘Zorgenvreters’ ontwikkeld waarbij ondernemers persoonlijk worden aangeschreven om 

een bijdrage te leveren aan een toekomstwens van een jongere. We streven ernaar om op deze 

manier partners aan ons te binden in een ‘Club van Zorgenvreters’, een kring van ondernemers die 

financieel of anderszins wil investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen en jongeren. 

 

Ook in 2020 was Combinatie Jeugdzorg aangesloten bij ’24 uur in bedrijf’, een netwerkplatform voor 

ondernemers met als doel ‘netwerken met inhoud’. Ontmoeten, kennis delen, inspireren en verbinden 

zijn de elementen van ’24 uur in bedrijf’ waarin ondernemers uit allerlei branches actief zijn. Voor 

Combinatie Jeugdzorg is het lidmaatschap van ’24 uur in bedrijf’ een belangrijke manier om het 

netwerk met ondernemingen en maatschappelijke organisaties in onze omgeving te vergroten en 

waardevolle contacten aan te gaan waarbij verschillende expertises bij elkaar kunnen worden 

gebracht.  

 

3.3 Samenwerking binnen de regio 
 

In 2020 is de herziening van de Jeugdwet in consultatie gegaan. Een aantal knelpunten in het huidige 

stelsel moeten daarmee opgelost worden, aldus het kabinet. De continuïteit van de specialistische 

jeugdhulp staat onder druk en door vrijblijvendheid in de gemeentelijke samenwerking dreigt de 

transformatie onvoldoende van de grond te komen. Ook zorgt de diversiteit in de 

samenwerkingsafspraken van gemeenten voor onnodig hoge uitvoeringslasten. De vernieuwde 

Jeugdwet is voor gemeenten ingrijpend, binnen de 42 jeugdzorgregio’s moeten zij tot niet vrijblijvende 

samenwerking komen om de specialistische jeugdzorg te organiseren. Of en in welke vorm de 

plannen voor herziening van de Jeugdwet doorgang krijgen, is nog niet duidelijk. De wetswijziging is 

uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. 

 

In de samenwerking met de regio’s binnen het werkgebied van Combinatie Jeugdzorg is veel energie 

gestoken in de situatie en maatregelen rondom COVID-19. Waar het de bedoeling was om in 2020 tot 

nieuwe financieringsvormen en meerjarige contracten te komen voor 2021 en verder, zijn er in alle 

regio’s overgangscontracten 2021 afgesloten onder nagenoeg dezelfde voorwaarden als in 2020. 

Veel aandacht is uitgegaan naar de continuering van de zorg en wat hiervoor nodig is. De fysieke 

overlegtafels (FOTS) zijn beperkt digitaal doorgegaan en veel is on hold gezet.  

 

Landelijk is er budget ter beschikking gesteld voor de jeugdzorg voor gemaakte meerkosten als 

gevolg van corona. Ook zijn er landelijke maatregelen voor omzetgarantie getroffen. Combinatie 

Jeugdzorg heeft een aanvraag gedaan voor de meerkosten van onder andere het inzetten van extra 

pedagogisch personeel. Op de omzetgarantie is door ons geen beroep gedaan omdat de instroom 

van nieuwe cliënten binnen onze organisatie in 2020 vrijwel gelijk is gebleven.  
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In de loop van 2020 zijn de voorbereidingen voor de inkoopstrategie 2022 weer opgepakt door 

gemeenten. In de verschillende regio’s, zoals de DVO Eindhoven, DVO Helmond en Noordoost- 

Brabant wordt hierbij in verschillend tempo en op verschillende wijze invulling gegeven aan het 

partnerschap op inhoud, samenwerking en het ontwikkelen van contractafspraken. In het afgelopen 

jaar is het belang van systeemorganisaties als Combinatie Jeugdzorg voor het borgen van continuïteit 

van zorg in de regio voor alle partijen nog duidelijker geworden. We gaan ervan uit dat dit bijdraagt 

aan het realiseren van constructief partnerschap bij het maken van inhoudelijke en financiële 

afspraken voor 2022 en verder.  
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Hoofdstuk 4  Toezicht, bestuur en medezeggenschap 
 
4.1 Governance Combinatie Jeugdzorg  

 

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governance Code 

Zorg 2017 beschrijft zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector: goede zorg, waarden 

en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en 

continue ontwikkeling. Bij elk principe is de concrete toepassing ervan beschreven. De code is een 

instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, 

aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en aan het 

maatschappelijk vertrouwen.  

 

Governance en het kwaliteitsmanagementsysteem van Combinatie Jeugdzorg sluiten goed aan bij de 

Governance Code 2017. Medezeggenschap van belanghebbenden, transparante en zorgvuldige 

besluitvorming en verantwoording, passend toezicht, periodieke reflectie en evaluatie en leren en 

verbeteren in een open cultuur zijn belangrijke elementen in het toepassen van good governance 

binnen Combinatie Jeugdzorg. 

 

4.2 Toezichthoudend orgaan  
 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en 

op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van 

Bestuur met raad terzijde. De leden van de Raad zijn onafhankelijk, positief-kritisch (‘critical friend’), 

handelen zonder last of ruggenspraak en kijken met een brede blik, zich bewust van de 

maatschappelijke positie van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft zicht op de rol en 

verantwoordelijkheden van de andere organen in de stichting, kent de externe omgeving en is op de 

hoogte van ontwikkelingen binnen het jeugdzorgdomein en aanpalende domeinen. Op kennisgebied 

beschikt de Raad als geheel over kennis op een aantal gebieden zoals strategisch beleid en 

organisatiekunde, financieel beleid en bedrijfskunde, HR en arbeidsmarktbeleid, overheidsbeleid, 

zorginhoud en wetenschappelijk onderzoek. 

 

Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van 

de Raad van Toezicht en de organisatie wordt vermeden. De Raad van Toezicht is zodanig 

samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de 

organisatie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van 

Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert dit jaarlijks, 

evenals de samenwerking met de Raad van Bestuur. Eenmaal per twee tot drie jaar wordt deze 

evaluatie door een externe onafhankelijke deskundige begeleid. De Raad van Toezicht legt externe 

verantwoording af over het eigen functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het 

jaardocument van de organisatie.  

4.2.1 Samenstelling  

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht van Combinatie Jeugdzorg was in 2020 als volgt: 

 
 

Naam Titel Datum  

infunctietreding  

Datum 

uitfunctietreding 

Dhr. G.M. van Rozendaal Voorzitter Raad van 

Toezicht 

 

01-11-2019 01-11-2023* 

*einde eerste 

zittingstermijn 

Mw. G.M.L. Rombouts Vicevoorzitter Raad van 

Toezicht  

01-09-2018 01-09-2022* 

*einde eerste 

zittingstermijn 
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Dhr. C. van der Lee Lid Raad van Toezicht 01-01-2017 01-01-2025* 

*einde tweede 

zittingstermijn 

Mw. N.G.J. Lemlijn Lid Raad van Toezicht  01-01-2018 01-01-2022* 

*einde eerste 

zittingstermijn 

Dhr. B.J.M. Peters Lid Raad van Toezicht 01-11-2019 01-11-2023 

*einde eerste 

zittingstermijn 

Mw. I.W.F.D. Verkuylen Lid Raad van Toezicht 01-11-2019 01-11-2023* 

*einde eerste 

zittingstermijn 

 

Vanuit een gedegen sollicitatieprocedure waarin de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en 

medezeggenschapsorganen, ieder vanuit de eigen positie en verantwoordelijkheid hebben 

samengewerkt, zijn er in november 2019 drie nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht, 

waaronder de voorzitter. 2020 was het eerste jaar in de nieuwe samenstelling van de Raad van 

Toezicht, onder voorzitterschap van de heer van Rozendaal en met mevrouw Rombouts als 

vicevoorzitter. De Raad van Toezicht heeft in 2020 veel geïnvesteerd in het opbouwen van de 

onderlinge samenwerking en teambuilding, alsmede in de samenwerking met de bestuurder. 

Kennismaking en uitwisseling met de organisatie en met de diverse medezeggenschapsorganen 

heeft eveneens een belangrijk onderdeel gevormd van de agenda. Hoewel de Raad van Toezicht in 

2020 bijna uitsluitend online bij elkaar is gekomen en er nauwelijks gelegenheid is geweest tot het 

afleggen van fysieke werkbezoeken, kijkt de Raad terug op een constructief eerste jaar in de nieuwe 

samenstelling. De Raad heeft unaniem besloten om per 1 januari 2021 de termijn van de heer Van 

der Lee met een tweede termijn te verlengen.  

 

Commissies 

De Raad van Toezicht kent een tweetal vaste commissies, de auditcommissie en de evaluatie- en 

remuneratiecommissie. Wanneer actueel, vormt de Raad van Toezicht uit zijn midden een 

sollicitatiecommissie. In 2020 zijn er geen vacatures ontstaan binnen de Raad van Toezicht waardoor 

er ook geen sollicitatiecommissie is gevormd.  

 

 

Naam commissie Leden Doelstelling 

Auditcommissie Dhr. B.J.M. Peters  

Mw. N.G.J. Lemlijn  

Voorbereiden bespreken van 

begroting, kwartaalrapportages en 

jaarrekening door de Raad van 

Toezicht 

Remuneratiecommissie Dhr. G.M. van Rozendaal  

Mw. G.M.L. Rombouts   

 

Evalueren Raad van Bestuur 

Voorbereiden, voorstellen, 

honorering en secundaire arbeids-

voorwaarden Raad van Bestuur 

Voorbereiden evaluatie Raad van 

Toezicht 

Voorbereiden agenda vergaderingen 

en werkconferenties Raad van 

Toezicht 

Voorbereiden jaarkalender thema’s 

m.b.t. organisatie en kwaliteit. 
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4.2.2 Bijeenkomsten Raad van Toezicht in 2020 

 

Reguliere bijeenkomsten 

De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer voor een reguliere vergadering bijeen met de 

Raad van Bestuur.  

 

De auditcommissie heeft in 2020 periodiek overleg gevoerd met de bestuurder en manager 

bedrijfsvoering om op basis van actuele gegevens de financiële ontwikkelingen nauwgezet te 

monitoren. Hiervan is telkens schriftelijk en mondeling verslag gedaan in de voltallige Raad. 

Daarnaast hebben voorzitter en vicevoorzitter periodiek werkoverleg met de bestuurder en de 

bestuurssecretaris m.b.t.  algemene actuele ontwikkelingen en het voorbereiden van de agenda voor 

vergaderingen en werkconferenties van de Raad van Toezicht. In dit overleg worden ook voorstellen 

gedaan voor het agenderen van relevante thema’s m.b.t. het kwaliteitsbeleid. Daarnaast overleggen 

voorzitter en bestuurder waar nodig tussentijds. 

 

Een deel van de agenda van de Raad van Toezicht heeft in 2020 door COVID-19 helaas geen 

doorgang kunnen vinden en is doorgeschoven naar 2021. Het gaat daarbij om de jaarlijkse 

werkconferentie met het KMT, de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en een geplande 

brainstormbijeenkomst voor het formuleren van een toezichtsvisie. Voor deze bijeenkomsten was het 

van belang elkaar fysiek te ontmoeten.  

 

De reguliere bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en de bijeenkomsten van de commissies 

hebben voornamelijk online plaatsgevonden. In 2020 zijn daarbij de volgende onderwerpen aan de 

orde geweest: 

• De voortgang en ontwikkelingen rondom de inkoop en contractering voor 2021 en de implicaties 

hiervan voor de strategische keuzes van Combinatie Jeugdzorg 

• Landelijke beleidsontwikkelingen binnen het jeugdzorgdomein 

• Implicaties en impact COVID-19 voor zorginhoud, bedrijfsvoering en medewerkers 

• Kwartaalrapportages en ontwikkelingen bedrijfsvoering, onder andere ontwikkelingen met 

betrekking tot verplichting vennootschapsbelasting 

• Managementletter 2019 

• Actualisatie van het organisatiemodel en de daaruit voorvloeiende organisatieontwikkelingen 

• Thema’s m.b.t. kwaliteit en veiligheid, onder andere certificaatvernieuwing HKZ jeugdzorg, beleid 

voorkomen seksueel misbruik, rapport commissie de Winter en calamiteitsmeldingen bij de 

Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd 

• HR-thema’s zoals professionalisering, arbeidsmarkt en social return 

• Raad van Toezicht aangelegenheden, waaronder zittingstermijnen, bezoldiging en 

scholing/deskundigheidsbevordering toezichthouders, evaluatie notitie Governance Combinatie 

Jeugdzorg, functioneren bestuurder en inventarisatie jaarthema’s 2021 

• Gebiedsontwikkeling terrein de Widdonck, Heibloem (‘Masterplan’) en de gesprekken met 

gemeenten en samenwerkingspartners in dit kader 

• (Combinatie) Jeugdzorg in de media  

• Voorbereiding beleidscyclus 2021 (kaderbrief en beleidskalender 2021, jaarplan 2021 is 

verschoven naar februari 2021) 

• Schenking Stichting de Sprong ten behoeve van ontwikkeling van jongeren.  

 

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van KMT en 

middenkader ten behoeve van de actualisatie van het organisatiemodel. Deze bijeenkomst is door de 

toezichthouders als zeer informatief en inspirerend ervaren. 
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De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan: 

• Begroting 2021 

• Jaardocument 2019 (maatschappelijk verslag en jaarrekening) 

• A3 jaarplan 2021 (in vergadering februari 2021) 

• Kaderbrief 2021 

• De opdrachtbevestiging controle jaarrekening en specifieke subsidieverantwoordingen 2020. 

 
Binnen de reguliere vergaderingen in 2020 heeft de Raad van Toezicht gesproken met: 

• Accountant met betrekking tot de Jaarrekening 2019 

• Afvaardiging van de Ondernemingsraad 

• Afvaardiging van de Cliëntenraad 

• Afvaardiging van de Pleegouderraad  

• Afvaardiging van de Klachtencommissie. 

 

Daarnaast heeft, in wisselende samenstelling, een afvaardiging van de Raad van Toezicht 

deelgenomen aan één van de reguliere vergaderingen van de Cliëntenraad, de Pleegouderraad en 

de Ondernemingsraad.  

 

Vacatiegelden Raad van Toezicht 

De regeling vacatiegelden leden Raad van Toezicht is opgenomen in de jaarrekening 2020. 

 

4.3 Bestuur  
 

De Raad van Bestuur is bevoegd tot en verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en voor 

de algemene gang van zaken. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak op het 

belang van de organisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de 

maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad 

van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de 

publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en overige in aanmerking 

komende belangen van interne en externe belanghebbenden. 

 

De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed 

overleg met de medezeggenschapsorganen. De Raad van Bestuur is integer en stelt zich transparant 

en toetsbaar op ten aanzien van het eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke 

bevoordeling dan wel belangenverstrengeling wordt vermeden. De bestuurder van Combinatie 

Jeugdzorg is in 2016 door de vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) geaccrediteerd. In 2021 

vindt de heraccreditatie plaats. 

 

Combinatie Jeugdzorg kent een eenhoofdige Raad van Bestuur.  

Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebieden Datum infunctietreding 

Mw. G.J.M. 

Huijbregts 

Raad van 

Bestuur 

• Externe oriëntatie/regionale 

samenwerking 

• Strategische beleidsvoering 

• Zorgontwikkeling en innovatie 

• Bedrijfsvoering 

• Cash en treasury management 

• Risicomanagement 

• Vastgoed 

• HR beleid 

• Kwaliteits- en cliëntenbeleid 

• Strategische communicatie en 

marketing 

• Medezeggenschap. 

01-01-2011 
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Informeren en verantwoorden 

De Raad van Bestuur informeert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht in het periodiek 

overleg tussen beide organen en op momenten waarop de Raad van Toezicht om deze 

verantwoording vraagt. Naast de formele vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft de 

bestuurder tweemaandelijks werkoverleg met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van 

Toezicht. In het ‘Informatieprotocol Raad van Toezicht - Raad van Bestuur Combinatie Jeugdzorg’ is 

vastgelegd over welke onderwerpen de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd c.q. om goedkeuring 

wordt gevraagd. Daarnaast legt de Raad van Bestuur in meer algemene zin verantwoording af in het 

jaardocument. 

 

Eenmaal per jaar legt de Raad van Bestuur verantwoording af voor het eigen functioneren aan de 

Raad van Toezicht. Dit gebeurt in de remuneratiecommissie waarna de conclusies gedeeld worden in 

de voltallige Raad van Toezicht.  

 

Bezoldigingsbeleid 

De Raad van Bestuur heeft een arbeidsovereenkomst die is overeengekomen met de Raad van 

Toezicht. Voor de bezoldiging alsmede de jaarlijkse indexering wordt de ‘Beloningscode Bestuurders 

in de Zorg’ toegepast alsmede de kaders van de ‘Wet Normering Topinkomens’. De specificering van 

het gehanteerde bezoldigingsbeleid is uitgewerkt in de jaarrekening 2020.  

 

4.4 Medezeggenschapsorganen 
 

Er is veel gaande binnen de jeugdzorg én binnen de samenleving. Naast de ontwikkelingen op 

inhoud, bedrijfsvoering en samenwerking zijn cliënten, pleegouders en medewerkers in 2020 

geconfronteerd met extra druk als gevolg van de coronapandemie. Continuering van inhoudelijk 

verantwoorde zorg voor onze cliënten en begeleiding van onze pleegouders met daarbij het bewaken 

van de gezondheid en het ondersteunen van de belastbaarheid en veerkracht van medewerkers was 

een stevige uitdaging in het afgelopen jaar. Meer dan ooit was nauw overleg en samenwerking met 

de medezeggenschapsorganen van groot belang om hierbij het goede te doen voor alle partijen. De 

lange traditie van goed functionerende medezeggenschap binnen Combinatie Jeugdzorg was daarbij 

zeer helpend. Combinatie Jeugdzorg is trots op haar medezeggenschapsorganen en blij met de 

positief-kritische samenwerking. 

 
Combinatie Jeugdzorg kent de volgende formele medezeggenschapsorganen: 

• Cliëntenraad 

• Pleegouderraad 

• Ondernemingsraad. 

 

Naast de genoemde formele medezeggenschapsorganen kent Combinatie Jeugdzorg een 

Jongerenraad, twee Jeugdraden en een Pleegjongerenraad. 

4.4.1 Cliëntenraad 

 

Het functioneren van een Cliëntenraad binnen de jeugdzorg ligt verankerd in de Jeugdwet (2015).  

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten (WMCZ) heeft de Cliëntenraad adviesrecht.  

De Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg heeft haar taken en bevoegdheden vastgelegd in het Statuut 

van de Cliëntenraad van Combinatie Jeugdzorg (2015). 

 

De Cliëntenraad bestond in 2020 uit 11 leden: zeven ouders en vier jongeren die allen hulp hebben of 

hebben gehad van Combinatie Jeugdzorg. De Cliëntenraad functioneert goed en is actief binnen en 

buiten de organisatie. De mix van jongeren en ouders in de raad geeft veel energie en informatie 

vanuit diverse invalshoeken.  
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De Cliëntenraad is in 2020 11 maal bij elkaar gekomen, heeft periodiek overleg met de bestuurder en 

overlegt eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht. Daarnaast sluit een afvaardiging van de Raad 

van Toezicht eenmaal per jaar aan bij een vergadering van de Cliëntenraad.  

De Cliëntenraad onderhoudt contact met verschillende medezeggenschapsraden voor cliënten, met 

de Pleegouderraad en de Ondernemingsraad. De Cliëntenraad is ook actief buiten de organisatie 

middels deelname aan diverse regionale bijeenkomsten. 

 

Om het directe contact met de achterban te versterken, organiseert de Cliëntenraad in samenwerking 

met de Jongerenraad ontmoetingsbijeenkomsten voor cliënten en medewerkers. Vanwege de 

pandemie hebben deze ontmoetingen in 2020 helaas geen doorgang gekregen. Wel zijn een aantal 

jongeren enkele malen in gesprek gegaan met de bestuurder en de manager strategie & zorg over 

hun bevindingen tijdens de coronacrisis. 

 

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten die gebruikmaken van Combinatie 

Jeugdzorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over allerlei zaken die 

ouders en jongeren van belang vinden en zoals die opgenomen zijn in de Jeugdwet.  

 

In 2020 heeft de Cliëntenraad advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: 

 

Onderwerp Advies Status 

Notitie ‘Werken met 

deuralarmen en cameratoezicht’  

Gevraagd Positief advies, CR akkoord met de 

mogelijkheid om per kamer gebruik te 

maken van een deuralarm 

Corona Ongevraagd CR geeft aan zich zorgen te maken over 

besmettingsgevaar voor jongeren en 

medewerkers, benadrukt het belang van 

direct contact en communicatie met 

jongeren en vraagt aandacht voor 

maatwerk in het bieden van online hulp en 

face tot face hulpverleningscontact. De 

bestuurder neemt de aandachtspunten 

over. 

Vragenlijst 

cliënttevredenheidsonderzoek 

2020 

Gevraagd Positief advies 

 

Notitie Middelengebruik Gevraagd Positief advies 

Notitie Voortijdig beëindigen van 

de zorg 

Gevraagd Positief advies 

Jaarplan 2021 Gevraagd Advies nog niet ontvangen 

 

Naast de formele medezeggenschap zijn (leden) van de Cliëntenraad in 2020 betrokken of 

geraadpleegd bij diverse projecten zoals het project Onderzoek, project Intensief Ambulant en 

ontwikkeling ervaringsdeskundigheid. 

De Cliëntenraad maakt een eigen jaarverslag welke als bijlage is opgenomen in het Jaardocument 

2020 Combinatie Jeugdzorg. 
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4.4.2 Pleegouderraad (POR)  

 

De Pleegouderraad (POR) vormt de formele vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie 

Jeugdzorg. De rechten van de Pleegouderraad zijn sinds 2015 vastgelegd in de Jeugdwet. De 

samenwerking tussen de Pleegouderraad en Combinatie Jeugdzorg is vastgelegd in de ‘Statuten 

Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg’. 

 

De Pleegouderraad bestond in 2020 uit 11 leden waarvan er in de loop van het jaar 3 leden zijn 

teruggetreden. Vanwege ziekte van de voorzitter van de POR wordt het voorzitterschap vanaf 

december 2020 waargenomen door de vicevoorzitter. De POR komt maandelijks bij elkaar, heeft 

periodiek overleg met de bestuurder en treedt eenmaal per jaar in overleg met de Raad van Toezicht. 

Daarnaast sluit een afvaardiging van de Raad van Toezicht eenmaal per jaar aan bij een vergadering 

van de POR. De Pleegouderraad is lid van de LOPOR (Landelijk Overleg Pleegouderraden). 

 

De Pleegouderraad onderhoudt op diverse manieren het contact met zijn achterban, middels het 

pleegouderpanel (pollmodule waarbij pleegouders periodiek worden gevraagd om hun mening te 

geven over een stelling), het organiseren van themabijeenkomsten, jaarvergadering en jaarverslag, 

het organiseren van pleegzorgcafés en een vaste rubriek in de nieuwsbrief PleegNieuws. In 2020 

konden er helaas geen fysieke (thema)bijeenkomsten en pleegoudercafés plaatsvinden. 

 

De Pleegouderraad komt op voor de collectieve belangen van pleeggezinnen die ondersteund 

worden door Combinatie Jeugdzorg (pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen), denkt kritisch 

mee over zaken die met pleegzorg te maken hebben en maakt hierbij gebruik van zijn 

instemmingsbevoegdheid en adviesrecht.  

 

In 2020 ging het daarbij om de volgende onderwerpen: 

 

Onderwerp  Advies: 

gevraagd/ongevraagd 

Status 

Een loket/fonds bijzondere 

voorzieningen 

ongevraagd POR adviseert meer bekendheid te geven 

aan dit fonds 

Relatiebeheer ongevraagd POR adviseert periodiek contact te 

houden met pleegouders die in afwachting 

zijn van een plaatsing 

Jaarplan 2021 Gevraagd Positief advies 

  

Naast de formele medezeggenschap hebben leden van de POR in 2020 actief deelgenomen aan het 

(landelijke) actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg, waarbij de POR initiatiefnemer is van de pilot 

‘seniorpleegouders’ binnen Combinatie Jeugdzorg. Voor de overige onderwerpen waar de POR 

aandacht heeft besteed in 2020 wordt verwezen naar het eigen jaarverslag dat als bijlage is 

opgenomen in het Jaardocument 2020 Combinatie Jeugdzorg. 

4.4.3 Ondernemingsraad (OR)  

 

De Ondernemingsraad is een wettelijk orgaan wiens taken, bevoegdheden en werkwijze worden 

beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), CAO Jeugdzorg 2019/2020 en het 

reglement OR Combinatie Jeugdzorg (2015). 
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De Ondernemingsraad van Combinatie Jeugdzorg heeft negen leden en vergadert circa driemaal per 

maand. In 2020 zijn twee leden uitgetreden en is er een nieuw lid toegetreden tot de OR. Circa 

elfmaal per jaar is er een overlegvergadering met de Raad van Bestuur en HR manager en eenmaal 

per jaar is er overleg met de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad vormt een daadkrachtig en 

slagvaardig team dat op een kritisch-constructieve manier met de Raad van Bestuur in overleg treedt. 

Combinatie Jeugdzorg en de Ondernemingsraad hechten waarde aan een goede onderlinge relatie 

en samenwerking. De Ondernemingsraad zet zich in om vroegtijdig betrokken te zijn bij advies- en 

instemmingsonderwerpen, staat zo dicht mogelijk bij de achterban en brengt het werknemersbelang 

in relatie tot het organisatiebelang onder de aandacht. 

 

In 2020 lag de focus van de Ondernemingsraad op de volgende thema’s: gevolgen van COVID-19 

voor Combinatie Jeugdzorg, strategisch personeelsbeleid, medewerkerstevredenheidsonderzoek,  

veilig werkklimaat en vitaliteit.  

 

Tussen de Ondernemingsraad en de vakbond FNV is regelmatig uitwisseling geweest rondom 

diverse onderwerpen en thema’s zoals het verminderen van regeldruk (‘schrapsessie’) en de 

landelijke manifestatie voor het vereenvoudigen van de jeugdzorg. 

 

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2020 minder mogelijkheden geweest voor fysieke 

contactmomenten van de OR-leden onderling en van de OR met de achterban. Ondanks deze 

omstandigheden heeft de Ondernemingsraad de medewerkers van Combinatie Jeugdzorg goed 

kunnen vertegenwoordigen. Er is hard gewerkt om op alle relevante punten mee te denken en te 

werken.  

 

In 2020 heeft de Ondernemingsraad advies uitgebracht over/instemming verleend aan de volgende 

beleidstukken c.q. regelingen: 

 

Onderwerp  Advies: 

gevraagd/ongevraagd 

Status 

Nota professionalisering en 

opleidingsbeleid 

 

Instemming Instemming verleend 

A3-jaarplan 2020 

 

Advies Positief advies 

Nota reis- en 

verblijfkostenvergoeding 2020 

Instemming Instemming verleend 

Nota eindgesprek Instemming Instemming verleend 

Protocol bereikbaarheid en 

achterwacht 

Instemming Instemming verleend 

 

Nota studieregeling GZ- 

psycholoog 

 

Instemming  Instemming verleend 

 

De Ondernemingsraad maakt een eigen jaarverslag dat als bijlage is opgenomen in het 

Jaardocument 2020 Combinatie Jeugdzorg. 
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Hoofdstuk 5  Beleid, inspanningen en prestaties 
 
5.1 Meerjarenbeleidsperspectief KOERS 20-25 
 

2020 was het eerste jaar van het nieuwe meerjarenbeleidsperspectief ‘KOERS 20-25, Elk kind een 

thuis en toekomst’. Deze nieuwe KOERS sluit aan bij ons voorgaande meerjarenperspectief en de 

actuele en te verwachten ontwikkelingen in onze maatschappelijke omgeving en de jeugdzorg in het 

bijzonder. De ambities uit KOERS 20-25 vormen een vijfjarenplan dat in jaarplannen wordt uitgewerkt. 

Met voortvarendheid zijn we in 2020 gestart met het eerste A3 jaarplan in deze cyclus, helaas werden 

we in deze vaart gestuit door COVID-19. De impact van de pandemie was en is groot. Onze prioriteit 

is uitgegaan naar de continuering van de zorg voor onze cliënten, dit heeft veel gevraagd van 

medewerkers en management. We zijn echter onze KOERS niet uit het oog verloren. Met een 

aangepaste planning is er in 2020 gewerkt aan de diverse doelstellingen. Niet alles kon gerealiseerd 

worden zoals gepland, maar er zijn in 2020 zeker belangrijke stappen gezet in de door ons gewenste 

ontwikkeling. 

 

Missie en visie 

 

Elk kind een thuis en toekomst. Kinderen en jongeren die een thuis hebben, zichzelf kunnen 

ontwikkelen en zich veilig en ondersteund voelen. Ouders die vertrouwen hebben in zichzelf als 

opvoeder, die veiligheid kunnen bieden en zich ondersteund voelen door hun omgeving. Op eigen 

kracht verder kunnen met vertrouwen in de toekomst. Dat is wat wij alle kinderen en hun gezinnen 

gunnen. Daaraan bijdragen is onze belangrijkste opdracht. Daar maakt Combinatie Jeugdzorg zich 

sterk voor. 

 

We doen wat helpt. We luisteren goed naar het verhaal van elk kind en gezin en gaan samen aan de 

slag. We doen ons werk vanuit betrokkenheid, oprechte aandacht, passie en respect. Bij ons staat de 

mens voorop. Kinderen en gezinnen kunnen rekenen op deskundige hulpverleners die er voor ze zijn. 

Die het verschil maken. Die niet loslaten maar durven zoeken naar creatieve oplossingen. We hebben 

oog en oor voor problemen én geloven dat in ieder kind en iedere ouder kracht en talent schuilt. We 

zoeken samen met kinderen en hun ouders naar oplossingen binnen en in de omgeving van het 

gezin. Oplossingen waaraan iedereen een bijdrage levert en die een stevige basis vormen om samen 

verder te gaan. We noemen dit ‘Wonen doe je thuis’. 

 

Met deze missie en visie als basis bepaalt KOERS 20-25 de richting voor onze keuzes in de komende 

jaren. 

 

5.2 Inhoudelijke ontwikkelingen 2020  
 

In maart 2019 is het meerjarige actieprogramma ‘De beste zorg voor kwetsbare jongeren’ 

verschenen, als onderdeel van het landelijke programma Zorg voor de Jeugd. Het betreft een 

gezamenlijk actieplan van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJi), Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd, Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG), het ministerie van VWS, en diverse beroepsverenigingen, in samenspraak met 

vertegenwoordigers van ervaringsdeskundigen. De kernvraag van het actieprogramma wordt 

gevormd door de vraag hoe we ervoor zorgen dat de meest kwetsbare jongeren die opgroeien in een 

gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders eerder, sneller en beter passende hulp krijgen in een 

omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een gezonde ontwikkeling, liefst zo 

thuis mogelijk. Tot de veranderopgaven die in het programma zijn opgenomen, horen onder andere 

het bieden van individueel maatwerk, het versterken van ambulantisering, gezinsgericht werken, het 

professioneel inzetten van ervaringsdeskundigen en de samenwerking tussen onderwijs en zorg. 

Onze ambities uit het meerjarenbeleidperspectief KOERS 20-25 sluiten hier naadloos bij aan. Tot 

2025 richten we ons beleid op drie pijlers: 
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Pijler 1: De ontwikkeling en realisatie van een vernieuwend concept voor specialistische hulp in het 

gezin dat een volwaardig alternatief is voor behandeling met verblijf voor een grote groep 

kinderen en jongeren. 

Pijler 2: De hervorming van onze behandeling met verblijf: 24 uurs behandelgroepen, pleegzorg en 

gezinshuizen. 

Pijler 3: Het continu verbeteren op kwaliteit en kosten om de vernieuwing van ons behandelaanbod 

succesvol te realiseren. 

De doelstellingen in het A3 jaarplan 2020 zijn gericht op de eerste fase in het realiseren van deze 

pijlers. In deze paragraaf geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en 

resultaten in het afgelopen jaar.  

 

2020 ‘Onze zorg gaat door’ 

Al vroeg in het jaar, in het eerste kwartaal, zijn we overvallen door COVID-19. Hoewel meteen heftig, 

hadden we half maart nog geen idee van de langdurige impact van de pandemie op de samenleving 

en daarmee ook op onze organisatie. Als cruciale sector hebben we vanaf het allereerste begin 

ingezet op het continueren van onze zorg aan kinderen en gezinnen en de begeleiding van onze 

pleeggezinnen: ‘onze zorg gaat door’. Rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en de 

overheid zijn al onze behandelgroepen steeds opengebleven, soms in wat aangepaste vorm. Ook de 

ambulante behandeling van kinderen en gezinnen en de begeleiding van pleeggezinnen zijn 

doorgegaan. Zo snel als mogelijk hebben we een veilig systeem voor beeldbellen geïntroduceerd, 

WebEx, waarmee ambulant hulpverleners en pleegzorgbegeleiders de behandel- en 

begeleidingscontacten konden voortzetten. Na de eerste golf in het voorjaar, is het online contact 

vanaf de zomer weer aangevuld met huisbezoeken of afspraken op locatie van Combinatie 

Jeugdzorg. Om onze hulpverlening tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk in te richten en uit te 

voeren, hebben de coördinerend gedragswetenschappers een werkwijze ontwikkeld waarin met 

behulp van een kleurcodering alle individuele casussen en de wachtlijstcasussen zijn doorgelicht. Aan 

de hand van de kleurcodering is per cliënt bepaald wat er minimaal nodig is om de veiligheid te 

borgen en de aangepaste behandeling vorm te geven. Onder de naam ‘Zorg en veiligheid in 

bijzondere situaties’ heeft deze werkwijze onder ander de belangstelling gewekt van het NJi 

(Nederlands Jeugdinstituut).  

 

Het continueren van de zorg, het aanpassen van onze behandeling en onze trainingen op de 

ontstane situatie en het zorgdragen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers heeft veel 

energie en aandacht gevergd in 2020. We hebben bewust onze focus hierop gelegd. Daarmee was er 

in 2020 minder ruimte voor het werken aan onze jaardoelstellingen en andere ontwikkelingen. 

Desondanks hebben we stappen kunnen zetten in het realiseren van onze jaardoelstellingen. 

 

Specialistische ambulante hulp in het gezin (pijler 1)  

Project Intensief Ambulant 

Voor het ontwikkelen van een vernieuwend concept voor specialistische hulp in het gezin is in 2020 

een projectstructuur opgezet. Een projectteam werkt aan het ontwikkelen van een ambulant 

zorgconcept dat een volwaardig alternatief biedt voor uithuisplaatsing van kinderen, inclusief 

businesscase. Door de coronacrisis is de start van het project verschoven naar september. In de  

zomerperiode hebben er voorbereidingen plaatsgevonden, waaronder het uitzetten van een 

literatuuronderzoek door Tranzo (Tilburg University). In het najaar van 2020 is de eerste fase 

(informatie verzamelen) van het onderzoek uitgevoerd en afgerond. Er is intern en extern informatie 

verzameld om op basis van doelgroepenanalyse, wensen en behoeften van cliënten, literatuur, 

ervaringen en best practices tot een doelgroepbepaling en aansluitend behandelprogramma voor het 

nieuwe zorgconcept te komen. Naast cliëntervaringen zijn ook ervaringen en praktijkkennis van 

verwijzers meegenomen in deze fase. Eind 2020 was het project klaar om de tweede fase in te gaan. 

Volgens planning wordt het project in augustus 2021 afgerond. Het nieuwe zorgconcept is dan klaar 

voor implementatie. 
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Pilotproject Startfase gezinsgerichte behandeling 

Gezinsgerichte behandeling is in de afgelopen jaren breed geïmplementeerd binnen alle zorgvormen 

van Combinatie Jeugdzorg. Ieder kind heeft het recht veilig op te groeien in een context van een 

gezin en een veilig netwerk. Hieraan bijdragen is en blijft de belangrijkste ambitie van Combinatie 

Jeugdzorg. Vanuit deze ambitie heeft Combinatie Jeugdzorg de startfase ontwikkeld: een gedegen en 

gestandaardiseerde analysefase waarin bij start van de hulp samen met betrokkenen gekeken wordt 

wat het gezin en het aangemelde kind nodig hebben en welke interventies hierbij passend zijn. Naast 

de toepassing van de startfase binnen alle zorgvormen is er in 2020 voor gekozen om middels een 

pilot ervaring op te doen met een startfaseteam gezinsgerichte behandeling op locatie de Locht in 

Veldhoven. Vanuit dit team vindt zorgvuldig onderzoek plaats hoe de hulpvragen van jeugdigen en 

hun gezinnen, aangemeld voor de dag- en nachtbehandeling op de Locht, het beste beantwoord 

kunnen worden. Onderzocht wordt of de hulpvragen (ook) via intensieve ambulante ondersteuning 

vormgegeven kunnen worden waardoor een jeugdige (zoveel als mogelijk) in de eigen 

woonomgeving kan blijven en een volledige uithuisplaatsing wordt voorkomen. In de pilot worden 20 

gezinnen betrokken. De verwachting is dat bij de helft van deze gezinnen volledige uithuisplaatsing 

vervangen kan worden door deeltijdplaatsing of een behandelaanbod zonder uithuisplaatsing. De 

eerste resultaten bij de tussenevaluatie eind november 2020 zijn positief. Bij acht gezinnen is het 

startfaseteam ingezet: in drie gezinnen is uithuisplaatsing voorkomen, in twee gezinnen is er 

deeltijdplaatsing ingezet en in één gezin is er een voltijdplaatsing op de behandelgroep ingezet, 

overeenkomend met de oorspronkelijke aanmeldvraag. Twee startfasetrajecten waren op dat moment 

nog lopende. De pilot Startfase gezinsgerichte behandeling loopt door in 2021. 

 

Inzet specifieke behandelmethodieken binnen ambulant: FACT, MST en KUK 

In 2020 is de zorgvorm ambulant versterkt met de inzet van specifieke behandelmethodieken zoals 

FACT, MST en KUK. Samen met Amarant en GGzE heeft Combinatie Jeugdzorg het intersectorale 

FACT-team Jeugd opgezet in de regio Zuidoost-Brabant. Het team richt zich op kinderen, jongeren en 

gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek 

en/of een verstandelijke beperking. Ondanks de coronabeperkingen bij de start van het FACT-team, 

is de instroom van cliënten goed op gang gekomen. Dit geldt eveneens voor de start van het MST-

team op 1 maart 2020. Samen met de Viersprong (GGZ) biedt Combinatie Jeugdzorg vanuit dit team 

MST (Multi Systeem Therapie): intensieve gezinsbehandeling voor jongeren tussen twaalf en achttien 

jaar waarbij uithuisplaatsing dreigt. MST is door het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) beoordeeld als 

‘evidence based’. Deze erkenning als ‘goed onderbouwd’ is in september 2020 ook gegeven aan 

‘Kinderen uit de knel (KUK)’, een groepstherapie voor kinderen van vier tot achttien jaar en hun 

gescheiden ouders.  KUK wordt binnen Combinatie Jeugdzorg aangeboden vanuit het programma 

echtscheidingshulpverlening. 

 

Hervorming van behandeling met verblijf (pijler 2) 

Onze ambities uit KOERS 20-25 zijn erop gericht zoveel mogelijk kinderen in de eigen thuissituatie te 

behandelen. We geloven erin dat uiteindelijk de helft van de kinderen die nu tijdens hun behandeling 

bij ons verblijven, straks in het gezin te behandelen is. We trekken hiervoor een periode van tien jaar 

uit. Voor de complexe doelgroep waarvoor behandeling met verblijf nodig blijft, zetten we in op 

versterken en specialiseren van 24-uurs verblijf en behandeling, zowel binnen de behandelgroepen 

als binnen pleegzorg en gezinshuizen. In 2020 hebben we eerste stappen gezet in het analyseren en 

onderzoeken van de huidige hulpvragen binnen de behandelgroepen, in relatie tot de ontwikkeling 

van ons ambulante behandelaanbod in de thuissituatie. Welke doelgroep(en) blijven een beroep doen 

op de 24-uurszorg, welke ontwikkelingen zien we hierin en wat betekent dit voor ons 

behandelaanbod? In 2021 leidt dit tot het bepalen van de hulpvragen die we vanuit de dag- en 

nachtbehandeling van Combinatie Jeugdzorg willen bedienen. 

 

Dag- en nacht behandelgroepen 

Het continueren van de zorg heeft in 2020 de hoogste prioriteit gehad binnen de behandelgroepen. 

Dit heeft veel gevergd van alle professionals. De dynamiek op de groepen nam toe, mede onder 
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invloed van de sluiting van het onderwijs en andere beperkende maatregelen. Positieve besmettingen 

en quarantainemaatregelen gaven een grote druk op de roosters, waardoor het in sommige perioden 

een hele klus was om de personele bezetting rond te krijgen. Het is een compliment aan jongeren en 

aan professionals dat de behandeling doorgang kon vinden. Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen was 

er daardoor echter minder. 

 

In 2019 is het tweejarige verbeterproject ‘Versterking dag- en nachtbehandeling’ succesvol 

afgesloten. Een van de verbeteracties die hieruit zijn voortgevloeid, is het inzetten van meer 

jeugdzorgwerkers C binnen de groepen om tot een steviger en professioneler werk- en 

behandelklimaat te komen. Deze verbeteractie heeft ertoe geleid dat er vanaf medio 2020 een gelijke 

verdeling jeugdzorgwerker C – jeugdzorgwerker D in alle dag- en nachtbehandelgroepen wordt 

ingezet. 

 

Binnen de zorgvorm dag- en  nachtbehandeling stond ‘veiligheid’ hoog op de agenda in 2020. Onder 

de titel ‘Aan de slag met de resultaten van commissie de Winter (‘Onvoldoende beschermd’, 

onderzoek naar Geweld in de jeugdzorg)’ is er door de zorgvorm een actieplan opgezet, onder 

andere gericht op preventie, investeren in open pedagogisch klimaat en positieve psychologie, inzet 

van Geweldloos Verzet en praten met jongeren over mogelijk ervaren geweld. Ook bij de inzet van 

het interne Consultatie & Interventieteam (CIT) dat in 2020 actief is geworden binnen de dag- en 

nachtbehandeling is het thema veiligheid nadrukkelijk aan de orde. 

 

Pleegzorg & Gezinshuizen 

Binnen onze behandeling met verblijf maken pleegzorg en gezinshuizen een belangrijk onderdeel uit. 

Het is onze ambitie, passend bij onze visie, om waar mogelijk kinderen op te laten groeien in een 

gezinssituatie. We werken de komende jaren dan ook aan uitbreiding en differentiatie van dit aanbod. 

 

Naast werving is binnen pleegzorg ook het behoud van pleeggezinnen van groot belang. Combinatie 

Jeugdzorg participeerde in 2020 in het actieonderzoek continuïteit pleegzorg, onderdeel van het 

landelijke Actieplan Pleegzorg dat vanuit de NVP (Nederlandse Vereniging Pleeggezinnen) samen 

met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland is uitgezet. Het actieonderzoek heeft als 

doel het aantal breakdowns omlaag te brengen en uitval van pleegouders te voorkomen. In het kader 

van het actieonderzoek heeft Combinatie Jeugdzorg twee pilots uitgevoerd: de inzet van (opgeleide) 

senior pleegouders in de ondersteuning van startende pleegouders, en de inzet van een pedagogisch 

medewerker in pleeggezinnen. In de loop van 2020 zijn er drie pedagogisch medewerkers ingezet 

binnen 21 pleegzorgtrajecten en is de inzet geborgd binnen het reguliere pleegzorgproces. De eerste 

resultaten zijn positief, zowel pleegouders als pleegzorgbegeleiders ervaren een duidelijke 

meerwaarde. Medio 2021 wordt deze pilot geëvalueerd. De inzet van senior pleegouders kost meer 

moeite. In 2020 zijn er drie senior pleegouders geworven, opgeleid en ingezet in een aantal 

pilotgezinnen. Ondanks de positieve ervaringen van alle betrokken kwam de aanmelding voor 

meerdere pleeggezinnen moeilijk van de grond, mogelijk door onvoldoende bekendheid. Om deze 

bekendheid te vergroten zijn er eind 2020 meerdere acties uitgezet. We verwachten in de loop van 

2021 zicht te krijgen op het effect van de pilots op het aantal breakdowns en uitval van pleegouders. 

 

Om de verscheidenheid aan pleeggezinnen te vergroten is Combinatie Jeugdzorg in 2020 samen met 

Omnia Jeugdzorg het project ‘Pleegzorg voor kinderen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond’ 

gestart. Met dit project willen we de transculturele pleegzorg in Zuidoost-Brabant ontwikkelen, een 

ambitie die past in het regionale actieplan voor doorontwikkeling van pleegzorg. Het doel van het 

project is het vergroten van het aantal pleeggezinnen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond, 

waarbij de nadruk komt te liggen op netwerkpleegzorg. De focus ligt op gezinnen met een islamitische 

geloofsovertuiging en gezinnen met een Poolse achtergrond, omdat hier de afgelopen jaren de 

meeste vraag naar blijkt te zijn. De ambitie is om te komen tot 10 succesvolle plaatsingen bij 

netwerkpleeggezinnen in de regio Zuidoost-Brabant. Deze gezinnen doorlopen een op maat gemaakt 

traject van werving, netwerkscreening en begeleiding. De begeleiding aan deze gezinnen wordt in 
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gezamenlijkheid door Combinatie Jeugdzorg en Omnia Pleegzorg uitgevoerd. Onderzoek maakt deel 

uit van het project dat medio 2021 wordt afgesloten. 

 

Continu verbeteren op kwaliteit en kosten (pijler 3) 

Om meer kinderen in het gezin te behandelen en onze behandelvormen met verblijf te hervormen is 

het nodig om continu te verbeteren, zowel op kwaliteit als op kosten. Om te doen wat werkt, is het van 

belang om zicht te hebben op het effect van ons werk en deze inzichten te benutten om onze 

werkwijze(n) te verbeteren. Een van de instrumenten die Combinatie Jeugdzorg hierbij inzet, zijn de 

teamdashboards die op teamniveau o.a. inzicht geven in een aantal kwalitatieve prestatie-indicatoren 

zoals cliënttevredenheid en doelrealisatie. In 2020 zijn de teamdashboards geëvalueerd en 

aangepast zodat teams nog beter in staat zijn om resultaten te monitoren en waar nodig bij te sturen 

en verbeteringen door te voeren. Door COVID-19 is de implementatie van de vernieuwde 

teamdashboards verschoven naar het eerste kwartaal van 2020. 

 

In 2020 is binnen Combinatie Jeugdzorg het project ‘Onderzoek’ uitgevoerd, afronding en 

implementatie staan gepland voor 2021. Doel van dit project is het beter positioneren van onderzoek 

binnen Combinatie Jeugdzorg, door het formuleren van een eenduidige visie op onderzoek en het 

ontwikkelen van een passende onderzoekstructuur en criteria voor de onderzoeksagenda. 

Effectonderzoek vormt een van de thema’s binnen de onderzoeksagenda voor de komende jaren. 

Ook is Combinatie Jeugdzorg aangesloten bij het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp 

Nederland (SEJN), een groep van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoeksorganisaties 

die samen werken aan de effectiviteit van de hulp. 

 

Het ontwikkelen van scherpe kostprijzen om onze kosten in balans te houden met de inkomsten die 

daar tegenover staan, is een van de opdrachten die Combinatie Jeugdzorg zich binnen het 

meerjarenperspectief KOERS 20-25 heeft gesteld. In dit kader heeft in 2020 een herijking 

plaatsgevonden van de verschillende beleidsafdelingen binnen de organisatie. Hierbij is kritisch 

gekeken wat we kwalitatief en kwantitatief nodig hebben om onze doelstellingen uit KOERS 20-25 te 

realiseren. Het creëren en onderhouden van kostenbewustzijn en het scherp blijven sturen op kosten 

heeft in 2020 nadrukkelijk de aandacht gehad en zal ook de komende jaren van groot belang blijven. 

 

Het centraal stellen van de klantwaarde en het efficiënt organiseren van werkprocessen zijn 

belangrijke elementen binnen het continu verbeteren op kwaliteit en kosten. Hoe richten we ons werk 

zodanig in dat we maximale meerwaarde kunnen realiseren voor onze cliënten? In 2020 zijn er met 

behulp van de LEAN-aanpak diverse verbeteringen doorgevoerd zoals het werken met dag- en 

weekstarts, verbeterborden en verbeterprojecten en procesoptimalisaties. De tijdelijk aangestelde 

LEAN-adviseur heeft in 2020 veel werk verzet in het breed verspreiden van het LEAN gedachtegoed, 

het begeleiden van de interne LEAN-greenbelts en het opbouwen en beschikbaar stellen van LEAN-

instrumenten. Hiermee is een basis gelegd waarop de organisatie in de komende jaren kan 

voortbouwen.  

 

Overige ontwikkelingen binnen de zorgvormen 

Onze focus binnen KOERS 20-25 is gericht op het ontwikkelen van een nieuw ambulant zorgconcept 

en het hervormen van onze behandeling met verblijf. Dit betekent niet dat er geen ontwikkelingen zijn 

binnen de dagbehandeling. In 2020 is er vanuit Intensieve Dagbehandeling locatie Heibloem een 

aanbod voor niet-schoolgaande kinderen in de basisschoolleeftijd gerealiseerd. Ook vanuit Boddaert 

Helmond zijn er, naast de trajecten naschoolse behandeling voor kinderen van 6-12 jaar, flexibele 

behandeltrajecten aangeboden voor kinderen die (deels) uitvallen op school. In nauwe samenwerking 

met onderwijs maatwerk leveren is hierbij de belangrijkste succesformule.  

Binnen de multidisciplinaire dagbehandeling voor jonge kinderen (MKD) vormt het pilotproject 

‘Peuters op de juiste plek’ een belangrijke ontwikkeling. In deze pilot werkt Combinatie Jeugdzorg 

samen met kinderopvangorganisatie Norlandia (deelname door zeven kinderdagverblijven) en de 

gemeente Someren met als hoofddoel het realiseren en borgen van een veilig pedagogisch klimaat in 
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de kinderopvang met voor ieder kind en gezin een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht 

ondersteunings- en zorgaanbod. De pilot richt zich op jonge risicokinderen van 0 tot 4 jaar, en hun 

ouders, die zich onvoldoende kunnen ontwikkelen binnen de kinderopvang en hun gezinssysteem. De 

samenwerking tussen het MKD en de kinderopvang richt zich op vroegsignalering en een 

ondersteuningsaanbod voor kind, gezin en dagverblijf, waarmee er voor een groep kinderen MKD-

plaatsing voorkomen kan worden. Binnen het project is onder andere nauw samengewerkt met de 

jeugdartsen van het consultatiebureau en de GGD en is er eind 2020 met ondersteuning van de GGD 

een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De positieve ervaringen en resultaten geven aanleiding voor 

continuering en verdere uitrol van de ontwikkelde werkwijze.  

 

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

Weten wat werkt en vervolgens ook doen wat werkt, is essentieel om goede hulp te kunnen leveren. 

Combinatie Jeugdzorg participeert dan ook in de volgende onderzoeksprogramma’s:  

 

Onderzoek door studenten  

Verschillende studenten, zowel bachelor als master, van verschillende hogescholen en universiteiten, 

hebben ook in 2020 onderzoek gedaan binnen Combinatie Jeugdzorg. Samen met het lectoraat 

‘Diversiteit en orthopedagogisch handelen’ van Fontys Hogeschool Pedagogiek participeert 

Combinatie Jeugdzorg in een Centrum voor Pedagogische Innovatie (CPI), waar professionals, 

docent-onderzoekers en studenten samenwerken aan innovatieve beroepsproducten en nieuwe 

inzichten en kennis over pedagogisch handelen. In 2020 hebben studenten binnen het CPI onderzoek 

gedaan op het gebied van gezinsgericht behandelen en werken. Ook zijn er in 2020 onderzoeken 

gestart met de onderzoeksthema’s positieve psychologie, open pedagogisch klimaat en normatieve 

professionalisering.  

 

Met Fontys Social Studies werken we sinds 2017 tevens samen ten aanzien van professionele 

werkplaatsen (voorheen het Beroep Innovatie Centrum, BIC). Binnen deze samenwerking beogen we 

door middel van kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisontwikkeling, een bijdrage te leveren aan 

ontwikkeling en innovatie van zowel het onderwijs bij Fontys als de hulpverlening bij Combinatie 

Jeugdzorg. Studenten vanuit de professionele werkplaats van Social Studies hebben zich met hun 

onderzoek de afgelopen jaren gericht op het thema ‘Samen beslissen over passende hulp’. Inmiddels 

zijn hier de thema’s ‘blended care’ en ‘executieve functies’ aan toegevoegd.  

Lectoraat Bijzonder Domein Jeugd  

Combinatie Jeugdzorg is een van de partners uit het werkveld van het Lectoraat ‘Bijzonder domein 

beroepsinnovatie in jeugdzorg en welzijn’ van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Het lectoraat richt zich 

in de komende jaren onder meer op de effecten van de transitie en transformatie van de jeugdzorg op 

de gezinnen en de jeugdigen die langer in zorg blijven. Daartoe worden met cliënten en betrokken 

professionals diepte-interviews gehouden. Combinatie Jeugdzorg participeert in dit onderzoek. 

 

Academische Werkplaats Jeugd  

De Academische Werkplaats Jeugd zet zich in om kennis op te bouwen die ten goede komt aan de 

ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders om hun problemen zelf op te kunnen lossen dan wel 

de hulp te vragen daar waar zij deze nodig hebben. Combinatie Jeugdzorg neemt deel aan de 

Academische Werkplaats, evenals gemeenten, hogescholen en onderzoeksinstituten, welzijn, 

specialistische jeugdhulporganisaties en het LOC. Tranzo/Tilburg University is als wetenschappelijk 

instituut betrokken. Combinatie Jeugdzorg is in 2020in samenwerking met Sterk Huis en de 

Academische werkplaats gestart met een follow-up onderzoek: ‘Welke effecten ervaren cliënten van 

de hulpverlening tot 1,5 jaar na afloop van de hulp?’ Het onderzoek is in september 2020 gestart en 

zal tot eind 2024 lopen. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ZonMW.  

 

Samenwerking onderwijs en zorg voor kinderen met hechtingsproblematiek 

Combinatie Jeugdzorg participeert in een onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking 

tussen onderwijs en jeugdhulpverlening voor leerlingen waarbij (vermoedens van) 
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hechtingsproblemen spelen. Samenwerkingspartners in dit onderzoek zijn Aloysius Stichting en 

Fontys, het onderzoek wordt gefinancierd door het NRO (Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek). Door de gevolgen van corona is het onderzoek vertraagd, waardoor het 

onderzoek langer duurt. Begin 2022 worden de onderzoeksresultaten van dit onderzoek verwacht.  

Garage 2020 Brabant  

Eind 2018 is ‘Garage 2020 Brabant’ van start gegaan. Combinatie Jeugdzorg participeert hierin, 

samen met Aloysius Stichting, Fontys Hogescholen, Sterk Huis, Idris/Amarant, GGz Oost-Brabant, 

LEV groep en regio Zuidoost-Brabant 21 voor de jeugd. Garage 2020 is een onafhankelijke 

werkplaats waar mensen vanuit diverse achtergronden en verschillende sectoren, met uiteenlopende 

kennis, kunde en vaardigheden in een open dialoog werken aan de vraagstelling hoe een kansrijk 

leven mogelijk te maken voor kinderen. In 2020 heeft Combinatie Jeugdzorg samen met Garage 

Brabant gewerkt aan het project ‘We kick Ass’, een initiatief voor jongeren met autisme die niet goed 

kunnen functioneren binnen het onderwijs waarbij ze soms ook uitvallen. De talenten die deze 

jongeren hebben zijn vaak wel goed inzetbaar in het bedrijfsleven en bij andere organisaties. 

Combinatie Jeugdzorg heeft met Garage Brabant een Online Talenten Roadmap ontwikkeld, een 

programma waarin bedrijven en organisaties aan jongeren worden voorgesteld die bij hen kunnen 

passen op basis van talenten en voorkeuren van de jongeren. Zo helpen we jongeren met autisme 

hun talenten te ontwikkelen en hun weg vinden naar bedrijven. In 2021 wordt ‘We Kick Ass’ verder 

ontwikkeld.   

5.3 Kwaliteitsregistraties zorginhoud 
 

Tevredenheidsmeting cliënten 

Voor het meten van tevredenheid van cliënten gebruikt Combinatie Jeugdzorg twee instrumenten: 

1. Exitvragenlijst  

Het afnemen van deze vragenlijst is geïntegreerd in het primaire proces van alle zorgvormen, 

m.u.v. pleegzorg. Bij de afsluiting van ieder zorgtraject wordt de vragenlijst aangeboden. 

Professionals bespreken de uitkomsten met de individuele cliënt. Op geaggregeerd niveau 

leveren de exitvragenlijsten informatie op team-, zorgvorm- en organisatieniveau. In dit 

verslag is alleen het resultaat op organisatieniveau, uitgedrukt in een rapportcijfer, 

opgenomen. 

2. Cliënttevredenheidsonderzoek  

Tweejaarlijks neemt Combinatie Jeugdzorg een cliënttevredenheidonderzoek af onder alle 

cliënten in zorg (ouders en jongeren 12+). De afname is anoniem. Eind 2020 heeft er een 

cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In deze vragenlijst is de extra stelling ‘Ik krijg 

voldoende hulp tijdens corona’ opgenomen. Met een score van 3,21 (ouders) en 3,29 

(jongeren) op een schaal van 1-4 geven cliënten hiermee een positief signaal af over de 

ervaren hulp tijdens de coronacrisis. 

 

Resultaten exitvragenlijst 2020 

 

 Respons 

2020 

Respons 

2019 

Rapportcijfer 

2020 

Rapportcijfer 

2019 

Ouders/verzorgers   8,0 8,3 

Jongeren 12+   7,7 7,8 

Totaal 38% 33% 7,9 8,1 

De respons is gebaseerd op het aantal beëindigde dossiers, niet uitgesplitst in ouders en jongeren  

 

De respons is, ten opzichte van 2019, toegenomen. Het rapportcijfer van ouders en van jongeren is 

licht gedaald ten opzichte van 2019. 
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Resultaten cliënttevredenheidsmeting 2020 

 

Respons organisatieniveau Respons 2020 Respons 2018 

Ouders/verzorgers 15,6% 20,5% 

Jongeren 44,2%  40,7% 

Totaal 22,1% 22,1% 

 

De algehele respons is ten opzichte van 2018 iets gedaald. De oorzaak hiervan ligt met name bij de 

respons van ouders, deze is lager dan in 2018. 

 

 Gem. rapportcijfer 2020 Gem. rapportcijfer 2018 

Ouders/verzorgers 7,6 7,6 

Jongeren 7,8  7,6 

Totaal 7,7  7,6 

 

Het totale gemiddelde rapportcijfer is iets hoger dan in 2018, deze stijging wordt veroorzaakt door het 

stijgende rapportcijfer dat door jongeren is gegeven. 

 

Tevredenheidsmeting pleegzorg  

Voor het meten van de tevredenheid binnen pleegzorg hanteert Combinatie Jeugdzorg een 

tweejaarlijks onderzoek, waarbij een vragenlijst (gebaseerd op de P & C toets) wordt voorgelegd aan 

pleegouders, pleegkinderen 12+ en ouders. Daarnaast is op casusniveau de tevredenheid van 

pleegouders en pleegkinderen met regelmaat onderwerp van gesprek. Hieruit wordt geen 

managementinformatie gegenereerd. 

 

Bij een totale respons van 23,7% kreeg pleegzorg in 2019 het gemiddelde rapportcijfer 7,5 

(pleegkinderen 12+ 8,1; ouders 6,2; pleegouders 8,1). In 2020 is er geen P&C toets afgenomen, de 

volgende toets is gepland in 2021. 

 

Onderzoek veiligheidsbeleving  

Jaarlijks onderzoekt Combinatie Jeugdzorg de veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren die 

binnen onze behandelgroepen en gezinshuizen verblijven. Alle kinderen vanaf 8 jaar krijgen hierbij 

een vragenlijst waarin onder andere wordt gevraagd hoe kinderen de veiligheid ervaren, bijvoorbeeld 

als het gaat om het contact met groepsleiding en met groepsgenootjes. De vragenlijst besteedt ook 

aandacht aan seksualiteit; een belangrijk aspect in het kader van veiligheid. Het onderzoek 

veiligheidsbeleving 2020 is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2021. Eind 2020 is de 

voorbereiding gestart, onder meer met een evaluatie van de gehanteerde vragenlijst en het 

verkennen van een mogelijke samenwerking m.b.t. veiligheidsonderzoek met de Universiteit van 

Leiden. Daarnaast heeft de matrixgroep veiligheid zich in 2020 intensief bezig gehouden met het 

thema veiligheid op de groepen, in samenwerking met de zorgvorm dag- en nachtbehandeling. De 

aanbevelingen vanuit het onderzoeksrapport van de commissie de Winter ‘Onvoldoende beschermd. 

Geweld in de jeugdzorg 1945-heden’ (2019) waren hierbij leidend. In dit kader zijn er onder andere 

diverse dialoogsessies georganiseerd. Ook is er regelmatig met jongeren gesproken over hun gevoel 

van welbevinden tijdens de coronapandemie. 

 

Doelrealisatie 

De mate waarin de doelen van de hulp worden behaald is een van de kwalitatieve prestatie-

indicatoren van Combinatie Jeugdzorg en maakt deel uit van de landelijke outcomecriteria. Bij elke 

evaluatie en bij de afsluiting van de hulp geven ouders, jongeren (vanaf twaalf) en de hulpverlener 

een score aan het behalen van het doel, volgens de methode Goal Attainment Score (GAS).  

De scoringsmogelijkheden betreffen de categorieën: verminderd, gelijk gebleven, verbeterd en 

gerealiseerd. 
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 Cliënt Moeder / verzorger Vader / verzorger Medewerker 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 %          N %          N %          N %          N %          N %         N %         N %         N 

Verminderd 1%        1 13%     14 1%         2 1%         2 0%         0 1%        3 0%         1 5%       19 

Gelijk gebleven 4%        5 2%        2 8%       24 4%       13 13%     27 4%       13 12%     44 4%       14 

Verbeterd 39%     45 17%     18 35%   105 34%   117 37%     79 37%     81 37%   139 35%   135 

Gerealiseerd 55%     63 68%     73 56%   166 62%   212 50%   107 58%   127 51%   190 56%   216 

Totaal aantal 

doelen 

          114            107           297           344           213    

 

          224           374           384 

 

Uit de beschikbare managementinformatie 2020 komt overall naar voren dat 87-94% van de 

gescoorde doelen zijn verbeterd of gerealiseerd. Deze scores zijn met betrekking tot cliënten 

gestegen ten opzichte van 2019, gedaald met betrekking tot ouders/verzorgers en licht gestegen met 

betrekking tot medewerkers. We zien bij alle respondenten een daling in de categorie ‘gerealiseerd’, 

een stijging in de categorieën ‘gelijk gebleven’ en ‘verbeterd’ en een daling in de categorie 

‘verminderd’, met name bij cliënten. 

 

Probleemafname  

Het meten van de probleemafname is geïntroduceerd als een van de KPI’s (kritische prestatie-

indicatoren) binnen het primaire proces. Als instrumenten worden hierbij de CBCL (Child Behaviour 

Checklist), de OBVL (Opvoedingsbelasting Vragenlijst) en de Gezinsvragenlijst gehanteerd. Afname 

van de vragenlijsten gebeurt bij de start en de afsluiting van de zorg. De respons op de vragenlijsten, 

met name bij de afsluiting van de zorg, is nog te laag om op geaggregeerd niveau een analyse te 

kunnen maken. 

 

Meldingen incidenten, fouten en (bijna) ongevallen  

Combinatie Jeugdzorg hanteert een meldingsprocedure voor het melden van incidenten, fouten en 

(bijna) ongevallen. Halfjaarlijks stelt de organisatie een incidentenrapportage op (kwantitatief) waarbij 

er jaarlijks door de gedragswetenschappers een kwalitatieve analyse wordt gemaakt, mogelijk 

aangevuld met een incidentencommissie voor het maken van een gedegen oorzakenanalyse.  

Op basis van de kwalitatieve analyse wordt op zorgvormniveau vastgesteld of er (algemene) 

verbeteracties nodig zijn. Daarnaast worden incidenten uiteraard altijd in de teams besproken en 

opgelost. 

 

 Incidenten Fouten (Bijna) 

ongevallen 

Totaal 

Meldingen 2020 

 

846 164 49 1059 

 

Het totaal aantal meldingen is in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 (2019: 929). De meeste 

meldingen van incidenten betreffen agressie (verbaal en fysiek) binnen de dag- en 

nachtbehandelgroepen. 

 

Calamiteiten  

Combinatie Jeugdzorg is wettelijk verplicht calamiteiten en geweldsincidenten binnen de zorgrelatie te 

melden bij de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd. In 2020 is er één geweldsmelding gedaan bij de 

Inspectie, vanuit de zorgvorm pleegzorg, mede namens Jeugdbescherming Brabant die eveneens in 

de casus betrokken was. Op verzoek van de Inspectie is er een gezamenlijk calamiteitenonderzoek 

gedaan. Dit onderzoek was eind 2020 nog niet afgerond. 

 

In 2020 is er enkele malen telefonisch contact geweest met de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd 

met betrekking tot de invloed van COVID-19 op de continuïteit en de kwaliteit van de zorg.  
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Als jeugdzorgorganisatie verwerkt Combinatie Jeugdzorg veel gegevens. Niet alleen persoonlijke 

informatie van cliënten en pleegouders, maar ook van medewerkers en externe relaties. De 

privacywetgeving zoals die sinds 2018 is vastgelegd in de AVG, is voor ons onverkort van toepassing. 

Combinatie Jeugdzorg kent een functionaris gegevensbescherming die toeziet op de naleving van de 

AVG en adviseert met betrekking tot gewenste ontwikkelingen op dit gebied. De functionaris 

gegevensbescherming werkt hierbij samen met de stuurgroep informatiebeveiliging. Combinatie 

Jeugdzorg voldoet aan alle kernelementen van de AVG. Privacybeleid wordt uitgevoerd en 

gemonitord, er worden privacyanalyses uitgevoerd en verwerkersovereenkomsten afgesloten met 

derden, die in opdracht van Combinatie Jeugdzorg persoonsgegevens verwerken. Van groot belang 

blijft het bevorderen van het privacybewustzijn van medewerkers, hiervoor is structureel aandacht. 

Combinatie Jeugdzorg kent een meldingsplicht datalekken. In 2020 zijn er 47 datalekken gemeld, alle 

meldingen zijn intern opgelost en opgevolgd. Er is in 2020 geen melding gedaan bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

 

5.4 Klachtenbehandeling  
 

Combinatie Jeugdzorg vindt het belangrijk dat cliënten goed geïnformeerd worden over hun recht om 

een klacht in te dienen. Cliënten krijgen bij de start van de hulp schriftelijke informatie in de vorm van 

een leaflet over de klachtenregeling. Er is een leaflet voor jongeren en een leaflet voor ouders, 

verzorgers en pleegouders. Op verzoek van de Jongerenraad is de informatie voor jongeren in 2019 

toegankelijker gemaakt middels een visueel stroomschema. De informatie over de klachtenregeling 

staat op de website van Combinatie Jeugdzorg en middels een online klachtformulier is het mogelijk 

om via de website een klacht in te dienen. Als medewerkers van Combinatie Jeugdzorg ongenoegens 

of klachten van cliënten signaleren, worden cliënten nogmaals geattendeerd op de klachtenregeling. 

 

Klachtencommissie  

Combinatie Jeugdzorg heeft een onafhankelijke klachtencommissie met de volgende samenstelling: 

 

Namen leden Klachtencommissie Functie 

Dhr. H.J.M. Reimert Voorzitter Klachtencommissie CJ  

Mw. C.F.M.L. van Beukering - Michielsen Lid 

Mw. C.C.M. Dullaert Lid 

Mw. A.M.L. Verbraak Lid  

Mw. G. de Winther - Meijers Lid 

 

De klachtencommissie werkt op basis van de Regeling Klachtrecht Cliënten & Pleegouders (2019) en 

wordt secretarieel ondersteund door de beleidsadviseur cliëntparticipatie. Vanwege langdurige 

afwezigheid van de beleidsadviseur is het ambtelijk secretarisschap tijdelijk waargenomen door een 

van de leden van de klachtencommissie, mevrouw Verbraak. 

 

In 2020 zijn er tweeëntwintig klachten ingediend. Hiervan zijn er drie niet ontvankelijk verklaard, zes 

klachten zijn ingetrokken door de klagers, en acht klachten zijn middels bemiddeling opgelost. Vijf 

klachten leidden tot een hoorzitting voor de onafhankelijke klachtencommissie. Met name bij de zaken 

die tot een hoorzitting leiden, valt op dat de aard van de klacht toenemend complex is. De 

complexiteit van het stelsel met zijn verschillende partijen (lokale teams, jeugdbescherming, 

zorgaanbieder) doet een groot beroep op de kwaliteit van regievoering en onderlinge afstemming. 

Voor cliënten kan het daarbij moeilijk zijn om door de bomen het bos te blijven zien. Daarnaast speelt 

steeds vaker de verharding tussen betrokkenen, met name bij echtscheidingshulpverlening, een rol. 

De conflictmodus tussen ex-partners wordt hierbij doorgezet tijdens de klachtbehandeling. Ondanks 

de complexe context constateert Combinatie Jeugdzorg dat een belangrijk deel van de geuite 
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ongenoegens en klachten middels het voeren van bemiddelingsgesprekken tot een goed einde wordt 

gebracht. 

 

Klachten die middels een hoorzitting worden behandeld, worden (per klachtonderdeel) door de 

klachtencommissie als gegrond of ongegrond verklaard. Tevens geeft de klachtencommissie een 

advies aan de bestuurder. De bestuurder reageert op iedere klachtenbehandeling en geeft daarbij 

beargumenteerd aan of zij het advies van de klachtencommissie wel of niet overneemt en welke 

maatregelen er eventueel genomen dienen te worden om de kwaliteit van de hulp te verbeteren. 

 

De klachtencommissie stelt een eigen jaarverslag op, waarin de oordeelsvorming van de 

klachtencommissie en de reactie en ingestelde maatregelen van de Raad van Bestuur samengevat 

zijn opgenomen. Dit jaarverslag maakt als bijlage onderdeel uit van dit jaardocument. 

 

Ongenoegens 

Naast de formele klachten registreert Combinatie Jeugdzorg ongenoegens van cliënten of 

(pleeg)ouders die (nog) niet leiden tot een klacht. Deze worden besproken (en opgelost) met cliënten 

en vervolgens gemeld. In 2020 zijn er 97 ongenoegens gemeld (in 2019: 76). De stijging van het 

aantal gemelde ongenoegens is vermoedelijk te verklaren vanuit toegenomen meldingsbereidheid 

van medewerkers.  

 

Tuchtrecht 

In het kader van het professionaliseringstraject jeugdzorg vallen geregistreerd jeugdzorgwerkers 

onder het tuchtrecht jeugdzorg. Op basis van het tuchtrecht kan de geregistreerd jeugdzorgwerker 

beoordeeld worden op zijn professioneel handelen (gedrags- en beroepscode). Een klacht in dit kader 

kan ingediend worden bij het College van Toezicht van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) 

door een belanghebbende (cliënt of pleegouder, maar ook door Inspectie Jeugdzorg). In 2020 zijn er 

geen klachten met betrekking tot professionals werkzaam bij Combinatie Jeugdzorg neergelegd bij 

het tuchtcollege SKJ. 

 

5.5 Kwaliteit van het werk  
 

De kwaliteit van de professionals bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de zorg die door Combinatie 

Jeugdzorg wordt geleverd. Wij investeren in de kwaliteit van onze medewerkers onder andere door 

een gericht inwerkprogramma en een uitgebreid scholingsprogramma. We hebben structureel 

aandacht voor thema’s als loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mentale fitheid.  

HR-adviseurs en managers werken nauw samen om alle aspecten van goed HR-beleid gestalte te 

geven op strategisch-tactisch en operationeel niveau.  

5.5.1  Kwaliteitsmetingen personeel  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim in 2020 bedraagt 5,5% (2019: 4.7%). Ondanks de lichte stijging ligt het 

verzuimpercentage nog altijd ruim onder het landelijk gemiddelde voor de zorg. Het zal duidelijk zijn 

dat het monitoren van de gevolgen van COVID-19 voor de gezondheid en de inzetbaarheid van onze 

medewerkers veel aandacht heeft gehad in 2020. Er is veel aandacht uitgegaan naar preventieve 

maatregelen om gezondheid en veerkracht te bevorderen, waar mogelijk is er vanuit thuis gewerkt en 

ook bij quarantainemaatregelen is er gezocht naar (vervangend) werk vanuit de thuissituatie. We 

hebben te maken gehad met positieve besmettingen maar hadden geen omvangrijke 

clusteruitbraken. Desondanks was de druk op medewerkers groot, de balans werk-privé moeilijk te 

handhaven en lukte het soms maar net om de roosterbezetting van de 24 uurs behandelgroepen rond 

te krijgen.  
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Dat het ziekteverzuim redelijk stabiel is gebleven gedurende de pandemie is een prestatie van 

medewerkers, managers en HRM die zich hiervoor gezamenlijk in hebben gezet. Het 

ziekteverzuimcijfer 2020 wordt met name beïnvloed door het langdurend ziekteverzuim, niet 

coronagerelateerd. Er is dan ook focus gelegd op het terugbrengen van het langdurende verzuim. In 

afstemming tussen HR-adviseur, leidinggevende en bedrijfsarts worden de individuele 

verzuimtrajecten als vast onderwerp besproken en worden de benodigde interventies bepaald. Dit 

heeft onder andere geleid tot een beter onderscheid tussen loopbaanproblematiek en/of 

arbeidsconflict enerzijds en ziekte anderzijds. Naast de aandacht voor de individuele verzuimtrajecten 

staat het ziekteverzuim enkele malen per jaar op de agenda van het HRM & managementoverleg 

voor analyse en monitoring van trends. 

 

Jaar- en eindgesprekken 

Combinatie Jeugdzorg voert jaarlijks jaargesprekken met medewerkers en eindgesprekken bij vertrek 

uit de organisatie. In 2020 is een nieuw systeem met betrekking tot de jaargesprekken voorbereid, 

inhoudelijk beter passend bij de huidige tijd en als systeem gebruiksvriendelijker voor medewerker en 

leidinggevende. Het jaargesprek nieuwe stijl wordt eind februari 2021 ingericht. In 2020 zijn de 

jaargesprekken nog conform het bestaande systeem uitgevoerd. Monitoring vond plaats middels  

kwartaalgesprekken tussen managers primair proces en de managers strategie & zorg. 

 

In 2020 zijn 75 medewerkers (2019: 92) uit dienst getreden. Aan alle vertrekkende medewerkers 

wordt een eindgesprek aangeboden. We werken hierbij sinds 2020 samen met Effectory, die voor 

onze organisatie medewerkertevredenheidsonderzoeken uitvoert, o.a. in het kader van in- en 

uitstroom. Ieder kwartaal wordt er op basis van de verzamelde gegevens een analyse gemaakt om 

waar nodig snel tot verbeteracties over te kunnen gaan. Uit een eerste analyse uit 2020 komt naar 

voren dat Combinatie Jeugdzorg bovengemiddeld scoort op tevredenheid, werkgeverschap en 

bevlogenheid. 

 

Klachten en ongenoegens medewerkers 

Er zijn in 2020 geen formele klachten ingediend door medewerkers van Combinatie Jeugdzorg.  

Zes medewerkers (2019: 4) deden een beroep op de Ombudsman. Vijf zaken zijn na één of enkele 

contacten positief afgerond, één zaak is verder opgepakt met de betreffende leidinggevende en HR. 

 

Medewerker Opvangteam (MOT) 

In de zorg voor onze cliënten kunnen medewerkers te maken krijgen met een ingrijpende 

gebeurtenis. Als zoiets gebeurt, is het belangrijk dat de medewerker steun ervaart van de organisatie. 

Daarom werkt Combinatie Jeugdzorg met een Medewerker Opvang Team (MOT). Dit team bestaat uit 

medewerkers die opgeleid zijn om opvang en nazorg te verlenen aan medewerkers die bij het 

uitoefenen van hun functie met een ingrijpende ervaring zijn geconfronteerd. In 2020 zijn er achttien 

(2019: 17)  aanmeldingen geweest voor het MOT. Zeventien aanmeldingen zijn na een of enkele 

opvanggesprekken afgesloten, één aanmelding is doorverwezen naar praktijkondersteuner huisarts. 

Om de bekendheid van medewerkers met het MOT te vergroten zijn er in 2020 een aantal 

presentaties gegeven.  

5.5.2  HRM ontwikkelingen 2020 

 

Werving en Selectie  

Medewerkers bepalen het succes van Combinatie Jeugdzorg. Het werven van de juiste medewerker 

in de huidige arbeidsmarkt wordt steeds lastiger. Het verleiden, verrassen en verbinden van 

(potentiële) medewerkers wordt crucialer zodat onze organisatie nu en in de toekomst op het juiste 

moment over de juiste medewerkers beschikt. Naast actuele kennis van de arbeidsmarkt is een 

snelle, efficiënte en doelgerichte werkwijze van belang. In 2020 is er onder begeleiding van een 

extern recruitmentbureau gewerkt aan het optimaliseren van het werving- en selectieproces en 

arbeidsmarktcommunicatie. Naast een eigen ‘Werken bij’ site is er geïnvesteerd in een 
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recruitmentsysteem. Er is een recruiter aangesteld die zorgdraagt voor een professioneel en snel 

verlopend werving- en selectieproces waarin een goede kandidatenervaring centraal staat.     

  

Onboarding  

Het boeien en binden van nieuwe medewerkers is cruciaal om de kwaliteit van onze organisatie te 

borgen. Dit start bij de eerste kennismaking met Combinatie Jeugdzorg en gaat verder dan het 

wegwijs maken en inwerken van een nieuwe collega. Het is een doorlopend proces gedurende het 

eerste werkjaar dat ervoor zorgt dat een nieuwe collega zich welkom en betrokken voelt en weet wat 

er wordt verwacht. In 2020 is er een helder en integraal onboarding programma opgeleverd, 

bestaande uit een aantal onderdelen zoals een ‘welkom bij’ pagina, een modulair 

introductieprogramma, e-learning modulen en een intern scholingsprogramma. Daarnaast is er  

aandacht voor evaluatie en monitoring.  

 

Sociaal inclusief ondernemen  

Sociaal inclusief ondernemen is voor Combinatie Jeugdzorg een belangrijk thema. Het past bij onze 

kernopdracht: jeugdigen en hun gezinnen helpen een goede plek in de samenleving te vinden en mee 

te doen in het maatschappelijk leven. Binnen onze organisatie liggen kansen om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt een arbeids- of ervaringsplaats te bieden. Die kansen benutten we. In 

2020 is dit beloond door het behalen van een Trede 1 certificering op de Prestatieladder Socialer 

Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat wij als organisatie op een kwalitatief 

goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege 

Corona is het aantal medewerkers uit de doelgroep in 2020 niet verder uitgebreid, dit is een 

speerpunt voor 2021.  

 

Vitaliteit  

Binnen de context van de coronapandemie was het in 2020 een fikse uitdaging om onze 

medewerkers betrokken, bevlogen, vitaal en veerkrachtig te houden. HRM heeft hier, samen met de 

managers, intensief op ingezet. Het faciliteren van goede en gezonde thuiswerkplekken en bieden 

van ondersteuning om het mentaal vol te kunnen houden had onze prioriteit. Middels het frequent 

uitzetten van korte vragenlijsten (Effectory) hebben we medewerkers gevraagd naar hun ervaringen, 

tips en welbevinden. De uitkomsten hebben ons handvatten gegeven om snel in te spelen op 

behoeftes en om goede ervaringen met elkaar te delen. Zo hebben we mogelijkheden gecreëerd voor 

teams om elkaar toch te blijven ontmoeten binnen de bestaande richtlijnen, thuiswerken gefaciliteerd 

en workshops vitaliteit en trainingen online hulpverlenen aangeboden.  

 

Leren en ontwikkelen  

In 2020 hebben we het Leer Management Systeem verder ingericht om ons intern scholingsaanbod 

beter en aantrekkelijker aan te kunnen bieden aan onze medewerkers. Door COVID-19 werden we 

voor de uitdaging gesteld om de bestaande trainingen om te bouwen naar online varianten. Een hele 

uitdaging waarin we steeds beter slagen. Naast de knelpunten ervaren we ook de kracht van online 

leren. In dit kader zijn we een samenwerking aangegaan met Skills Town, een aanbieder van online 

opleidingen (e-learnings, webinars, podcasts etc.) voor professionals. In 2020 zijn de voorbereidingen 

getroffen voor de inrichting van dit aanbod binnen ons eigen Leer Management Systeem en in januari 

2021 zal het aanbod beschikbaar zijn voor onze medewerkers. 

In 2020 hebben we voor de derde keer glansrijk de Cedeo erkenning gehaald, waarmee we opnieuw 

hebben laten zien dat we een kwalitatief sterk trainingsaanbod hebben met een bijzonder hoge 

tevredenheid onder de deelnemers. Ook is ons scholingsprogramma opnieuw goedgekeurd door het 

CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Hiermee we hebben aangetoond dat we voldoen 

aan alle randvoorwaarden rondom het aanbieden van opleidingen.  

Combinatie Jeugdzorg heeft een eigen geaccrediteerd praktijkprogramma dat doorlopen kan worden 

door medewerkers die zich willen registreren bij het SKJ, maar niet voldoen aan de reguliere eisen. In 

2020 zijn 30 medewerkers met dit programma gestart. Het Expertise Centrum Beroepsontwikkeling 

borgt zowel de kwaliteit als de voortgang van dit programma. 
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Strategische Personeelsplanning (SPP)  

Strategische personeelsplanning stelt ons in staat om op het juiste moment het juiste aantal 

medewerkers met het juiste talent en de juiste motivatie aan Combinatie Jeugdzorg te verbinden. 

Inzicht in het huidige en gewenste toekomstige personeelsbestand is essentieel. Het vraagt 

daarnaast om ontwikkeling en aanpassing van het huidige personeelsbestand. Om onze ambities uit  

‘KOERS 20-25, Elk kind een thuis & toekomst’ te realiseren is continue sturing nodig. Met behulp van 

de SPP-methodiek is in 2020 een eerste doorkijk gemaakt naar consequenties voor medewerkers en 

is er een start gemaakt met een actieplan per zorgvorm. Per kwartaal is de stand van zaken 

geëvalueerd. Er is ingezet op (preventieve) acties, zoals gerichte opleiding en coaching, 

loopbaanbegeleiding, een gezonde werk-privébalans en het verbinden van medewerkers aan onze 

organisatie door het voortijdig aanbieden van een vast contract. 
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Hoofdstuk 6  Financieel beleid  

6.1 Hoofdlijnen financieel beleid 

 

Regeldruk 

Ook het jaar 2020 heeft nog volledig in het teken gestaan van de transitie. De toename van de 

administratieve lastendruk als gevolg van de transitie wordt inmiddels breed erkend en er worden dan 

ook diverse initiatieven genomen om de lastendruk te beperken zowel landelijk als op lokaal niveau. 

Helaas nog niet altijd met het gewenste resultaat. Zo is de voorgenomen wetswijziging met betrekking 

tot het herdefiniëren van het begrip ‘woonplaatsbeginsel’ uitgesteld naar 2022. En ook de adviezen en 

richtlijnen aangereikt vanuit het landelijke i-Sociaal Domein inzake het berichtenverkeer tussen 

zorgaanbieders enerzijds en gemeenten anderzijds worden lang niet altijd opgevolgd. De meeste 

gemeenten hanteren bij de jaarlijkse productieverantwoording het landelijke accountantsprotocol, 

maar ook hier bevestigen uitzonderingen de regel. Meest lastig blijft het gegeven dat de 

gemeentelijke samenwerking te vrijblijvend is en regelmatig nog wijzigt. Voor Combinatie Jeugdzorg 

betekent dit een enorme diversiteit aan afspraken en uitvoeringsvarianten waaraan voldaan moet 

worden.  

 

Met alle moeilijkheden die er zijn, is er door Combinatie Jeugdzorg alles aan gedaan om een goede 

relatie met de gemeenten te bewerkstelligen en te behouden. We zijn immers met elkaar verbonden 

in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het tijdig beschikbaar stellen van de juiste zorg aan 

jeugdigen en hun gezinnen en zijn bovendien financieel afhankelijk van de gemeenten.  

 

Transformatie en productie  

De transitie is gepaard gegaan met grote bezuinigingen. Via bemiddeling van de TAJ is eind 2016 

een afspraak overeengekomen tussen 5 grote zorgaanbieders en 17 van de 21 gemeenten uit de 

regio Zuidoost-Brabant. De afspraak hield in dat Combinatie Jeugdzorg een forse korting van 30% op 

het budget van 2014 moest realiseren in een periode van 3 jaren (2016, 2017 en 2018).  

In 2016 moest 15% krimp zijn gerealiseerd, in 2017 cumulatief 20% en in 2018 cumulatief 30%. 

Daarnaast waren afspraken gemaakt over het aantal te behandelen unieke cliënten in deze jaren. 

 

Eind 2017 werd, na diverse gesprekken met de 17 gemeenten, de cumulatieve korting van 30% 

teruggebracht naar 25%. Dit betekende concreet voor 2018 geen extra bezuiniging van 10%, maar 

van 5% ten opzichte van 2017. Een relatieve meevaller van circa 1,1 miljoen euro. Vanzelfsprekend 

moesten voor dit bedrag wel meer unieke cliënten worden behandeld dan oorspronkelijk 

overeengekomen. 

 

In 2019 is door de 17 gemeenten de budgetafspraak 2018 gecontinueerd met een indexering van 

1,6% waarbij nadrukkelijk werd aangegeven dat 2019 als een overgangsjaar moest worden 

beschouwd. Inmiddels weten we dat ook 2020 een overgangsjaar was. Als gevolg van COVID-19 is 

het inkoopproces in 2020 door gemeenten geheel of gedeeltelijk stopgezet en zijn de bestaande 

afspraken gecontinueerd. 

 

Ook het huidige kalenderjaar, 2021, is een overgangsjaar. Wel met dien verstande dat de regio 

Zuidoost-Brabant is opgesplitst in 2 nieuwe regio’s: De DVO Helmond en de DVO Eindhoven. De 4 

gemeenten uit de Dommelvallei + hebben zich aangesloten bij de DVO Helmond en dat geldt ook 

voor de gemeente Veldhoven. Hiermee bestaat vanaf 2021 de DVO Eindhoven uit 10 en de DVO 

Helmond uit 11 gemeenten. Beide subregio’s financieren in 2021 op basis van aantal unieke cliënten. 

Indien het aantal unieke cliënten binnen de overeengekomen bandbreedte blijft, is het 

overeengekomen budget veilig gesteld.2 Hierop werd en wordt intensief gemonitord.  

 
2 Feitelijk betekent dit, in tegenstelling tot de vorige (overgangs)jaren dat alle 21 gemeenten in 2021 financieren op basis van 

aantal unieke cliënten, dus ook de 4 Dommelvallei+ gemeenten.  
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Hoewel de opgelegde bezuinigingen een grote druk leggen op inhoud en bedrijfsvoering, omarmt 

Combinatie Jeugdzorg de transformatiedoelstellingen met betrekking tot hulp in de eigen omgeving, 

ondersteuning in het normale, uitgaan van krachten en mogelijkheden en participatie in de 

samenleving. Deze sluiten naadloos aan bij de inhoudelijke pijlers die Combinatie Jeugdzorg 

kenmerken. Ook de af- en ombouw van zware, specialistische zorg past hierbij. Een beweging die 

sinds de transitie is doorgezet, maar die al veel eerder in gang is gezet op grond van onze visie 

‘Wonen doe je thuis’. 

 

Al met al mag worden geconcludeerd dat de transformatiedoelstellingen voor een belangrijk gedeelte 

door Combinatie Jeugdzorg zijn vormgegeven. Zoals eerder vermeld, vooral ook op grond van de 

eigen visie, dat kinderen recht hebben op een thuis en dat zorg zo effectief en flexibel is als nodig zou 

moeten zijn. In de wetenschap ook dat voor sommige kinderen duurdere zorg in de vorm van een 

uithuisplaatsing (tijdelijk) de beste oplossing is.  

 

In de tabel hierna is de productie van Combinatie Jeugdzorg over de jaren 2008 tot en met 2020 

weergegeven. Dit geeft een goed beeld van de ‘recente’ ontwikkelingen in productie. De afbouw van 

vooral de zwaardere zorg is opvallend, alsmede de vermindering van het aantal ambulante uren.3 De 

toename van de productie pleegzorg in 2020 is een gunstige ontwikkeling, omdat deze zorg voor een 

aantal cliënten als een goed en goedkoper alternatief wordt gezien dan de 24-uurs zorg.  

 

 

Financieel beleid en risico’s 

Combinatie Jeugdzorg is van mening dat ontvangen middelen besteed moeten worden aan het doel 

waarvoor ze zijn bestemd: het verlenen van zorg aan kinderen die het hard nodig hebben. Er is nooit 

gestreefd naar het behalen van exploitatie-overschotten.  

 

Met andere woorden: in ‘normale’ omstandigheden worden baten en lasten geacht redelijk met elkaar 

in evenwicht te zijn, dan zijn middelen daadwerkelijk besteed aan zorg. Dit was de situatie tot en met 

2014. De risico’s waren beperkt en het eigen vermogen was aan limieten gebonden, mede op grond 

van provinciale wet- en regelgeving. De solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s waren niet hoog, maar dat 

was ook niet nodig. Inkomende kasstromen werden ontvangen volgens een vast betaalritme en 

waren voldoende van omvang om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Een vrij stabiele 

situatie dus! 

 

Deze situatie is sterk veranderd. De risico’s voor Combinatie Jeugdzorg zijn met de stelselherziening 

fors toegenomen. Door de bezuinigingen, de vele financiers en de andere wijze van financiering, 

moet anders naar de positie van het eigen vermogen worden gekeken dan in het verleden. 

Combinatie Jeugdzorg streeft naar een vermogenspositie die gezond is, mogelijke tegenvallers kan 

opvangen, herontwikkeling van locaties mogelijk maakt en derhalve voldoende waarborgen biedt voor 

 
3 De ambulante dccu vanaf  2018 kunnen niet objectief vergeleken worden met de uren van voorgaande jaren, omdat de dccu 

gemaakt door de teams dagbehandeling en dag- en nachtbehandeling hierin niet meegenomen zijn. Zij zijn administratief niet 
te scheiden van de dccu gemaakt door de pedagogisch medewerkers in de thuissituatie. 

Zorgvorm Eenheid

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Dagbehandeling

MKD dag 20.321 21.677 20.932 22.479 22.673 23.009 26.002 26.002 25.146 26.091 30.178 32.019 33.540

Boddaert dag 15.553 16.475 15.454 18.882 20.231 21.428 20.001 20.001 19.318 19.318 21.159 19.318 17.420

Dag- en nachtbehandeling

Behandelgroepen zwaar etmaal 26.142 28.729 28.756 32.774 38.936 44.197 51.000 51.000 52.499 60.050 62.919 61.813 63.246

Behandelgroep crisis etmaal 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650

Woonbegeleiding etmaal 4.814 5.007 9.590 13.581 10.676 11.263 12.600 12.600 12.483 12.483 12.593 12.593 11.315

Pleegzorg en gezinshuizen

Pleegzorg etmaal 163.128 157.390 157.151 157.448 159.890 160.882 155.527 151.791 151.791 157.760 157.725 152.725 153.145

Gezinshuizen etmaal 12.376 10.421 9.334 8.669 8.021 7.620 9.100 9.100 9.029 7.569 7.461 7.884 8.030

Ambulant en diagnostiek

Diagnostiek dccu 0 0 41 202 944 294 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.800 1.140

Ambulant dccu 22.762 15.605 15.992 27.291 26.085 24.083 48.258 48.258 48.258 48.274 48.278 42.731 48.232

Productie
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de continuïteit van de organisatie. In ieder geval is winstoogmerk nooit een doel op zich en moeten 

alle middelen uiteindelijk de zorg ten goede komen. De toename van de risico’s vraagt wel om meer 

eigen vermogen als buffer. Vooral de onzekerheid over de financiering vanaf 2022 (2021 wordt door 

de regio Zuidoost-Brabant wederom als een overgangsjaar beschouwd) vormt een risico.  

 

Combinatie Jeugdzorg heeft niet gestuurd op een verhoging van het eigen vermogen in 2020, er is 

uitgegaan van een nagenoeg sluitende begroting (klein verlies). De vermogenspositie ultimo 2019 

werd als toereikend beschouwd, mede als gevolg van enkele incidentele meevallers in de voorbije 

jaren, zoals een subsidie wegens frictiekosten van het ministerie van VWS ter grootte van 1,2 miljoen 

euro, de verkoop van enkele panden met een boekwinst van ongeveer € 330.000 en de vrijval van de 

voorziening verlieslatende contracten ter grootte van 1,1 miljoen euro.  

 

Mede vanwege de risicospreiding is Combinatie Jeugdzorg de afgelopen jaren op zoek geweest naar 

alternatieve inkomstenbronnen. Wel met de kanttekening dat de werkzaamheden moeten aansluiten 

bij de deskundigheid en competenties van onze hulpverleners. In vergelijking met vorige jaren is er in 

2021 minder omzet uit het lokale veld te verwachten en de omzet wegens de begeleiding en opvang 

van alleenstaande minderjarige vluchtelingen is in 2018 al gestopt. Al met al is en blijft omzet uit 

andere bronnen dan de Jeugdwet marginaal. 

 

In 2021 of 2022 zal worden overwogen of de besloten vennootschap, speciaal opgericht voor 

medewerkers die in het lokale veld hun diensten verrichten, nog gecontinueerd moet worden in de 

toekomst. De omstandigheden die er destijds voor pleitten om medewerkers in dienst te nemen van 

de besloten vennootschap zijn immers gewijzigd.  

 

Treasury 

Treasury heeft bij Stichting Combinatie Jeugdzorg primair als doel het beheersen en beperken van 

financiële risico’s en secundair het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op beleggingen. In 

het geval liquide middelen aangetrokken zouden moeten worden (lenen), ondersteunt de 

treasuryfunctie eveneens de verwerving van geldleningen tegen de laagst mogelijke 

financieringskosten. De generieke doelstelling voor de treasuryfunctie bij Stichting Combinatie 

Jeugdzorg is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. 

 

Stichting Combinatie Jeugdzorg streeft er te allen tijde naar om aan haar betalingsverplichtingen te 

kunnen voldoen. Het beschikken over voldoende liquide middelen zal zowel op korte als op lange 

termijn verzekerd moeten zijn. Voor het plannen van de omvang en het tijdstip waarop middelen 

benodigd zijn, is een goede informatievoorziening vanuit de organisatie noodzakelijk. Het gaat dan 

met name om inzicht in de kasstromen die de bedrijfsprocessen met zich meebrengen en die tot 

uiting komen in een jaarlijkse liquiditeitsbegroting. Een jaarlijkse liquiditeitsbegroting is echter niet 

voldoende. Zeker nu, in onzekere tijden, wordt een meer frequente liquiditeitsprognose nodig geacht. 

Daarom wordt er in ieder geval bij elke (kwartaal)rapportage een liquiditeitsprognose toegevoegd voor 

de komende 12-maands periode. Verder wordt verwezen naar de toekomstparagraaf waarin expliciet 

wordt stilgestaan bij mogelijke risico’s in de nabije toekomst.  

 

Positief voor de liquiditeitspositie in 2019 en 2020 was de bevoorschotting door de regio Zuidoost-

Brabant (zeventien gemeenten) van het jaarbudget in vier gelijke termijnen en wel medio elk kwartaal. 

Ook de regio Noordoost-Brabant werkte met een (maandelijkse) bevoorschotting. Hierdoor was er in 

2020 nimmer sprake van een liquiditeitstekort. Sterker nog, voor het eerst in haar bestaan werd 

Combinatie Jeugdzorg in 2020 geconfronteerd met een negatieve rente op haar banktegoeden; een 

onwenselijke situatie. Met Jeugdzorg Nederland is contact opgenomen om te kijken of dit opgelost 

kan worden. De brancheorganisatie heeft inmiddels contact gehad met de Nederlandse Vereniging 

van Banken, de Jeugdzorg Autoriteit en het Ministerie van VWS, helaas nog zonder succes. Ook zijn 

er door parlementslid Henk Nijboer recentelijk kritische vragen gesteld aan de minister van Financiën 
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over deze materie. Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat zorgmiddelen niet ten goede zouden 

mogen komen aan banken, maar de oplossing is helaas nog niet in zicht.4 

Combinatie Jeugdzorg gaat in 2021 na of er andere mogelijkheden zijn om de negatieve rente te 

beperken of te voorkomen, waarbij in ieder geval als uitgangspunt wordt gehanteerd dat risicomijdend  

wordt belegd. Dit is conform het nieuwe treasurystatuut dat na goedkeuring van de Raad van 

Toezicht door de Raad van Bestuur is vastgesteld op 10 februari 2021.  

 

Begroting 2020 

De begroting 2020 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 12 februari 2020. 

6.2 Beschrijving positie op balansdatum 

 

Het kalenderjaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 218.340, tegenover een negatief 

resultaat van € 69.631 in 2019. Een vergelijkend overzicht over beide jaren is als volgt verkort 

weergegeven: 

  2020 Begroot 2020  2019 

 (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 

 

Omzet/ subsidie zorg 32.683 31.054 32.898 

Overige opbrengsten  1.598  1.450  1.253 

 34.281 32.504 34.151 

 

Personeelskosten 24.419 23.389 23.939 

Afschrijvingen 1.032 1.062                      1.265     

Bijzondere waardevermindering           0 0 0 

Overige bedrijfskosten             8.582              7.988             8.779 

 34.033 32.439 33.983 

 

Bedrijfsresultaat  248              65             168 

Financiële baten en lasten            (194)   (184)       (212) 

Buitengewone baten en lasten  0  0  0 

 

Resultaat vóór vpb       54  (119)            (44) 

 

Vennootschapsbelasting            (272)                 0  (25) 

 

Resultaat na Vpb          (218)  (119)  (69) 

 

 

 

De te betalen vennootschapsbelasting is de saldopost van te ontvangen vennootschapsbelasting 

door de besloten vennootschap ten bedrage van € 17.985 en te betalen vennootschapsbelasting door 

de stichting over de jaren 2015 tot en met 2020 ter grootte van € 290.194. Dit wordt verderop in deze  

paragraaf nog nader toegelicht. 

 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening. 

 
4 Niet uitgesloten wordt dat de negatieve rente van tijdelijke aard is. Of er in de toekomst overschotten zullen zijn, zal in 

belangrijke mate afhangen van de wijze waarop de contractering vanaf 2022 gestalte krijgt. 
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Liquiditeit en solvabiliteit 

De balans per 31 december 2020 kan als volgt worden samengevat: 

 

  31-12-2020   31-12- 2019  

  (x € 1.000)   (x € 1.000) 

 

Vaste activa   7.394  7.728 

Vlottende activa (incl. liquide middelen) 10.966  11.250 

Kortlopende schulden  5.339  4.776 

   5.627  6.474 

   13.021  14.202 

Gefinancierd met: 

Eigen vermogen   7.838  8.057 

Voorzieningen       579    713 

Langlopende schulden    4.604    5.432 

   13.021  14.202 

 

 

Liquiditeitsratio 

Current ratio (vlottende activa/vlottende passiva)  2,05   2,36 

 

Solvabiliteitsratio 

Eigen vermogen / totaal vermogen    0,43   0,42 

 

Rentabiliteit  

Resultaat / balanstotaal          (0,012)       (0,004) 

 

DSCR 

Resultaat na belastingen + afschrijvingen + rente/( rente + aflossingen) 

 

               0,99             1,4      

 

Liquiditeitsratio  

De current ratio is een kengetal waaruit blijkt of een organisatie op tijd aan haar financiële 

verplichtingen kan voldoen. De liquiditeitsratio wordt bepaald door de kasstroom van de organisatie. 

Het geeft de verhouding aan tussen geld dat de organisatie op korte termijn ontvangt en geld dat de 

organisatie op korte termijn moet betalen. Een liquiditeitsratio om en nabij de 1,0 geeft weer dat er 

voldoende korte termijn middelen beschikbaar zijn om aan alle kortlopende verplichtingen te kunnen 

voldoen. Ultimo 2020 is de current ratio ten opzichte van een jaar eerder iets gedaald, maar nog 

steeds positief. 

 

Solvabiliteitsratio 

Dit kengetal geeft aan in hoeverre een organisatie aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen 

en wordt uitgedrukt in de verhouding eigen vermogen versus totaal vermogen. Hoe hoger de ratio, 

hoe hoger het eigen vermogen dat door schuldeisers als mogelijke buffer wordt beschouwd. De 

solvabiliteit is stabiel gebleven ten opzichte van het vorig jaar. 

 

Rentabiliteit 

Dit kengetal wordt berekend door het resultaat te delen door het balanstotaal.  

 

DSCR 

De debt service coverage ratio geeft aan in hoeverre een organisatie voldoende operationele 

kasstromen kan genereren om aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De berekening 
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hiervan is als volgt: (resultaat na belastingen + afschrijvingen + rente) / (rente + aflossing). Een ratio 

van circa 1,5  wordt wenselijk geacht.   

 

Vennootschapsbelasting 

Ruim een jaar geleden, in de Staatscourant van 13 december 2019, is een besluit gepubliceerd over 

mogelijke vennootschapsbelastingplicht voor aanbieders die specifieke zorgwerkzaamheden 

verrichten. Dit besluit heeft bij Combinatie Jeugdzorg veel onrust veroorzaakt vanwege de mogelijke 

impact van het besluit. Overigens niet alleen bij Combinatie Jeugdzorg, ook bij Jeugdzorg Nederland, 

de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering 

bieden, heeft het besluit tot veel commotie geleid. Ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening 

2019, in de loop van 2020, werd echter duidelijk dat belastingplicht onontkoombaar was. Dit laat 

onverlet dat het laatste woord hier nog steeds niet over is gezegd, maar dit terzijde.  

 

Als gevolg hiervan is met terugwerkende kracht vanaf 2015 de fiscale positie van Combinatie 

Jeugdzorg in kaart gebracht. Een fiscale openingsbalans per 1-1-2015 is opgemaakt. Een fiscale 

openingsbalans die een scheidslijn trekt tussen de onbelaste en de belaste periode, waarbij de 

vermogensbestanddelen (activa en passiva) zijn gewaardeerd op de waarde in het economisch 

verkeer. Ook de fiscale balansen over de jaren 2016 tot en met 2019 zijn opgemaakt. Op basis van 

de opeenvolgende balansen zijn via vermogensvergelijking de fiscale resultaten over de jaren 2015 

tot en met 2019 berekend. Vervolgens zijn de fiscale resultaten getoetst door een aansluiting te 

maken tussen het commerciële resultaat en het fiscale resultaat. De laatste stap was het opstellen 

van de fiscale exploitatierekeningen. Dit is in eerste instantie gedaan aan de hand van de 

commerciële exploitatierekeningen over de jaren 2015 tot en met 2019 waarop de fiscale correcties 

zijn aangebracht inclusief de beperkte aftrek van de gemengde kosten.   

 

In een brief aan de belastingdienst van 29 juni 2020 heeft Combinatie Jeugdzorg inzichtelijk gemaakt 

welke uitgangspunten en standpunten zij inneemt ter berekening van de vennootschapsbelasting over 

de jaren 2015 tot en met 2019 met het verzoek aan de belastingdienst om in te stemmen met de 

keuzes die zijn gemaakt. De uitgangspunten en standpunten zijn vooraf gedeeld met Deloitte 

Belastingadviseurs B.V. en zijn door hen als pleitbaar beoordeeld. Verder is de belastingdienst 

uitdrukkelijk verzocht om het (fiscale) verlies van 2015 te mogen verrekenen met de winsten van 

volgende jaren.  

 

In de loop van 2020 werd duidelijk dat de belastingdienst akkoord ging met de zienswijze van 

Combinatie Jeugdzorg op nagenoeg alle punten. Alleen werd er nog geen uitsluitsel gegeven over de 

waardering van het onroerend goed, dit moest nog nader bestudeerd worden. Onlangs (maart 2021) 

is er uitsluitsel gekomen: de waardering van het onroerend goed op basis van de WOZ waarde is 

akkoord bevonden, alleen de grondwaarde van het onroerend goed (het gedeelte waarover niet mag 

worden afgeschreven) werd als te laag beoordeeld en moest naar boven worden aangepast. 

Concreet betekent dit dat de fiscale afschrijving over het onroerend goed over de jaren 2015 tot en 

met 2019 te hoog was berekend en daarmee de fiscale winst als te laag.   

 

De eerdere aanname, zie jaarrekening 2019, dat Combinatie Jeugdzorg over de jaren 2015 tot en 

met 2019 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is en dat ultimo 2019 een compensabel verlies 

van € 444.437 resteert, is dan ook niet meer geldend.  

 

Op basis van de onlangs verkregen informatie van de belastingdienst is de fiscale positie van 

Combinatie Jeugdzorg opnieuw berekend en in kaart gebracht, niet alleen over de jaren 2015 tot en 

met 2019, maar ook over het boekjaar 2020. Deze fiscale positie laat zich samenvatten in het 

overzicht hierna.  
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Zoals uit het overzicht blijkt, bedraagt de te betalen vennootschapsbelasting van de stichting over de 

jaren 2015 tot en met 2020 € 290.194. Hierbij is het verlies van 2015 voorwaarts verrekend met de 

winst van 2016 en is het verlies van 2017 achterwaarts verrekend met de winst van 2016. Per saldo, 

na verliesverrekening, is er over de jaren 2015 tot en 2020 een fiscaal resultaat behaald van  

€ 1.349.958 waarover dus € 290.194 vennootschapsbelasting is verschuldigd. Hiervan heeft  

€ 183.689 betrekking op de jaren 2015 tot en met 2019 en € 106.505 op 2020. 

 

De besloten vennootschap heeft in 2020 een verlies geleden vóór vennootschapsbelasting van  

€ 94.657. Hiervan kan € 17.985 verrekend worden met de winst van vorig jaar. Geconsolideerd 

bedraagt de verschuldigde vennootschapsbelasting per eind 2020 derhalve € 272.209 (€ 280.919 

minus € 17.985). 

  

De termijn van voorwaartse verliesverrekening is vanaf 2019 beperkt tot 6 jaar. 

 

COVID-19 

We kunnen er niet omheen, 2020 was het jaar van COVID-19. Verwezen wordt naar hetgeen hierover 

in het vorige hoofdstuk en elders in het maatschappelijk verslag is geschreven. Ongetwijfeld heeft het 

Coronavirus tot gevolg gehad dat niet aan alle cliënten zorg is gegeven zoals gebruikelijk. Toch kan 

met voldoening worden vastgesteld dat de behandeling in veruit de meeste gevallen met succes is 

doorgegaan en niet of nauwelijks heeft geleid tot productieverlies. Inzet van alternatieve zorg was niet 

nodig. Combinatie Jeugdzorg heeft dan ook geen beroep gedaan bij financiers op een eventuele 

compensatie van omzetverlies. Dit was niet aan de orde. 

Liquiditeitsproblemen zijn er ook niet geweest, mede als gevolg van de afspraken die met de grootste 

regio’s zijn gemaakt, onder andere over de bevoorschotting.  

Samengevat kan worden gesteld dat COVID-19 nauwelijks een negatieve invloed heeft gehad op de 

continuïteit van Combinatie Jeugdzorg.   

Om de zorg in 2020 te kunnen continueren moesten echter wel extra kosten worden gemaakt. Voor 

een deel konden die kosten worden opgevangen door een eenmalige subsidie van het ministerie van 

VWS ( € 50.000). Daarnaast kon er op sommige kosten (reiskosten) ook worden bespaard. Voor het 

resterende deel, saldo van meer- en minderkosten, is een beroep gedaan op de meerkostenregeling, 

zoals die speciaal in het leven is geroepen. In totaal gaat het om een bedrag van afgerond € 200.000 

aan meerkosten wat is gedeclareerd bij onze belangrijkste financiers (3 regio’s). Dit bedrag is ook als 

omzet verantwoord in de jaarrekening 2020 en als vordering opgenomen op de balans. Hoewel er ten 

tijde van dit schrijven (eind maart 2021) nog geen vaststellingsovereenkomst is getekend door 

Scenario met  verliesverrekening 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Resultaat jaarrekening geconsolideerd (commercieel) -1.570.182€   2.602.020€    1.795.865€  1.103.199€  -69.631€     71.854€      

Resultaat jaarrekening enkelvoudig  (commercieel) -1.570.182€   2.602.020€    1.795.865€  1.103.199€  -69.631€     71.854€      

Resultaat jaarrekening (fiscaal) -2.307.768€   2.509.136€    -213.782€    334.620€      233.050€    430.550€    

Correctie gemengde kosten 54.224€          61.259€          62.849€        59.951€        62.400€       63.469€      

Fiscale resultaat -2.253.544€   2.570.395€    -150.933€    394.571€      295.450€    494.019€    

Verliesverrekening 2016 2.253.544€    -2.253.544€   

Resultaat na verliesverrekening 2016 -€                      316.851€        

Verliesverrekening 2017 -€                      -150.933€      150.933€      

Resultaat na verliesverrekening 2017 -€                      165.918€        -€                    

Resultaten na verliesverrekening 2019 -€                      165.918€        -€                    394.571€      295.450€    494.019€    

Vpb 

Tarief tot en met € 200.000 200.000€  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 19,00% 16,50%

Tarief boven € 200.000 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Verschuldigde Vpb geen vpb 33.184€          geen vpb 88.643€        61.863€       106.505€    
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1 regio, mag er van uitgegaan worden dat de vordering wordt ontvangen. Diverse mailwisselingen 

tussen Combinatie Jeugdzorg en de regio die het betreft, wekken dit vertrouwen.   

 

Combinatie Jeugdzorg heeft besloten om de regeling zorgbonus in 2020 zorgvuldig toe te passen. 

Iedere medewerker die daar op grond van de regeling voor in aanmerking kwam, is beloond met een 

bonus van € 1.000. In de jaarrekening is de bonus inclusief de daarover verschuldigde loonbelasting 

opgenomen onder de personele lasten. De subsidie is verantwoord als omzet. De bonus is verwerkt 

in de 13e salarisproductie van 2020 en uitbetaald in januari 2021. Hoewel het genietingsmoment in 

2021 ligt, is de zorgbonus toegerekend aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 2020. Dit is 

verdedigbaar aangezien de zorgbonus betrekking heeft op een arbeidsprestatie in 2020 én er 

bovendien sprake is van een bestendige gedragslijn voor wat betreft het verwerken van 

loonbetalingen in januari die betrekking hebben op het vorige kalenderjaar, i.c. in de loonaangifte van 

december door middel van een 13e run.  

6.3 Toekomstverwachtingen 

 

Het is al vaak gezegd: Combinatie Jeugdzorg verkeert sinds de transitie in turbulente tijden. De 

relatieve zekerheid van de jaren vóór de transitie heeft plaats gemaakt voor veel onzekerheid.  

 

Voor 2021 wordt uitgegaan van een negatieve begroting (begroot tekort circa € 350.000). Positief is 

het gegeven dat de TAJ afspraak in 2021 is gecontinueerd en zelfs is uitgebreid van 17 naar 21 

gemeenten (Zuidoost-Brabant). Dat geldt eveneens voor de afspraken over de bevoorschotting van 

het budget. Hierdoor zal naar verwachting de liquiditeitspositie in 2021 geen problemen geven en 

onveranderd positief blijven. 

  

De onzekerheid over de wijze van financiering vanaf 2022 baart echter wel zorgen. Het is aannemelijk  

dat de regio Zuidoost-Brabant vanaf 2022 een andere bekostigingssystematiek gaat hanteren. Wat de 

gevolgen hiervan zullen zijn, is nog niet te overzien, maar gevreesd wordt voor tarieven die niet reëel 

en objectief zijn en daarmee ook niet kostendekkend.5 Ook staat vast dat de regio Noordoost-Brabant 

op een andere wijze gaat financieren in 2022. Deze eerste veranderingen zijn al zichtbaar in 2021 wat 

als een (eenmalig) overgangsjaar wordt beschouwd.  

 

Vooral de wijze waarop het veranderingsproces rondom de inkoop van zorg vorm wordt gegeven, 

roept vele vraagtekens op en geeft vooralsnog weinig redenen tot juichen. Dit geldt met name voor de 

aanpak in de regio Zuidoost-Brabant. De opsplitsing van de regio in 2 subregio’s heeft consequenties, 

zeker ten aanzien van de administratieve lasten die weer zullen toenemen. De opsplitsing staat in 

ieder geval haaks op het advies van de minister die juist pleit voor grotere regionale indelingen. 

Opvallend is in ieder geval het grote verschil waarop de subregio’s het inkoopproces 2022 vorm 

geven, variërend van nagenoeg radiostilte (DVO Eindhoven) tot intensieve betrokkenheid (DVO 

Helmond). Het zegt weliswaar niets over de uitkomst van het proces, maar het is wel tekenend hoe 

verschillend er naar de positie en inbreng van zorgaanbieders wordt gekeken door beide subregio’s.  

 

Ervaringen met andere regio’s ten aanzien van de participatie van zorgaanbieders in het 

inkoopproces zijn overwegend positief, met dien verstande dat soms veel tijd en energie wordt 

gestoken in regio’s die qua grootte en omvang minder interessant zijn voor Combinatie Jeugdzorg. 

 

Combinatie Jeugdzorg verwacht in de toekomst haar omzet ‘specialistische jeugdhulp’ te realiseren in 

de regio’s waar nu ook de omzet wordt gerealiseerd. Er worden geen grote verschuivingen verwacht. 

Nieuwe wetgeving vanaf 2022 met betrekking tot het woonplaatsbeginsel zal slechts een beperkte 

invloed hebben. Belangrijk voordeel van de nieuwe wetgeving is in ieder geval dat gedurende de 

 
5 De grote tekorten bij gemeenten in het sociale domein bestendigen die vrees. 
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behandeling van een cliënt de financierende gemeente niet wijzigt. Dat leidt nu regelmatig tot 

verwarring, discussie en extra werkzaamheden. 

 

De belangrijkste financiers van zorg blijven de regiogemeenten in Zuidoost- en Noordoost-Brabant.  

 

Vanwege de ligging van locatie de Widdonck (gemeente Leudal) had Combinatie Jeugdzorg het 

voornemen om ook nadrukkelijk te blijven investeren in de regio Midden-Limburg. Om dit te kunnen 

waarmaken, is herontwikkeling van de locatie echter noodzakelijk; het terrein is te groot voor de 

huidige en toekomstige zorgvraag en bovendien zijn de gebouwen verouderd en toe aan vernieuwing. 

Met de gemeente Leudal, de Aloysiusstichting en andere belanghebbenden is de afgelopen jaren 

sterk ingezet op het continueren van zorg op de Widdonck. Er is gezocht naar alternatieve  

bestemmingen van het terrein. Delen van het terrein die niet voor eigen gebruik nodig zijn, kunnen 

wellicht extra inkomsten genereren als noodzakelijke voorwaarde om de bestaande zorg te 

continueren en nieuwbouw mogelijk te maken. Helaas heeft de gemeente Leudal begin 2021 te 

kennen gegeven geen heil te zien in het gepresenteerde vastgoedplan en de stekker eruit getrokken. 

Zonder medewerking van de gemeente Leudal wordt voortzetting van de 24-uurs zorg op het terrein 

zeer moeilijk, dan wel onmogelijk gemaakt. Het ziet er dan ook naar uit dat vanaf 2022 geen 

residentiële zorg meer wordt verleend op de Widdonck. Dit wil overigens niet zeggen dat deze zorg 

wordt afgebouwd, integendeel, er wordt gekeken of de zorg naar een andere of nieuwe locatie van 

Combinatie Jeugdzorg kan worden verplaatst.  

 

Een ontwikkeling die in 2015 is gestart en gecontinueerd is in de jaren erna, is de inzet van 

medewerkers van Combinatie Jeugdzorg in het lokale veld. Hierbij wordt onze specifieke 

deskundigheid toegevoegd aan de kennis die lokaal al aanwezig is. In hoeverre onze inzet in het 

lokale veld blijft bestaan, is onzeker. Veel hangt af van de wijze waarop gemeenten hun lokale 

jeugdhulp willen vormgeven. Er is al langere tijd een trend gaande dat gemeenten deze zorg steeds 

meer in eigen beheer gaan uitvoeren met ‘eigen’ medewerkers. 

 

Eind 2019 heeft Combinatie Jeugdzorg haar missie en visie tegen het licht gehouden en opnieuw 

geformuleerd: Elk kind een thuis & toekomst! Op grond van de missie en visie is een strategische 

koers uitgewerkt voor de jaren 2020 - 2025. De uitgewerkte strategische Koers 20-25 richt zich op 

3 pijlers. Verwezen wordt naar het vorige hoofdstuk.  

Voor een deel is de koers vernieuwend, maar tegelijkertijd borduurt ze voort op ontwikkelingen die al 

eerder zijn ingezet. Zo kan de afgelopen jaren vormgegeven gezinsgerichte behandeling, 

voortvloeiende uit de behandelvisie ‘Wonen doe je thuis’, als een belangrijke voorloper worden 

beschouwd van de nieuwe koers.  

Als gevolg van COVID-19 is de koers niet uit het oog verloren, maar is er wel achterstand ontstaan in 

de realisatie van de plannen. 

 

Combinatie Jeugdzorg realiseert zich dat het succes van de nieuwe koers in belangrijke mate 

afhankelijk is van de medewerking van financiers. Financiële afspraken met gemeenten moeten 

zodanig vorm worden gegeven dat onze zorgprofessionals in nauw overleg met het gezin en 

ketenpartners kunnen bepalen welke combinatie van in te zetten zorgvormen het best passend is. 

Een inspanningsgerichte financiering op basis van p x q past hier niet zo goed bij. Een vast bedrag 

per cliënt waarmee we de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan in de regio Zuidoost-Brabant 

(17 gemeenten) is een veel beter alternatief. Op- en afschaling van zorg, al dan niet binnen dezelfde 

zorgvorm, is hierbij mogelijk zonder extra administratieve lasten voor zowel gemeenten als 

zorgaanbieders. Combinatie Jeugdzorg zal zich richting de financiers dan ook sterk blijven maken 

voor een cliënt- of trajectgerichte, dan wel een taakgerichte financiering. Vanuit dit perspectief 

beschouwd zijn de eerste tekenen omtrent de financiering vanaf 2022 in de voor Combinatie 

Jeugdzorg belangrijkste regio’s niet erg hoopvol. Tegelijkertijd blijven wij het als onze plicht zien om 

ons te verantwoorden voor wat we doen en uit te leggen aan gemeenten wat de kosten zijn per cliënt.  
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De grote overschrijdingen van de uitgaven binnen het sociaal domein bij vele gemeenten blijft een 

voortdurend punt van zorg. Druk op de tarieven blijft hiermee in stand en leidt vaak tot discussies met 

gemeenten.  

 

De krimp van de voorbije jaren heeft ook gevolgen gehad voor het vastgoed van Combinatie 

Jeugdzorg. Combinatie Jeugdzorg streeft ernaar om de bezetting van de panden zo optimaal mogelijk 

te laten zijn. Uitgangspunt hierbij is en blijft de inschatting van het toekomstig zorgaanbod. Enige 

jaren terug is een Strategisch Vastgoedplan ontwikkeld waarin onze visie op vastgoed is beschreven 

en de koers is bepaald. Het Strategisch Vastgoedplan is nader uitgewerkt in het Lange Termijn 

Huisvestingsplan. Het huisvestingsplan geeft onder andere antwoord op de vraag welke panden in 

aanmerking komen voor verkoop, dan wel huuropzegging en welke panden in gebruik blijven. De 

afgelopen jaren is het aantal locaties teruggebracht, diverse panden in eigendom verkocht en zijn 

huren beëindigd. 

 

De plannen om ingrijpend te investeren in de Widdonck, locatie Heibloem (Leudal, Midden-Limburg), 

zijn gewijzigd. Zie hetgeen hiervoor is geschreven.  

 

Ondanks de bezuinigingen is Combinatie Jeugdzorg ervan overtuigd ook in de toekomst een 

belangrijke rol te kunnen blijven vervullen als partner in de jeugdzorg. De jaarrekening is dan ook 

opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. De transitiejaren zijn moeilijk, maar 

Combinatie Jeugdzorg vertrouwt erop hier goed uit te komen. En gelooft erin dat op enig moment 

meerjarenovereenkomsten met financiers kunnen worden afgesloten die meer zekerheid bieden en 

bovendien gebaseerd zijn op reële tarieven voor de zorg die wordt geleverd.  

 

De continuïteitsveronderstelling zoals hierboven verwoord, is geschreven met in het achterhoofd 

COVID-19. Het moge duidelijk zijn dat het Coronavirus en de naar aanleiding hiervan genomen 

maatregelen veel impact hebben op de samenleving, op het individu en ook op Combinatie 

Jeugdzorg. Toch mogen we concluderen dat de financiële gevolgen tot nu toe beperkt zijn gebleven. 

Wat de toekomst zal brengen is onduidelijk, maar met vaccinatie in het vizier vertrouwt Combinatie 

Jeugdzorg erop dat de zorg ook in de toekomst gecontinueerd wordt tegen een passende vergoeding. 
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1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 58.739 0

Materiële vaste activa 2 7.334.864 7.727.755

Totaal vaste activa 7.393.603 7.727.755

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3 1.402.290 1.522.261

Liquide middelen 4 9.564.305 9.730.052

Totaal vlottende activa 10.966.595 11.252.313

Totaal activa 18.360.198 18.980.068

Ref. 31-dec-2020 31-dec-2019

PASSIVA € €

Groepsvermogen

Algemene en overige reserves 5 7.838.332 8.056.672

Voorzieningen 6 579.000 713.380

Langlopende schulden 7 4.604.244 5.432.500

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van geleverde zorg 8 97.896 443.303

Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 5.240.726 4.334.213

Totaal kortlopende schulden 5.338.622 4.777.516

Totaal passiva 18.360.198 18.980.068
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1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

Realisatie Begroting Realisatie

Ref. 2020 2020 2019

 € € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

10 29.814.086 30.859.900 28.875.256

Subsidies 11 2.868.527 214.000 4.060.715

Overige bedrijfsopbrengsten 12 1.598.142 1.430.100 1.214.252

Som der bedrijfsopbrengsten 34.280.755 32.504.000 34.150.223

   

LASTEN:

Personeelskosten 13 24.418.872 23.388.900 24.196.047

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 14 1.032.358 1.062.400 1.265.360

Overige bedrijfskosten 15 8.581.824 7.987.800 8.521.610

Som der bedrijfslasten 34.033.054 32.439.100 33.983.017

BEDRIJFSRESULTAAT 247.701 64.900 167.206

Financiële baten en lasten 16 193.832 183.600 211.839

RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTING

TOEKOMEND AAN DE RECHTSPERSOON 53.869 -118.700 -44.633

Vennootschapsbelasting 17 272.209 0 24.998

RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTING

TOEKOMEND AAN DE RECHTSPERSOON -218.340 -118.700 -69.631

RESULTAATBESTEMMING

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

Het resultaat is ten laste gebracht van de: € € €

Algemene en overige reserves -218.340 -118.700 -69.631

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en 

maatschappelijke ondersteuning
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1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat (voor rente) -24.508 142.208

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 14 1.032.358 1.265.360

- mutaties voorzieningen 6 -134.380 -85.439

897.978 1.179.921

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 3 119.971 4.792.781
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) 8 / 9 552.527 447.420

672.498 5.240.201

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.545.968 6.562.330

Ontvangen interest 16 0 0

Betaalde interest 16 -193.832 -211.839

-193.832 -211.839

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.352.136 6.350.491

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen (im)materiële vaste activa 1 / 2 -698.206 -479.086

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa 1 / 2 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -698.206 -479.086

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen leningen 7 0 0

Aflossing langlopende schulden 7 -819.677 -807.853

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -819.677 -807.853

Mutatie geldmiddelen -165.747 5.063.552

Eindsaldo liquide middelen 9.564.305 9.730.052

Beginsaldo liquide middelen 9.730.052 4.666.500

-165.747 5.063.552

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 6



Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 ALGEMEEN

Gegevens rechtspersoon

Activiteiten

Groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Consolidatiegrondslag

Verbonden rechtspersonen

Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft een 100% kapitaalbelang in Combinatie Jeugdzorg B.V. en om die reden is de 

resultatenrekening en de balans van Combinatie Jeugdzorg B.V. integraal opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening. Het 

bedrag aan eigen vermogen van Combinatie Jeugdzorg B.V. bedraagt op 31-12-2020 € 147.150. Het in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen resultaat over 2020 van Combinatie Jeugdzorg B.V. bedraagt € 76.672 negatief. 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de instelling en haar dochtermaatschappijen in de groep, andere 

groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover 

de centrale leiding bestaat. Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen waarin de instelling (en/of een of meer van haar 

dochtermaatschappijen) meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen, of meer dan de helft van 

de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de instelling 

een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. 

Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de resultaten niet door 

transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering.

Tussen stichting Combinatie Jeugdzorg en Combinatie Jeugdzorg B.V. is de integrale consolidatie toegepast.  De activa en 

verplichtingen, alsmede de baten en lasten zijn voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening van stichting Combinatie Jeugdzorg 

opgenomen. Het kapitaalbelang van Stichting Combinatie Jeugdzorg in Combinatie Jeugdzorg B.V. bedraagt € 1.

De instelling heeft de volgende verbonden instellingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn.

• Stichting Toon van Rixtelfonds is statutair gevestigd te Eindhoven en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op de Nuenenseweg 4, 

5631 KB  te Eindhoven. Stichting Toon van Rixtelfonds is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 17177045. De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen en aanwending daarvan ten behoeve van en tot 

ondersteuning van de uitvoering van de de doelstelling van Stichting Combinatie Jeugdzorg. De leden van de Raad van Toezicht van 

Stichting Combinatie Jeugdzorg vormen het bestuur van Stichting Toon van Rixtelfonds. Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening 

over 2019 bedraagt het eigen vermogen van Stichting Toon van Rixtelfonds €  € 1.197.123 en is het resultaat over 2019 € 71.539 

negatief. 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling en een natuurlijk persoon of entiteit 

die verbonden is met de instelling. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de instelling en haar deelnemingen, de 

aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van 

middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Transacties van betekenis met verbonden partijen, niet zijnde transacties tussen dochtermaatschappijen die geheel in eigendom zijn 

van een of meer leden van de groep worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 

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

inzicht. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Jeugdwet en daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

Stichting Combinatie Jeugdzorg is statutair gevestigd te Eindhoven en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op de Nuenenseweg 4, 

5631 KB  te Eindhoven. Stichting Combinatie Jeugdzorg is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 17279214.

Stichting Combinatie Jeugdzorg houdt zich bezig met het verlenen van jeugdhulp, waaronder ambulante jeugdhulp, 

observatiediagnostiek, dagbehandeling, dag- en nachtbehandeling, pleegzorg en gezinshuizen. 

De jaarrekening van Combinatie Jeugdzorg B.V. is integraal opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Combinatie 

Jeugdzorg. Combinatie Jeugdzorg B.V. is statutair gevestigd te Eindhoven en heeft haar feitelijke vestiging op de Nuenenseweg 4, 

5631 KB te Eindhoven. Combinatie Jeugdzorg B.V. is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 62145444.

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
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Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijking met de begroting

Schattingen

Vennootschapsbelasting

• Stichting Kordaat is statutair gevestigd te Eindhoven en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op de Nuenenseweg 4, 5631 KB  te 

Eindhoven. Stichting Kordaat is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17184534. Stichting 

Kordaat voert al een aantal jaren geen activiteiten meer uit en derhalve zijn er ook geen transacties van toepassing. 

Tot en met het jaar 2019 was er met 17 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant een meerjarenovereenkomst gesloten. Deze 

overeenkomst werd verlengd voor het jaar 2020. In 2021 is een soortgelijke overeenkomst gesloten met 21 gemeenten in de regio 

Zuid-oost Brabant.De contractwaarde hiervan bedraagt circa 80% van de totale jeugdhulp opbrengsten.

De voorzieningen voor de komende jaren worden voldoende geacht voor de verwachte uitstroom van financiële middelen.

COVID-19 heeft in 2020 op de bedrijfsvoering van Stichting Combinatie jeugdzorg geen significantie impact gehad. Dit vanwege het 

feit dat ongeveer 80% van de omzet lumpsum is op basis van unieke clienten. Daardoor was het niet nodig om gebruik te maken van 

de continuiteitsbijdrage. Er zijn in 2020 wel extra kosten gemaakt voor het op niveau houden van de personele bezetting, extra 

schoonmaakkosten, extra beschermingsmaatregelen et cetera. Deze meerkosten zijn echter voor een groot deel gecompenseerd. 

Ook voor 2021 verwachten we geen grote financiele gevolgen als gevolg van COVID-19, mede vanwege de voorzetting van de 

lumpsum financiering op basis van unieke clienten. De liquiditeit is prima omdat met de belangrijkste financiers goede afspraken zijn 

gemaakt over bevoorschottingen van te leveren zorg. Er is dus geen aanleiding te veronderstellen dat de continuïteit als gevolg van 

COVID-19 in gevaar komt.  

Ruim een jaar geleden, in de Staatscourant van 13 december 2019,  is een besluit gepubliceerd over mogelijke 

vennootschapsbelastingplicht voor aanbieders die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten. Dit besluit heeft bij Combinatie 

Jeugdzorg veel onrust veroorzaakt vanwege de mogelijke impact van het besluit. Overigens niet alleen bij Combinatie Jeugdzorg, ook 

bij Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden, 

heeft het besluit tot veel commotie geleid. Ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening 2019, in de loop van 2020, werd echter 

duidelijk dat belastingplicht onontkoombaar was. 

Op basis van deze uitwerkingen heeft Combinatie Jeugdzorg geconcludeeerd dat er daadwerkelijk sprake is van 

vennootschapsbelastingplicht vanaf 2015. Combinatie Jeugdzorg voldoet aan de fiscale ondernemingscriteria, het subsidiebesluit is 

niet meer van toepassing en ook kan er geen beroep worden gedaan op de toepassing van de zorgvrijstelling van de 

vennootschapsbelasting. 

Combinatie Jeugdzorg heeft een adequate flexibele schil opgebouwd in het personeelsbestand. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 

invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De 

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De in deze jaarrekening opgenomen cijfers met betrekking tot de begroting 2020 zijn op 12-02-2020 door de bestuurder vastgesteld. 

De Raad van Toezicht heeft de begroting van 2020 goedgekeurd in de vergadering van 12-02-2020. 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.  

Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat activiteiten worden gecontinueerd in 2021 en de 

jaren erna. De belangrijkste waarborgen daarvoor zijn als volgt.

De eigen vermogenspositie van bijna € 8 miljoen per ultimo 2020 wordt voldoende geacht voor de korte en middellange termijn.
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1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de instelling 

zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die 

hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 

uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal 

plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. 

Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans 

opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke 

verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin 

aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische 

realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet 

op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten 

op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn 

overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met 

eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische 

realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Combinatie Jeugdzorg.

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, en andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve 

uitrusting worden gewaardeerd tegen hun kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve 

bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats 

en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de instelling in eigen beheer zijn 

vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen 

worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente 

op schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op 

basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment dat het actief klaar is voor het beoogde gebruik. Op terreinen en op vaste activa in ontwikkeling en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten zijn 

deze in mindering gebracht op de investeringen. 

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

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn 

deze in mindering gebracht op de investeringen.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot toekomstige 

prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. 

Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. Voor buitenschilderwerk is een afschrijvingspercentage 

gehanteerd van 16,67%.

• Bedrijfsgebouwen en terreinen: 2% of 5%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting: 20%

• Machines en installaties: 10%

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen die dat actief in 

zich bergt, zullen toekomen aan de instelling en de kosten van dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met cumulatieve afschrijvingen 

en bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten. In 2020 is 

software en zijn licenties aangeschaft en geactiveerd. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%. De verwachte gebruiksduur en de 

afschrijvingsmethode worden aan het eind van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. 
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Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Financial lease

Financiele vaste activa

Financiële instrumenten

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Overige financiële verplichtingen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen /  groepsvermogen

Algemene en overige reserves

Onder de post Algemene en overige reserves is het eigen vermogen / groepsvermogen opgenomen, waar binnen de statutaire 

doelstellingen van de stichting vrij over beschikt kan worden.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen bij de kortlopende schulden. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen is 

tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan 

nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.  

Financiële instrumenten omvatten zowel primaire financiële instrumenten (zoals handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 

leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten) als afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten). Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de instelling beschikt over een deugdelijk 

juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de instelling het stellige 

voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Als sprake is van een overdracht van een financieel 

actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende 

verplichting niet gesaldeerd. 

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen

geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve-rentemethode.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de 

geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de 

boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere 

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-

rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien er geen sprake is van (dis)agio is de geamortiseerde 

kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Bij het aangaan van een financial lease overeenkomst wordt het actief gewaardeerd tegen de reële waarde van het leaseobject of, 

indien dit lager is tegen de contante waarde van de leasebetalingen. Bij de berekening van deze contante waarde wordt gerekend met 

de impliciete rentevoet of, indien de impliciete rentevoet niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, de marginale rentevoet. De 

afschrijvingen vinden lineair plaats gedurende de economische levensduur, dit overeenkomstig de reguliere activa.

Bepaling reële waarde. 

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden 

afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een 

disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en 

liquiditeitsopslagen.

De deelneming van Combinatie Jeugdzorg B.V. wordt bij de enkelvoudige jaarrekening opgenomen tegen nettovermogenswaarde, 

doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Combinatie 

Jeugdzorg. Indien een deel van de vorderingen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen binnen 12 maanden na 

balansdatum opeisbaar wordt, dan wordt dit bedrag afzonderlijk toegelicht danwel gepresenteerd onder de vlottende activa.
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Voorzieningen

Algemeen

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening verlieslatende contracten

Schulden

Algemeen

Leasing

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende 

schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van 

de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

De voorziening verlieslatende contracten is gevormd omdat Stichting Combinatie Jeugdzorg een gehuurde locatie wil gaan verlaten. 

Het huurcontract is niet tussentijds opzegbaar. Het niet-opzegbare huurcontract vormt voor de stichting een verlieslatend contract. De 

voorziening betreft de contante waarde van de huurpenningen. Het huurcontract van deze locatie heeft als einddatum 14-10-2022.   

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van 

de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen, waarbij rekening is gehouden met opslag voor onder andere sociale lasten. De 

periodieke toename als gevolg van de contante waarde berekening is verwerkt als dotatie in de voorziening. De berekening is 

gebaseerd op de regeling conform CAO-Jeugdzorg en op basis van het actuele personeelsbestand, dienstjaren, blijfkans, leeftijd en 

disconteringsvoet.

De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden 

aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een 

financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische 

realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het 

aangaan van de betreffende leaseovereenkomst. 

Financiële leases.

Als de instelling optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee samenhangende schuld) bij de 

aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de 

contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de 

leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze 

rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de 

eerste waardering van het leaseobject. De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het 

hoofd Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de instelling eigenaar van een leaseobject zal worden aan het 

einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het 

object. De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten 

worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet 

over de resterende netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt 

in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan. 

Operationele leases.

Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd . Vergoedingen die worden 

ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de 

leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste 

respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor 

het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het 

gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van 

geld niet materieel is, of de voorziening binnen een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde. De 

rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als interestlast. De disconteringsvoet voor 

belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans 

opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.  
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1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Lonen en salarissen

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor het 

leveren van diensten.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot 

aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze 

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt 

verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de 

verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 

terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het 

dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de 

verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen 

kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode 

waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste 

van de resultatenrekening gebracht.

Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen 

worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de 

instelling gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die 

waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de instelling voor de kosten van een actief worden in mindering 

gebracht op het geïnvesteerde bedrag. De zorgbonus is ondergebracht bij de subsdies in de regel Rijkssubsdies vanwege het 

Ministerie van VWS.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op 

betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de 

dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die 

(mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de 

opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 

deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend 

met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenregeling

Afschrijvingen

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfkosten

Financial lease

Financiële baten en lasten

1.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht

1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT

1.4.6 Belastingen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van 

bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. In de WNT is een 

algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Voor zorg- en jeugdhulp gelden sector 

specifieke normen. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder de rubriek vaste activa verantwoord.

Immateriele vaste activa en materiële vaste activa worden in het jaar van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de instelling in het resultaat 

van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen 

invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en 

effecten.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden verantwoord 

onder de overige opbrengsten. 

De rentelasten van financial lease worden degressief (annuïtair) berekend zodat een constante periodieke rentevoet berekend wordt 

over de netto-verplichting gedurende de looptijd van de financial lease overeenkomst.

Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan bedrijfstakpensioenfonds Zorg en 

Welzijn. Deelname aan Zorg en Welzijn is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder zowel Stichting 

Combinatie Jeugdzorg alsook Combinatie Jeugdzorg B.V. valt. De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het 

betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een 

middelloonregeling met  -voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke 

toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement. De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken 

bedraagt 23,5% van het pensioengevend salaris (2021: 25,0%) dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 12.770 

(2019 € 12.426). Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 110.111 (2019 € 107.593). De jaarlijkse premie die voor rekening 

komt van de werkgever bedraagt 11,75% van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door 

het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen. De dekkingsgraad van Zorg 

en Welzijn bedraagt ultimo 2020 volgens opgave van het fonds 92,6%. Het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad is 104,3%. 

Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar (periode 2019-2028) hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen 

noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Op 

basis van het uitvoeringsreglement hebben Stichting Combinatie Jeugdzorg en Combinatie Jeugdzorg B.V. bij een tekort in het fonds 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 

middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

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

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De 

belastingen worden in de resultatenrekening opgenomen, behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in 

het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst 

over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op 

verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
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1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.7 Gebeurtenissen na belansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het 

opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. 

Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de 

geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

Software 58.739 0

Totaal materiële vaste activa 58.739 0

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

licenties Totaal

€ €

Bij: investeringen 66.363 66.363

Af: investeringssubsidies 0 0

Af: afschrijvingen 7.624 7.624

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 2020 58.739 58.739

Aanschafwaarde 66.363 66.363

Cumulatieve waardeverminderingen 0

Cumulatieve afschrijvingen 7.624 7.624

58.739 58.739

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 5.738.968 6.170.941

Machines en installaties 486.343 145.115

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.109.553 1.411.699

Totaal materiële vaste activa 7.334.864 7.727.755

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

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfs-middelen, 

technische en 

administratieve 

uitrusting Totaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2020 6.170.941 145.115 1.411.699 7.727.755

Bij: investeringen 20.892 368.007 242.944 631.843

Af: investeringssubsidies 0 0 0 0

Af: afschrijvingen 452.865 26.779 545.090 1.024.734

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0

Af: desinvesteringen 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2020 5.738.968 486.343 1.109.553 7.334.864

Aanschafwaarde 13.158.241 835.430 2.957.308 16.950.979

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 7.419.273 349.087 1.847.755 9.616.115

5.738.968 486.343 1.109.553 7.334.864

In 2020 is Cisco WebEx Meetings aangeschaft en geactiveerd en ook is een vijfjarige overeenkomst aangegaan voor het gebruik 

van Skillstown als leerplatform. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%. De resterende levensduur bedraagt nog ruim 4 jaar. 
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Toelichting:

3. Vorderingen en overlopende activa

31-dec-2020 31-dec-2019

De specificatie is als volgt: € €

Rekening courant Toon van Rixtelfonds 102.421 0

Vorderingen op debiteuren 511.710 826.430

Af: dubieuze debiteuren -1.278 -4.180

Pensioenen 5.423 0

Vooruitbetaalde kosten 21.411 316.213

Nog te ontvangen bedragen 762.603 383.798

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.402.290 1.522.261

Toelichting:

4. Liquide middelen

31-dec-2020 31-dec-2019

De specificatie is als volgt: € €

Bankrekeningen 9.552.231 9.716.444

Kassen 12.074 13.608

Totaal liquide middelen 9.564.305 9.730.052

Toelichting:

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een verwachte looptijd van minder dan een jaar.

Dubieuze debiteuren. De voorziening getroffen voor oninbaar geachte vorderingen ultimo boekjaar bedraagt respectievelijk € 4.180 

en € 1.278. De bedragen die als oninbaar werden geacht zijn in 2020 afgeboekt ten laste van de voorziening.

Nog te ontvangen bedragen. In deze regel is een bedrag begrepen van ruim € 196.000 voor compensatie meerkosten COVID-19 

en een bedrag van € 386.000 aan opbrengst Jeugdwet.

Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op 

het niveau van de kasstroomgenererende eenheden en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de 

bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2020. De totale vastgoedportefeuille van Stichting Combinatie Jeugdzorg 

is als één kasstroomgenererende eenheid aangemerkt. Er is geen aanleiding voor het toepassen van een waardevermindering. 

Alle liquide middelen staan vrij ter beschikking van Stichting Combinatie Jeugdzorg.

Vorderingen op debiteuren. Deze is afgenomen omdat er in 2020 minder medewerkers zijn gedetacheerd en gefactureerd. 

De belangrijkste investering in machines en installaties betreft de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op onze locaties Locht 

133 te Veldhoven en Nuenenseweg 4 te Eindhoven.

De investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting betreffen hoofdzakelijk investeringen in 

automatiserings- en telefonieapparatuur.
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

5. Groepsvermogen

31-dec-2020 31-dec-2019

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: € €

Algemene en overige reserves 7.691.182 7.832.850

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen 7.691.182 7.832.850

Aandeel van derden in het groepsvermogen 147.150 223.822

7.838.332 8.056.672

2020 2019

Het verloop is als volgt weer te geven: € €

Stand per 1 januari 8.056.672 8.126.303

Bij: positief resultaat 0 0

Af: negatief resultaat 218.340 69.631

Bij: overige mutaties 0 0

Af: overige mutaties 0 0

Stand per 31 december  7.838.332 8.056.672

Toelichting:

6. Voorzieningen 31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

Jubileumverplichtingen 477.000 555.380

Verlieslatende contracten 102.000 158.000

579.000 713.380

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 31-dec-2020

€ € € € €

Voorziening voor:

 - jubileumverplichtingen 555.380 0 48.320 30.060 477.000

 - verlieslatende contracten 158.000 0 56.000 0 102.000

Totaal voorzieningen 713.380 0 104.320 30.060 579.000

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend worden beschouwd:

31-dec-2020

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar): jubileumverplichting € 91.000 en verlieslatend contract: € 57.000 148.000

Langlopend deel van de voorzieningen (< 5 jaar): jubileumuitkering € 177.000 en verlieslatend contract: € 102.000 279.000

Langlopend deel van de voorzieningen (> 5 jaar): jubileumuitkering: € 299.000 299.000

Het kortlopend deel van de voorzieningen is opgenomen onder de voorzieningen.

Toelichting per categorie voorziening:

Algemene reserve. Het negatieve resultaat over het boekjaar 2020 ad € 218.340 is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Jubileumverplichtingen. Medewerkers hebben bij een 12,5-, 25-, 30-, of 40 jarig dienstjubileum recht op een jubileumuitkering 

conform de bepalingen in de CAO Jeugdzorg. De verplichting wordt jaarlijks op het eind van het boekjaar opnieuw berekend. Bij 

de vaststelling van de hoogte van de voorziening is gerekend met een discontopercentage van 0,5% (2019: 0,5%) en een 

gemiddelde salarisstijging van 2,4% (2019: 2,5%).

Verlieslatende contracten. Deze voorziening is getroffen vanwege een niet-opzegbare deel van een huurcontract dat verlieslatend 

is voor Stichting Combinatie Jeugdzorg. Bij de vaststelling van de hoogte van de voorziening is gerekend met een 

discontopercentage van 0% (2019: 0%). Vanwege de korte looptijd van deze voorziening is dit discontopercentage lager dan het 

percentage dat gehanteerd is bij de voorziening jubileumverplichtingen.
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

7. Langlopende schulden

31-dec-2020 31-dec-2019

De specificatie is als volgt: € €

Schulden aan kredietinstellingen 3.607.156 3.942.014

Overige langlopende schulden 840.286 892.408

Financial leases 156.801 598.078

Totaal langlopende schulden 4.604.244 5.432.500

2020 2019

Het verloop is als volgt weer te geven: € €

Stand per 1 januari 6.252.177 7.060.030

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen / afboekingen 819.677 807.853

Stand per 31 december  5.432.500 6.252.177

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 828.256 819.677

Stand langlopende schulden per 31 december 4.604.244 5.432.500

2020 2019

Toelichting in welke mate de langlopende schulden als langlopend worden beschouwd: € €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 828.256 819.677

Langlopend deel van de langlopende schulden (< 5 jaar), balanspost 3.243.909 3.602.535

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 5 jaar), balanspost 2.189.500 2.649.641

De aflossingsverplichting voor het komend jaar is verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor een gedetailleerd schema van de langlopende schulden en de zekerheden die hierbij gesteld zijn: zie paragraaf 1.6.

31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

8. Schulden uit hoofde van geleverde zorg 97.896 443.303

Toelichting:

9. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-2020 31-dec-2019

De specificatie is als volgt: € €

Crediteuren 96.128 272.443

Aflossingsverplichting leningen 828.256 819.677

Belastingen en sociale premies 1.405.939 1.426.619

Eindheffing zorgbonus 330.772 0

Salarissen 436.557 43.605

Pensioenpremies 243.842 276.605

Vakantietoeslag 748.589 758.487

Pleegvergoedingen 321.424 325.748

Vooruitontvangen bedragen 270.603 0

Overige schulden 558.616 411.029

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 5.240.726 4.334.213

De post schulden uit hoofde van geleverde zorg betreft nog te verrekenen omzet over 2020.
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Toelichting:

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

(Meerjarige) financiële verplichtingen

betaalbaar 

binnen 1 jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal 

31-dec-2020

€ € € €

Operational lease auto's 5.400 2.800 0 8.200

Totaal meerjarige financiële verplichtingen 5.400 2.800 0 8.200

Toelichting:

(Meerjarige) financiële activa

ontvangbaar 

binnen 1 jaar

ontvangbaar

 1-5 jaar

ontvangbaar

 na 5 jaar

Totaal 

31-dec-2020

€ € € €

Lening Bewellim 9.600 48.000 153.600 211.200

Bouwsubsidie Sitterlaan 2/4 0 152.000 0 152.000

Totaal meerjarige financiële activa 9.600 200.000 153.600 363.200

Toelichting:

Lening Bewellim. Met de geldverstrekker Bewellim is afgesproken dat zij de jaarlijkse aflossing schenkt voor elk jaar dat 

Combinatie Jeugdzorg het aangekochte pand in Heythuysen als gezinshuis exploiteert. In 2020 is dat het geval. 

Combinatie Jeugdzorg heeft de volgende vorderingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

Lease auto's. De operational leasecontracten hebben een looptijd van 72 maanden met als einddatum 22-06-2022. 

Bouwsubsidie Sitterlaan 2/4. In 2017 zijn de panden Sitterlaan 2/4, gelegen te Veldhoven verkocht. Er wordt onderzocht of er op 

deze panden nog een verplichting bouwsubsidie ter hoogte van € 152.244 rust. Om die reden staat dit bedrag nog in depot bij de 

notaris. We zijn in afwachting van een uitspraak van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of het bedrag aan ons 

mag worden uitbetaald. Het bedrag is derhalve opgenomen bij de post 'Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de 

balans opgenomen activa'.

Alle kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een verwachte looptijd van minder dan een jaar. De reële waarde van 

de kortlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde. 

Combinatie Jeugdzorg heeft de volgende verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

De regel vooruitontvangen bedragen betreft in hoofdzaak subsidies voor meerdere jaren die zijn overgeheveld naar 2021 en de 

daaraan gekoppelde kosten die nog niet zijn gemaakt.

In de regel te betalen belastingen en sociale premies is een bedrag opgenomen van € 272.209 aan te betalen 

vennootschapsbelasting. De te vorderen vennootschapsbelasting van Combinatie Jeugdzorg B.V. ad € 17.985 is met deze regel 

gesaldeerd.

In de regel te betalen salarissen is een bedrag inbegrepen van € 431.000 met betrekking tot de zorgbonus.

De stand van de crediteuren is ultimo 2020 aanzienlijk lager dan ultimo 2019. De hoge liquiditeitspositie en de daarbij behorende 

negatieve rente was aanleiding om de crediteurenpositie laag te houden.
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1.6 Overzicht langlopende schulden geconsolideerd ultimo 2020

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

looptijd 

in jaren

Soort lening
Werke-

lijke rente

Restschuld 

31 december 

2019

Nieuwe 

leningen 

in 2020

Aflossing / 

afboeking 

in 2020

Restschuld 

31 december 

2020

Restschuld 

over 5 jaar

Rest 

looptijd in 

jaren eind 

2020

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2020
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Schulden aan kredietinstellingen

BNG Bank 23-2-2004 1.518.746 17 Hypothecair 1,83% 178.676 0 89.338 89.338 0 1 Lineair 89.338 Nuenenseweg 4, Eindhoven

BNG Bank 30-6-2006 5.000.000 30 Hypothecair 3,77% 2.833.333 0 166.667 2.666.666 1.833.333 16 Lineair 166.667 Nuenenseweg 4, Eindhoven

Rabobank 16-1-2000 1.951.255 40 Hypothecair 2,35% 1.264.863 0 78.853 1.186.010 791.742 15 Lineair 78.853 Meijelseweg 3a, Heibloem

Subtotaal 8.470.001 4.276.872 0 334.858 3.942.014 2.625.075 334.858

Overige langlopende schulden

Gemeente Helmond 25-6-1993 1.225.773 40 Hypothecair 3,18% 712.821 0 41.212 671.609 445.034 13 Annuïtair 42.523 Rivierensingel 750, Helmond

Toon van Rixtelfonds 4-7-1996 45.378 25 Hypothecair 8,00% 1.818 0 1.818 0 0 0 Lineair 0 Frankrijkstraat 32, Eindhoven

Bewellim 31-8-2018 240.000 25 Hypothecair 2,00% 230.400 0 9.600 220.800 172.800 23 Lineair 9.600 Rozenhof 28, Heythuysen

Subtotaal 1.511.151 945.039 0 52.630 892.409 617.834 52.123

Financial lease

Financial lease De Lage Landen 28-11-2016 1.208.725 5 Financial lease 2,75% 488.272 0 242.985 245.287 0 1 Annuïtair 245.287

Financial lease De Lage Landen 23-8-2017 939.763 5 Financial lease 2,94% 541.994 0 189.204 352.790 0 2 Annuïtair 195.988

Subtotaal 2.148.488 1.030.265 0 432.189 598.076 0 441.275

Totaal 12.129.639 6.252.177 0 819.677 5.432.500 3.242.909 828.256
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1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Opbrengsten jeugdwet 29.704.920 30.689.900 28.771.013

Opbrengsten WMO 56.598 150.000 65.782

Opbrengsten uit zorgverzekeringswet 52.568 20.000 38.461

Totaal 29.814.086 30.859.900 28.875.256

Toelichting:

11. Subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Rijkssubsdies vanwege het Ministerie van VWS. 778.272 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 0 10.000 0

2.053.708 130.000 4.060.715

36.547 74.000 0

2.868.527 214.000 4.060.715

Toelichting:

12. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Samenwerking speciaal onderwijs 331.259 270.000 274.423

Doorberekende kosten aan derden 128.984 20.000 49.167

Opbrengst trainers 172.427 362.500 176.565

Ontvangen verhuur 112.501 84.900 141.092

Opbrengst projecten /  samenwerking 530.603 398.100 439.867

Overige baten 322.368 294.600 133.138

Totaal 1.598.142 1.430.100 1.214.252

Toelichting:

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief WMO en Jeugdwet). De hogere opbrengst wordt vooral 

veroorzaakt doordat Combinatie Jeugdzorg penvoerder is van Garage2020

Overige baten. In deze regel is de incidentele opbrengst van de verkoop van een pand te Kessel ad € 245.000 

opgenomen. 

Opbrengst Jeugdwet. In deze regel is aan compensatie meerkosten COVID-19 een bedrag opgenomen van € 

196.744. Deze compensatie is verstrekt door de regio Zuidoost-Brabant (21 gemeenten) voor een bedrag van € 

188.075 en door de regio Noordoost-Brabant voor een bedrag van € 8.669. De regio Noordoost-Brabant heeft dit 

bedrag bevestigd middels een vaststellingsovereenkomst evenals een deel van de regio Zuidoost-Brabant (DVO 

Helmond: 10 gemeenten). Tevens is mailverkeer voorhanden waaruit blijkt dat het bedrag door de DVO Eindhoven 

(overige 11 gemeenten) is toegezegd. 

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief 

WMO en Jeugdwet)

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-

subsidies

Rijkssubsdies vanwege het Ministerie van VWS. De subsdie ad € 778.272 betreft ontvangen middelen met betrekking 

tot de zorgbonus die in verband met COVID-19 door het rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers in de zorg. De 

kosten zijn voor een gelijk bedrag verantwoording onder de personeelskosten. 

Daarnaast zijn de meeste tarieven van de producten geïndexeerd in 2020, met als gevolg een hogere opbrengst.

Opbrengst projecten / samenwerking. Hierin zijn opgenomen de opbrengsten van de samenwerkingen inzake de 

projecten MST, FACT en Spoed voor Jeugd. 
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LASTEN

13. Personeelskosten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Lonen en salarissen 17.696.207 17.238.500 17.079.648

Sociale lasten 3.318.507 3.020.600 3.197.104

Pensioenpremies 1.573.575 1.678.600 1.590.200

Dotatie / vrijval personele voorzieningen -30.060 0 -47.000

Andere personeelskosten:

-  reis- en verblijfskosten 494.822 561.000 606.942

-  studiekosten 211.441 119.200 295.925

-  mobiliteits- en ontslagkosten 229.187 200.000 122.597

-  overige personeelskosten 227.599 411.000 447.489

Subtotaal 23.721.278 23.228.900 23.292.905

Personeel niet in loondienst 697.594 160.000 903.142

Totaal personeelskosten 24.418.872 23.388.900 24.196.047

Gemiddeld aantal personeelsleden in boekjaar (in fte's): 401 392 411

Het gemiddeld aantal fte's in 2020 is inclusief 29 fte stagiaires en 19 fte vrijwilligers.

Het gemiddeld aantal fte's in 2019 is inclusief 29 fte stagiaires en 14 fte vrijwilligers.

Toelichting:

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Immateriële vaste activa 10.236 0 0

Materiële vaste activa 1.022.122 1.062.400 1.265.360

Totaal afschrijvingen 1.032.358 1.062.400 1.265.360

Toelichting:

Op de regel lonen en salarissen is in 2020 een bedrag opgenomen van € 447.500 voor de zorgbonus. Op de regel 

sociale lasten is een bedrag opgenomen van € 330.772 inzake verschuldigde eindheffing over deze zorgbonus. De 

vergoeding van deze zorgbonus is opgenomen in de post Rijkssubsdies vanwege het Ministerie van VWS voor 

hetzelfde bedrag.

De volgende afschrijvingspercentages zijn toegepast. Bij immateriele activa: software/licenties: 20%. Bij vaste activa: 

terreinvoorzieningen: 5%; bedrijfsgebouwen: 2% of 2,5%; verbouwingen: 5%; machines en installaties: 10% en 

inventaris en vervoermiddelen: 20% en groot onderhoud 16,67%.
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LASTEN

15. Overige bedrijfskosten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Apparaatskosten 1.369.140 1.161.100 1.586.555

Automatiseringskosten 735.772 785.000 634.934

Huisvestingskosten 1.712.337 1.570.000 1.650.115

Verzorgingskosten 4.764.575 4.471.700 4.650.006

Totaal overige bedrijfskosten 8.581.824 7.987.800 8.521.610

Toelichting accountantskosten opgenomen in de post apparaatskosten:

De honoraria van de accountant zijn als volgt: € € €

1 Controle van de jaarrekening 51.888 0 73.667

2 Overige controlewerkzaamheden 0 0 25.603

3 Fiscale advisering 15.928 0 0

4 Niet controle-diensten 0 0 847

Totaal accountantskosten 67.816 65.000 100.117

Toelichting:

16. Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Rentebaten 0 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0 0

Subtotaal financiële baten 0 0 0

Rentelasten 193.832 183.600 211.839

Resultaat deelnemingen 0 0 0

Subtotaal financiële lasten 193.832 183.600 211.839

Totaal financiële baten en lasten 193.832 183.600 211.839

Toelichting:

Rentebaten zijn vanwege de extreem lage rentestand niet gerealiseerd. 

Huisvestingskosten. De overschrijding bij de huisvestingskosten wordt grotendeels veroorzaakt door hogere 

energiekosten en extra schoonmaakkosten in verband met COVID-19.

Apparaatskosten. In de apparaatskosten zijn projectkosten inbegrepen voor een bedrag van € 220.000. Deze zijn niet 

begroot.
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17. Vennootschapsbelasting

In de loop van 2020 werd duidelijk dat de belastingdienst akkoord ging met de zienswijze van Combinatie Jeugdzorg 

op nagenoeg alle punten. Alleen werd er nog geen uitsluitsel gegeven over de waardering van het onroerend goed, dit 

moest nog nader bestudeerd worden. Onlangs (maart 2021) is er uitsluitsel gekomen: de waardering van het 

onroerend goed op basis van de WOZ waarde is akkoord bevonden, alleen de grondwaarde van het onroerend goed 

(het gedeelte waarover niet mag worden afgeschreven) werd als te laag beoordeeld en moest naar boven worden 

aangepast. Concreet betekent dit dat de fiscale afschrijving over het onroerend goed over de jaren 2015 tot en met 

2019 te hoog is berekend en daarmee de fiscale winst als te laag.  

Op basis van de onlangs verkregen informatie van de belastingdienst is de fiscale positie van Combinatie Jeugdzorg 

opnieuw berekend en in kaart gebracht,niet alleen over de jaren 2015 tot en met 2019, maar ook over het boekjaar 

2020. Deze fiscale positie laat zich samenvatten in het overzicht hierna. 

In een brief aan de belastingdienst van 29 juni 2020 heeft Combinatie Jeugdzorg inzichtelijk gemaakt welke 

uitgangspunten en standpunten zij inneemt ter berekening van de vennootschapsbelasting over de jaren 2015 tot en 

met 2019 met het verzoek aan de belastingdienst om in te stemmen met de keuzes die zijn gemaakt. De 

uitgangspunten en standpunten zijn vooraf gedeeld met Deloitte Belastingadviseurs B.V. en  zijn door hen als pleitbaar 

beoordeeld. Verder is de belastingdienst uitdrukkelijk verzocht om het (fiscale) verlies van 2015 te mogen verrekenen 

met de winsten van volgende jaren. 

Ruim een jaar geleden, in de Staatscourant van 13 december 2019, is een besluit gepubliceerd over mogelijke 

vennootschapsbelastingplicht voor aanbieders die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten. Dit besluit heeft bij 

Combinatie Jeugdzorg veel onrust veroorzaakt vanwege de mogelijke impact van het besluit. Overigens niet alleen bij 

Combinatie Jeugdzorg, ook bij Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, 

jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden, heeft het besluit tot veel commotie geleid. Ten tijde van het 

samenstellen van de jaarrekening 2019, in de loop van 2020, werd echter duidelijk dat belastingplicht onontkoombaar 

was. 

Als gevolg hiervan is met terugwerkende kracht vanaf 2015 de fiscale positie van Combinatie Jeugdzorg in kaart 

gebracht. Een fiscale openingsbalans per 1-1-2015 is opgemaakt. Een fiscale openingsbalans die een scheidslijn trekt 

tussen de onbelaste en de belaste periode, waarbij de vermogensbestanddelen (activa en passiva) zijn gewaardeerd 

op de waarde in het economisch verkeer. Ook de fiscale balansen over de jaren 2016 tot en met 2019 zijn opgemaakt. 

Op basis van de opeenvolgende balansen zijn via vermogensvergelijking de fiscale resultaten over de jaren 2015 tot 

en met 2019 berekend. Vervolgens zijn de fiscale resultaten getoetst door een aansluiting te maken tussen het 

commerciële resultaat en het fiscale resultaat. De laatste stap was het opstellen van de fiscale exploitatierekeningen. 

Dit is gedaan aan de hand van de commerciële exploitatierekeningen over de jaren 2015 tot en met 2019 waarop de 

fiscale correcties zijn aangebracht inclusief de beperkte aftrek van de gemengde kosten.  

De eerdere aanname, zie jaarrekening 2019, dat Combinatie Jeugdzorg over de jaren 2015 tot en met 2019 geen 

vennootschapsbelasting verschuldigd is en dat ultimo 2019 een compensabel verlies van € 444.437 resteert, is dan 

ook niet meer geldend. 
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De termijn van voorwaartse verliesverrekening is vanaf 2019 beperkt tot 6 jaar.

WNT-verantwoording 2020 Stichting Combinatie Jeugdzorg

1. Bezoldiging topfunctionaris.

Mw. G.J.M. 

Huijbregts

Bestuurder

1/1 - 31/12

1,0

ja

154.102

12.548

166.650

166.650

0

166.650

Toelichting: 

Gegevens 2019

Mw. G.J.M. 

Huijbregts

Bestuurder

1/1 - 31/12

1,0

ja

158.717

12.515

171.232

171.232

171.232

WNT-verantwoording 2020 Stichting Combinatie Jeugdzorg
Het bezoldigingsmaximum voor de toezichthoudende topfunctionarissen van Stichting Combinatie Jeugdzorg bedraagt 

in het jaar 2020 voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht 15% (€ 24.450) en voor de Leden van de Raad van 

Toezicht 10% (€ 16.300) van het bezoldigingsmaximum. 

Bezoldiging

De Raad van Toezicht heeft de maximale bezoldiging voor topfunctionarissen bepaald via de Regeling sectorale 

bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorg en jeugd. De topfunctionaris van Stichting Combinatie Jeugdzorg is 

ingedeeld in klass III, met een bezoldigingsnorm van € 163.000. 

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Naam

Zoals uit het overzicht blijkt, bedraagt de te betalen vennootschapsbelasting  over de jaren 2015 tot en met 2020 € 

290.194. Hierbij is het verlies van 2015 voorwaarts verrekend met de winst van 2016 en is het verlies van 2017 

achterwaarts verrekend met de winst van 2016. Per saldo, na verliesverrekening, is er over de jaren 2015 tot en 2020 

een fiscaal resultaat behaald van € 1.349.958 waarover € 290.194 vennootschapsbelasting is verschuldigd.  

Omvang dienstverband (in fte)

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Naam

Beloningen betaalbaar op termijn

Bezoldiging 

Omvang dienstverband (in fte)

Dienstbetrekking?

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Het negatieve resultaat van Combinatie Jeugdzorg B.V. resulteert in een te vorderen bedrag aan 

vennootschapsbelasting van € 17.985. Geconsolideerd is ultimo 2020 aan vennootschapsbelasting een bedrag 

verschuldigd van € 272.209.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Bezoldiging

Functiegegevens

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Subtotaal

Het overgangsrecht vangt aan in 2016 en bestaande afspraken worden vier jaar gerespecteerd. Vanaf 2020 wordt de 

bezoldiging in drie jaar afgebouwd. In 2020 bedraagt het bezoldigingsmaximum daardoor € 169.174. Het 

bezoldigingsmaximum voor het jaar 2021 ad € 170.000 is hoger dan de afbouw voorschrijft, waardoor de afbouw met 

ingang van 2021 is beëindigd. 

Aanvang en einde functievervulling in 2019
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Aanvang en einde functievervulling in 2020

1a. Toezichthoudende topfunctionarissen

Dhr. G.M. van 

Rozendaal

Mw. G.M.L. 

Rombouts- 

Schouten

Dhr. C. van der 

Lee

Voorzitter Vice-voorzitter lid

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

12.459 10.383 4.000

24.450 16.300 16.300

0 0 0

12.459 10.383 4.000

Gegevens 2019

Dhr. G.M. van 

Rozendaal

Mw. G.M.L. 

Rombouts- 

Schouten

Dhr. C. van der 

Lee

Voorzitter Vice-voorzitter lid

1/11 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

833 3.125 2.500

3.925 15.700 15.700

Mw. N.G.J. 

Lemlijn

Dhr. B.J.M. 

Peters

Mw. I.W.F.D. 

Verkuylen

lid Lid Lid

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

8.306 8.306 8.306

16.300 16.300 16.300

0 0 0

8.306 8.306 8.306

Gegevens 2019

Mw. N.G.J. 

Lemlijn

Dhr. B.J.M. 

Peters

Mw. I.W.F.D. 

Verkuylen

lid Lid Lid

1/1 - 31/12 1/11 - 31/12 1/11 - 31/12

2.500 417 417

15.700 2.617 2.617

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Bezoldiging

Bezoldiging

Naam

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

Naam

Functiegegevens

Bezoldiging

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 

een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen 

betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op 

grond van de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel WNT-maximum

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Naam

Bezoldiging

Naam

Functiegegevens

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel WNT-maximum

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Aanvang en einde functievervulling in 2019
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1.8 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 18 58.739 0

Materiële vaste activa 19 7.334.864 7.727.755

Financiële vaste activa 20 147.150 223.822

Totaal vaste activa 7.540.753 7.951.577

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 21 1.555.683 1.522.261

Liquide middelen 22 9.206.093 9.389.725

Totaal vlottende activa 10.761.776 10.911.986

Totaal activa 18.302.529 18.863.563

Ref. 31-dec-2020 31-dec-2019

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 23 7.838.332 8.056.672

Voorzieningen 24 579.000 713.380

Langlopende schulden 25 4.604.244 5.432.500

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van geleverde zorg 26 97.896 443.303

Kortlopende schulden en overlopende passiva 27 5.183.057 4.217.708

Totaal kortlopende schulden 5.280.953 4.661.011

Totaal passiva 18.302.529 18.863.563
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Realisatie Begroting Realisatie

Ref. 2020 2020 2019

 € € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

28 29.814.086 30.859.900 28.875.256

Subsidies 29 2.858.527 214.000 4.060.715

Overige bedrijfsopbrengsten 30 1.666.142 1.575.100 1.359.252

Som der bedrijfsopbrengsten 34.338.755 32.649.000 34.295.223

   

LASTEN:

Personeelskosten 31 24.382.331 23.420.200 24.472.623

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 32 1.032.358 1.062.400 1.265.360

Overige bedrijfskosten 33 8.581.708 7.982.800 8.521.604

Som der bedrijfslasten 33.996.397 32.465.400 34.259.587

BEDRIJFSRESULTAAT 342.358 183.600 35.636

Financiële baten en lasten 34 270.504 183.600 105.267

RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN 71.854 0 -69.631

Vennootschapsbelasting 35 -290.194 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTINGEN -218.340 0 -69.631

RESULTAATBESTEMMING

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

Het resultaat is ten laste gebracht van de: € € €

Algemene en overige reserves -218.340 0 -69.631

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en 

maatschappelijke ondersteuning
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Financiële vaste activa

Ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening zijn er geen afwijkende waarderingsgrondslagen, anders dan 

onderstaand toegelicht.

1.10 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De deelneming van Combinatie Jeugdzorg B.V. is bij de enkelvoudige jaarrekening opgenomen tegen 

nettovermogenswaarde.
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1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

18. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

Software 58.739 0

Totaal immateriële vaste activa 58.739 0

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

licenties Totaal

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2020 0 0

Bij: investeringen 66.363 66.363

Af: investeringssubsidies 0 0

Af: afschrijvingen 7.624 7.624

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 2020 58.739 58.739

Aanschafwaarde 66.363 0

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 7.624 0

58.739 0

Toelichting:

19. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 5.738.968 6.170.941

Machines en installaties 486.343 145.115

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.109.553 1.411.699

Totaal materiële vaste activa 7.334.864 7.727.755

In 2020 is Cisco WebEx Meetings aangeschaft en geactiveerd en ook is een vijfjarige overeenkomst aangegaan voor het gebruik 

van Skillstown als leerplatform. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%. De resterende levensduur bedraagt nog ruim 4 jaar. 
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Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfs-middelen, 

technische en 

administratieve 

uitrusting Totaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2020 6.170.941 145.115 1.411.699 7.727.755

Bij: investeringen 20.892 368.007 242.944 631.843

Af: investeringssubsidies 0 0 0 0

Af: afschrijvingen 452.865 26.779 545.090 1.024.734

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0

Af: desinvesteringen 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2020 5.738.968 486.343 1.109.553 7.334.864

Aanschafwaarde 13.158.241 835.430 2.957.308 16.950.979

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 7.419.273 349.087 1.847.755 9.616.115

5.738.968 486.343 1.109.553 7.334.864

Toelichting:

31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

20. Financiële vaste activa

Deelneming Combinatie Jeugdzorg B.V. 147.150 223.822

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Boekwaarde Bij Af Boekwaarde 

1-jan-2020 31-dec-2020

€ € € €

Deelneming Combinatie Jeugdzorg B.V. 223.822 0 76.672 147.150

Toelichting:

De toename van de deelneming betreft het resultaat van Combinatie Jeugdzorg B.V. over het boekjaar 2020. Dit resultaat is 

vastgesteld met toepassing van de nettovermogenswaarde.

De belangrijkste investering in machines en installaties betreft de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op onze locaties Locht 

133 te Veldhoven en Nuenenseweg 4 te Eindhoven.

Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op 

het niveau van de kasstroomgenererende eenheden en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de 

bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2020. De totale vastgoedportefeuille van Stichting Combinatie Jeugdzorg 

is als één kasstroomgenererende eenheid aangemerkt. Er is geen aanleiding voor het toepassen van een waardevermindering. 

De investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting betreffen hoofdzakelijk investeringen 

in automatiserings- en telefonieapparatuur.
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21. Vorderingen en overlopende activa

31-dec-2020 31-dec-2019

De specificatie is als volgt: € €

Rekening courant Combinatie Jeugdzorg B.V. 163.376 0
Rekening courant Toon van Rixtelfonds 102.421 0

Vorderingen op debiteuren 511.710 826.430

Af: dubieuze debiteuren -1.278 -4.180

Pensioenen 0 0

Vooruitbetaalde kosten 21.411 316.213

Nog te ontvangen bedragen 758.043 383.798

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.555.683 1.522.261

Toelichting:

22. Liquide middelen

31-dec-2020 31-dec-2019

De specificatie is als volgt: € €

Bankrekeningen 9.194.019 9.376.117

Kassen 12.074 13.608

Totaal liquide middelen 9.206.093 9.389.725

Toelichting:

PASSIVA

23. Eigen vermogen

31-dec-2020 31-dec-2019

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: € €

Algemene reserve 7.838.332 8.056.672

2020 2019

Het verloop is als volgt weer te geven: € €

Stand per 1 januari 8.056.672 8.126.303

Bij: positief resultaat 0 0

Af: negatief resultaat 218.340 69.631

Bij: overige mutaties 0 0

Af: overige mutaties 0 0

Stand per 31 december  7.838.332 8.056.672

Toelichting:

Nog te ontvangen bedragen. In deze regel is een bedrag begrepen van ruim € 196.000 voor compensatie meerkosten COVID-19 

en een bedrag van € 386.000 aan opbrengst Jeugdwet.

Vorderingen op debiteuren. Deze is afgenomen omdat er in 2020 minder medewerkers zijn gedetacheerd en gefactureerd. 

Alle liquide middelen staan vrij ter beschikking van Stichting Combinatie Jeugdzorg.

Algemene reserve. Het resultaat van de stichting bedraagt  in 2020 € 218.340 negatief. Het aandeel van derden in het eigen 

vermogen van de stichting bedraagt per 31-12-2020 € 147.150.

Dubieuze debiteuren. De voorziening getroffen voor oninbaar geachte vorderingen ultimo boekjaar bedraagt respectievelijk € 

4.180 en € 1.278. De bedragen die als oninbaar werden geacht zijn in 2020 afgeboekt ten laste van de voorziening.

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een verwachte looptijd van minder dan een jaar.
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24. Voorzieningen 31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

Jubileumverplichtingen 477.000 555.380

Verlieslatende contracten 102.000 158.000

579.000 713.380

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 31-dec-2020

€ € € € €

Voorziening voor:

 - jubileumverplichtingen 555.380 0 48.320 30.060 477.000

 - verlieslatende contracten 158.000 0 56.000 0 102.000

Totaal voorzieningen 713.380 0 104.320 30.060 579.000

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend worden beschouwd: 31-dec-2020

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar): jubileumverplichting € 91.000 en verlieslatend contract: € 57.000 148.000

Langlopend deel van de voorzieningen (< 5 jaar): jubileumuitkering € 177.000 en verlieslatend contract: € 102.000 279.000

Langlopend deel van de voorzieningen (> 5 jaar): jubileumuitkering: € 299.000 299.000

Het kortlopend deel van de voorzieningen is opgenomen onder de voorzieningen.

Toelichting per categorie voorziening:

25. Langlopende schulden

31-dec-2020 31-dec-2019

De specificatie is als volgt: € €

Schulden aan kredietinstellingen 3.607.156 3.942.014

Overige langlopende schulden 840.286 892.408

Financial leases 156.801 598.078

Totaal langlopende schulden 4.604.244 5.432.500

2020 2019

Het verloop is als volgt weer te geven: € €

Stand per 1 januari 6.252.177 7.060.030

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen / afboekingen 819.677 807.853

Stand per 31 december  5.432.500 6.252.177

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 828.256 819.677

Stand langlopende schulden per 31 december 4.604.244 5.432.500

Jubileumverplichtingen. Medewerkers hebben bij een 12,5-, 25-, 30-, of 40 jarig dienstjubileum recht op een jubileumuitkering 

conform de bepalingen in de CAO Jeugdzorg. De verplichting wordt jaarlijks op het eind van het boekjaar opnieuw berekend. Bij 

de vaststelling van de hoogte van de voorziening is gerekend met een discontopercentage van 0,5% (2019: 0,5%) en een 

gemiddelde salarisstijging van 2,4% (2019: 2,5%). 

Verlieslatende contracten. Deze voorziening is getroffen vanwege een niet-opzegbare deel van een huurcontract dat verlieslatend 

is voor Stichting Combinatie Jeugdzorg. Bij de vaststelling van de hoogte van de voorziening is gerekend met een 

discontopercentage van 0% (2019: 0%). Vanwege de korte looptijd van deze voorziening is dit discontopercentage lager dan het 

percentage dat gehanteerd is bij de voorziening jubileumverplichtingen.
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25. Vervolg langlopende schulden

Toelichting in welke mate de langlopende schulden als langlopend worden beschouwd:

31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 828.256 819.677

Langlopend deel van de langlopende schulden (< 5 jaar), balanspost 3.242.909 3.602.535

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 5 jaar), balanspost 2.189.500 2.649.641

De aflossingsverplichting voor het komend jaar is verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor een gedetailleerd schema van de langlopende schulden en de zekerheden die hierbij zijn gesteld: zie paragraaf 1.12.

31-dec-2020 31-dec-2019

€ €

26. Schulden uit hoofde van geleverde zorg 97.896 443.303

Toelichting:

27. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Crediteuren 96.128 272.443

Aflossingsverplichting leningen 828.256 819.677

Belastingen en sociale premies 1.393.273 1.331.640

Eindheffing zorgbonus 330.772 0

Te betalen salarissen 420.841 41.253

Pensioenpremies 243.842 273.616

Vakantietoeslag 727.302 712.837

Pleegvergoedingen 321.424 325.748

Rekening courant Combinatie Jeugdzorg B.V. 0 29.465

Vooruitontvangen bedragen 270.603 0

Overige schulden 550.616 411.029

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 5.183.057 4.217.708

Toelichting:

Alle kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een verwachte looptijd van minder dan een jaar. De reële waarde van 

de kortlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde. 

De post schulden uit hoofde van geleverde zorg betreft nog te verrekenen omzet over 2020.

De stand van de crediteuren is ultimo 2020 aanzienlijk lager dan ultimo 2019. De hoge liquiditeitspositie en de daarbij behorende 

negatieve rente was aanleiding om de crediteurenpositie laag te houden.

In de regel te betalen salarissen is een bedrag inbegrepen aan zorgbonus van € 421.000. 

De regel vooruitontvangen bedragen betreft in hoofdzaak subsidies voor meerdere jaren die zijn overgeheveld naar 2021 en de 

daaraan gekoppelde kosten die nog niet zijn gemaakt.

In de regel te betalen belastingen en sociale premies is een bedrag opgenomen van € 290.194 aan te betalen 

vennootschapsbelasting.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

(Meerjarige) financiële verplichtingen

betaalbaar 

binnen 1 jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal 

31-dec-2020

€ € € €

Operational lease auto's 5.400 2.800 0 8.200

Totaal meerjarige financiële verplichtingen 5.400 2.800 0 8.200

Toelichting:

(Meerjarige) financiële activa

ontvangbaar 

binnen 1 jaar

ontvangbaar

 1-5 jaar

ontvangbaar

 na 5 jaar

Totaal 

31-dec-2020

€ € € €

Lening Bewellim 9.600 48.000 153.600 211.200

Bouwsubsidie Sitterlaan 2/4 0 152.000 0 152.000

Totaal meerjarige financiële activa 9.600 200.000 153.600 363.200

Toelichting:

Combinatie Jeugdzorg heeft de volgende vorderingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

Lening Bewellim. Met de geldverstrekker Bewellim is afgesproken dat zij de jaarlijkse aflossing schenkt voor elk jaar dat 

Combinatie Jeugdzorg het aangekochte pand in Heythuysen als gezinshuis exploiteert. In 2020 is dat het geval. 

Bouwsubsidie Sitterlaan 2/4. In 2017 zijn de panden Sitterlaan 2/4, gelegen te Veldhoven verkocht. Er wordt onderzocht of er op 

deze panden nog een verplichting bouwsubsidie ter hoogte van € 152.244 rust. Om die reden staat dit bedrag nog in depot bij de 

notaris. We zijn in afwachting van een uitspraak van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of het bedrag aan ons 

mag worden uitbetaald. Het bedrag is derhalve opgenomen bij de post 'Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de 

balans opgenomen activa'.

Combinatie Jeugdzorg heeft de volgende verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

Lease auto's. De operational leasecontracten hebben een looptijd van 72 maanden met als einddatum 22-06-2022. 
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Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

looptijd 

in jaren

Soort lening
Werke-

lijke rente

Restschuld 

31 december 

2019

Nieuwe 

leningen 

in 2020

Aflossing / 

afboeking 

in 2020

Restschuld 

31 december 

2020

Restschuld 

over 5 jaar

Rest 

looptijd in 

jaren eind 

2020

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2021
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Schulden aan kredietinstellingen

BNG Bank 23-2-2004 1.518.746 17 Hypothecair 1,83% 178.676 0 89.338 89.338 0 1 Lineair 89.338 Nuenenseweg 4, Eindhoven

BNG Bank 30-6-2006 5.000.000 30 Hypothecair 3,77% 2.833.333 0 166.667 2.666.666 1.833.333 16 Lineair 166.667 Nuenenseweg 4, Eindhoven

Rabobank 16-1-2000 1.951.255 40 Hypothecair 2,35% 1.264.863 0 78.853 1.186.010 791.742 15 Lineair 78.853 Meijelseweg 3a, Heibloem

Subtotaal 8.470.001 4.276.872 0 334.858 3.942.014 2.625.075 334.858

Overige langlopende schulden

Gemeente Helmond 25-6-1993 1.225.773 40 Hypothecair 3,18% 712.821 0 41.212 671.609 445.034 13 Annuïtair 42.523 Rivierensingel 750, Helmond

Toon van Rixtelfonds 4-7-1996 45.378 25 Hypothecair 8,00% 1.818 0 1.818 0 0 0 Lineair 0 Frankrijkstraat 32, Eindhoven

Bewellim 31-8-2018 240.000 25 Hypothecair 2,00% 230.400 0 9.600 220.800 172.800 23 Lineair 9.600 Rozenhof 28, Heythuysen

Subtotaal 1.511.151 945.039 0 52.630 892.409 617.834 52.123

Financial lease

Financial lease De Lage Landen 28-11-2016 1.208.725 5 Financial lease 2,75% 488.272 0 242.985 245.287 0 1 Annuïtair 245.287

Financial lease De Lage Landen 23-8-2017 939.763 5 Financial lease 2,94% 541.994 0 189.204 352.790 0 2 Annuïtair 195.988

Subtotaal 2.148.488 1.030.265 0 432.189 598.076 0 441.275

Totaal 12.129.639 6.252.177 0 819.677 5.432.500 3.242.909 828.256
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BATEN

28. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Opbrengsten Jeugdwet 29.704.920 30.689.900 28.771.013

Opbrengsten WMO 56.598 150.000 65.782

Opbrengsten uit zorgverzekeringswet 52.568 20.000 38.461

Totaal 29.814.086 30.859.900 28.875.256

29. Subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Rijkssubsdies vanwege het Ministerie van VWS 768.272 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 0 10.000 0

2.053.707 130.000 4.060.715

36.548 74.000 0

Totaal 2.858.527 214.000 4.060.715

30. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Samenwerking speciaal onderwijs 331.259 270.000 274.423

Doorberekende kosten aan derden 196.984 165.000 194.167

Opbrengst trainers 172.427 362.500 176.565

Ontvangen verhuur 112.501 84.900 141.092

Opbrengst projecten / samenwerking 530.603 398.100 439.867

Overige baten 322.368 294.600 133.138

Totaal 1.666.142 1.575.100 1.359.252

Toelichting:

Toelichting:

Rijkssubsdies vanwege het Ministerie van VWS. De subsdie ad € 768.272 betreft ontvangen middelen met betrekking 

tot de zorgbonus die in verband met COVID-19 door het rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers in de zorg. De 

kosten zijn voor een gelijk bedrag verantwoording onder de personeelskosten. 

Overige baten. In deze regel is de incidentele opbrengst van de verkoop van een pand te Kessel ad € 245.000 

opgenomen. 

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief WMO en Jeugdwet). De hogere opbrengst wordt vooral 

veroorzaakt doordat Combinatie Jeugdzorg penvoerder is van Garage2020

Opbrengst projecten / samenwerking. Hierin zijn opgenomen de opbrengsten van de samenwerkingen inzake de 

projecten MST, FACT en Spoed voor Jeugd. 

Toelichting:

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief 

WMO en Jeugdwet)

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-

subsidies

Opbrengst Jeugdwet. In deze regel is aan compensatie meerkosten COVID-19 een bedrag opgenomen van € 

196.744. Deze compensatie is verstrekt door de regio Zuidoost-Brabant (21 gemeenten) voor een bedrag van € 

188.075 en door de regio Noordoost-Brabant voor een bedrag van € 8.669. De regio Noordoost-Brabant heeft dit 

bedrag bevestigd middels een vaststellingsovereenkomst evenals een deel van de regio Zuidoost-Brabant (DVO 

Helmond: 10 gemeenten). Tevens is mailverkeer voorhanden waaruit blijkt dat het bedrag door de DVO Eindhoven 

(overige 11 gemeenten) is toegezegd. 

Daarnaast zijn de meeste tarieven van de producten geïndexeerd in 2020, met als gevolg een hogere opbrengst.
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LASTEN

31. Personeelskosten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Lonen en salarissen 17.267.500 16.892.600 16.121.797

Sociale lasten 3.239.421 2.961.800 3.014.101

Pensioenpremies 1.535.478 1.644.600 1.501.146

Dotatie / vrijval personele voorzieningen -30.060 0 -47.000

Andere personeelskosten:

-  reis- en verblijfskosten 480.432 546.600 558.099

-  studiekosten 211.441 119.200 295.925

-  mobiliteits- en ontslagkosten 227.810 200.000 122.597

-  overige personeelskosten 226.548 411.000 444.635

Subtotaal 23.158.570 22.775.800 22.011.300

Personeel niet in loondienst 1.223.761 644.400 2.461.323

Totaal personeelskosten 24.382.331 23.420.200 24.472.623

Gemiddeld aantal personeelsleden in boekjaar (in fte's): 393 385 389

Het gemiddeld aantal fte's in 2020 is inclusief 29 fte stagiaires en 19 fte vrijwilligers.

Het gemiddeld aantal fte's in 2019 is inclusief 29 fte stagiaires en 14 fte vrijwilligers.

Toelichting:

32. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Immateriële vaste activa 10.236 0 0

Materiële vaste activa 1.022.122 1.062.400 1.265.360

Totaal afschrijvingen 1.032.358 1.062.400 1.265.360

Toelichting:

Op de regel lonen en salarissen is in 2020 een bedrag opgenomen van € 437.500 voor de zorgbonus. Op de regel 

sociale lasten is een bedrag opgenomen van € 330.772 inzake verschuldigde eindheffing over deze zorgbonus. De 

vergoeding van deze zorgbonus is opgenomen in de post Rijkssubsdies vanwege het Ministerie van VWS voor 

hetzelfde bedrag.

De volgende afschrijvingspercentages zijn toegepast. Bij immateriele activa: software/licenties: 20%. Bij vaste activa: 

terreinvoorzieningen: 5%; bedrijfsgebouwen: 2% of 2,5%; verbouwingen: 5%; machines en installaties: 10% en 

inventaris en vervoermiddelen: 20% en groot onderhoud 16,67%.

Pagina 38



Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

LASTEN

33. Overige bedrijfskosten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Apparaatskosten 1.369.024 1.156.100 1.586.549

Automatiseringskosten 735.772 785.000 634.934

Huisvestingskosten 1.712.337 1.570.000 1.650.115

Verzorgingskosten 4.764.575 4.471.700 4.650.006

Totaal overige bedrijfskosten 8.581.708 7.982.800 8.521.604

Toelichting accountantskosten opgenomen in de post apparaatskosten:

De honoraria van de accountant zijn als volgt: € € €

1 Controle van de jaarrekening 51.888 0 73.667

2 Overige controlewerkzaamheden 0 0 25.603

3 Fiscale advisering 15.928 0 0

4 Niet controle-diensten 0 0 847

Totaal accountantskosten 67.816 65.000 100.117

Toelichting:

34. Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

De specificatie is als volgt: € € €

Rentebaten 0 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0 106.572

Subtotaal financiële baten 0 0 106.572

Rentelasten 193.832 183.600 211.839

Resultaat deelnemingen 76.672 0 0

Subtotaal financiële lasten 270.504 183.600 211.839

Totaal financiële baten en lasten 270.504 183.600 105.267

Toelichting:

35. Vennootschapsbelasting

Rentebaten zijn vanwege de extreem lage rentestand niet gerealiseerd. 

Ruim een jaar geleden, in de Staatscourant van 13 december 2019, is een besluit gepubliceerd over mogelijke 

vennootschapsbelastingplicht voor aanbieders die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten. Dit besluit heeft bij 

Combinatie Jeugdzorg veel onrust veroorzaakt vanwege de mogelijke impact van het besluit. Overigens niet alleen bij 

Combinatie Jeugdzorg, ook bij Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, 

jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden, heeft het besluit tot veel commotie geleid. Ten tijde van het 

samenstellen van de jaarrekening 2019, in de loop van 2020, werd echter duidelijk dat belastingplicht onontkoombaar 

was. 
Als gevolg hiervan is met terugwerkende kracht vanaf 2015 de fiscale positie van Combinatie Jeugdzorg in kaart 

gebracht. Een fiscale openingsbalans per 1-1-2015 is opgemaakt. Een fiscale openingsbalans die een scheidslijn trekt 

tussen de onbelaste en de belaste periode, waarbij de vermogensbestanddelen (activa en passiva) zijn gewaardeerd 

op de waarde in het economisch verkeer. Ook de fiscale balansen over de jaren 2016 tot en met 2019 zijn opgemaakt. 

Op basis van de opeenvolgende balansen zijn via vermogensvergelijking de fiscale resultaten over de jaren 2015 tot 

en met 2019 berekend. Vervolgens zijn de fiscale resultaten getoetst door een aansluiting te maken tussen het 

commerciële resultaat en het fiscale resultaat. De laatste stap was het opstellen van de fiscale exploitatierekeningen. 

Dit is gedaan aan de hand van de commerciële exploitatierekeningen over de jaren 2015 tot en met 2019 waarop de 

fiscale correcties zijn aangebracht inclusief de beperkte aftrek van de gemengde kosten.  

Huisvestingskosten. De overschrijding bij de huisvestingskosten wordt grotendeels veroorzaakt door hogere 

energiekosten en extra schoonmaakkosten in verband met COVID-19.

Apparaatskosten. In de apparaatskosten zijn projectkosten inbegrepen voor een bedrag van € 220.000. Deze zijn niet 

begroot.
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De termijn van voorwaartse verliesverrekening is vanaf 2019 beperkt tot 6 jaar.

De eerdere aanname, zie jaarrekening 2019, dat Combinatie Jeugdzorg over de jaren 2015 tot en met 2019 geen 

vennootschapsbelasting verschuldigd is en dat ultimo 2019 een compensabel verlies van € 444.437 resteert, is dan 

ook niet meer geldend. 

Op basis van de onlangs verkregen informatie van de belastingdienst is de fiscale positie van Combinatie Jeugdzorg 

opnieuw berekend en in kaart gebracht, niet alleen over de jaren 2015 tot en met 2019, maar ook over het boekjaar 

2020. Deze fiscale positie laat zich samenvatten in het overzicht hierna. 

Zoals uit het overzicht blijkt, bedraagt de te betalen vennootschapsbelasting  over de jaren 2015 tot en met 2020 € 

290.194. Hierbij is het verlies van 2015 voorwaarts verrekend met de winst van 2016 en is het verlies van 2017 

achterwaarts verrekend met de winst van 2016. Per saldo, na verliesverrekening, is er over de jaren 2015 tot en 2020 

een fiscaal resultaat behaald van € 1.349.958 waarover € 290.194 vennootschapsbelasting is verschuldigd.  

Het negatieve resultaat van Combinatie Jeugdzorg B.V. resulteert in een te vorderen bedrag aan 

vennootschapsbelasting van € 17.985. Geconsolideerd is ultimo 2020 aan vennootschapsbelasting een bedrag 

verschuldigd van € 272.209.

In een brief aan de belastingdienst van 29 juni 2020 heeft Combinatie Jeugdzorg inzichtelijk gemaakt welke 

uitgangspunten en standpunten zij inneemt ter berekening van de vennootschapsbelasting over de jaren 2015 tot en 

met 2019 met het verzoek aan de belastingdienst om in te stemmen met de keuzes die zijn gemaakt. De 

uitgangspunten en standpunten zijn vooraf gedeeld met Deloitte Belastingadviseurs B.V. en  zijn door hen als pleitbaar 

beoordeeld. Verder is de belastingdienst uitdrukkelijk verzocht om het (fiscale) verlies van 2015 te mogen verrekenen 

met de winsten van volgende jaren. 

In de loop van 2020 werd duidelijk dat de belastingdienst akkoord ging met de zienswijze van Combinatie Jeugdzorg 

op nagenoeg alle punten. Alleen werd er nog geen uitsluitsel gegeven over de waardering van het onroerend goed, dit 

moest nog nader bestudeerd worden. Onlangs (maart 2021) is er uitsluitsel gekomen: de waardering van het 

onroerend goed op basis van de WOZ waarde is akkoord bevonden, alleen de grondwaarde van het onroerend goed 

(het gedeelte waarover niet mag worden afgeschreven) werd als te laag beoordeeld en moest naar boven worden 

aangepast. Concreet betekent dit dat de fiscale afschrijving over het onroerend goed over de jaren 2015 tot en met 

2019 te hoog is berekend en daarmee de fiscale winst als te laag.  
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1.14 TOELICHTING OP LOKALE SUBSIDIES 2020

Gezins- en jongerencoaches Helmond

Realisatie Realisatie

2020 2019

€ €

OPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 0 300.594

Som der bedrijfsopbrengsten 0 300.594

LASTEN:

Personeelskosten 0 300.594

Overige bedrijfskosten 0 0

Som der bedrijfslasten 0 300.594

RESULTAAT 0 0

Nadere toelichting op Gezins- en jongerencoaches Helmond

Ondersteuningteam Bestwijzer gemeente Best

Realisatie Realisatie

2020 2019

€ €

OPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 125.932 123.194

Som der bedrijfsopbrengsten 125.932 123.194

LASTEN:

Personeelskosten 125.932 123.194

Overige bedrijfskosten 0 0

Som der bedrijfslasten 125.932 123.194

RESULTAAT 0 0

RESULTAATBESTEMMING

Nadere toelichting op Ondersteuningteam Bestwijzer gemeente Best

Met ingang van 1-1-2020 heeft de gemeente Deurne de subsdie-overeenkomst beëindigd en is overeengekomen 

dat de inzet van medewerkers gefactureerd wordt.

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor het ondersteuningsteam Bestwijzer zijn integraal 

opgenomen in zowel de geconsolideerde als ook in de enkelvoudige resultatenrekening.

De gemeente Best heeft voor het jaar 2020 een subsidie toegekend ad € 136.882,22 waarvoor 1,25 fte ambulant 

hulpverlener voor het Ondersteuningsteam Bestwijzer ingezet moet worden. Feitelijk is er minder ingezet, 

namelijk 1,15 fte. Dit betekent dat er € 10.950,58 moet worden terugbetaald. Dit bedrag is opgenomen bij de 

kortlopende schulden. De aanvraag tot subsidievaststelling dient naast een financiele verantwoording eveneens 

een inhoudelijk verslag van de verrichte activiteiten te bevatten. Het inhoudelijk verslag wordt separaat verzonden 

naar de gemeente.
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1.14 TOELICHTING OP LOKALE SUBSIDIES 2020

Gezins- en jongerencoach gemeente Deurne

Realisatie Realisatie

2020 2019

€ €

OPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 0 161.831

Som der bedrijfsopbrengsten 0 161.831

LASTEN:

Personeelskosten 0 161.831

Overige bedrijfskosten 0 0

Som der bedrijfslasten 0 161.831

RESULTAAT 0 0

Nadere toelichting op Gezins- en jongerencoach gemeente Deurne

Gezins- en jongerencoaching gemeente Someren

Realisatie Realisatie

2020 2019

€ €

OPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 0 65.544

Som der bedrijfsopbrengsten 0 65.544

LASTEN:

Personeelskosten 0 65.544

Overige bedrijfskosten 0 0

Som der bedrijfslasten 0 65.544

RESULTAAT 0 0

Nadere toelichting op Gezins- en jongerencoaching gemeente Someren

Met ingang van 1-1-2020 heeft de gemeente Deurne de subsdie-overeenkomst beëindigd.

Met ingang van 1-1-2020 heeft de gemeente Someren de subsdie-overeenkomst beëindigd.
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1.14 TOELICHTING OP LOKALE SUBSIDIES 2020

Subsidie inzet inzake A2-team jeugdzorg gemeente Valkenswaard

fte € fte €

Toegekende subsidie: 6,09 554.209 6,50 565.000

Totaal ingezet: 5,94 541.482 5,38 470.519

-0,15 -12.727 -1,12 -94.481

RESULTAATBESTEMMING

Nadere toelichting op Subsidie inzet inzake A2-team jeugdzorg gemeente Valkenswaard

Subsidie inzet inzake A2-team jeugdzorg gemeente Cranendonck

fte € fte €

Toegekende subsidie: 4,07 361.920 4,07 348.000

Totaal ingezet: 4,07 359.116 4,06 347.182

0,00 -2.804 -0,01 -818

RESULTAATBESTEMMING

Nadere toelichting op Subsidie inzet inzake A2-team jeugdzorg gemeente Cranendonck

Er is meer fte ingezet aan jeugdhulpverleners, maar ook minder fte aan gedragswetenschapper. Per saldo 

resteert een terug te betalen bedrag van € 2.804. De aanvraag tot subsidievaststelling dient naast een 

financiele verantwoording eveneens een inhoudelijk verslag te bevatten, waaruit blijkt dat de activiteiten 

waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht. Het inhoudelijk verslag wordt separaat verzonden naar de 

gemeente. 

Realisatie Realisatie

2020 2019

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor inzet A2-team jeugdzorg van de gemeente 

Valkenswaard zijn integraal opgenomen in zowel de geconsolideerde als ook in de enkelvoudige 

resultatenrekening. 

De subsidie is verleend voor activiteiten ter ondersteuning en hulpverlening aan de inwoners van de 

gemeente Valkenswaard. Er is minder fte jeugdhulpverlener ingezet dan is beschikt door Valkenswaard. Dit 

leidt tot een terug te betalen bedrag van € 12.727. De aanvraag tot subsidievaststelling dient naast een 

financiele verantwoording eveneens een inhoudelijk verslag te bevatten, waaruit blijkt dat de activiteiten 

waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht. Het inhoudelijk verslag wordt separaat verzonden naar de 

gemeente. 

Realisatie Realisatie

2020 2019

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor inzet A2-team jeugdzorg van de gemeente 

Cranendonck zijn integraal opgenomen in zowel de geconsolideerde als ook in de enkelvoudige 

resultatenrekening.
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1.14 TOELICHTING OP LOKALE SUBSIDIES 2020

Subsidie inzet inzake A2-team jeugdzorg gemeente Heeze-Leende

fte € fte €

Toegekende subsidie: 3,17 276.627 3,21 276.105

Totaal ingezet: 3,17 276.627 3,15 271.138

0,00 0 -0,06 -4.967

RESULTAATBESTEMMING

Nadere toelichting op Subsidie inzet inzake A2-team jeugdzorg gemeente Heeze-Leende

Overeenkomst hoofdaannemer Jeugdhulpteams Kempengemeenten

Inzet van jeugdhulpteams

fte € fte €

Toegekende en gefactureerde inzet 0,00 0 18,57 1.551.530

Gefactureerd extra ingezet 0,00 0 11,41 927.349

Ingezette formatie jeugdhulpteams 0,00 0 29,98 2.478.879

Nadere toelichting op Overeenkomst hoofdaannemer Jeugdhulpteams Kempengemeenten

Met ingang van 1-1-2020 is de subsidie-overeenkomst door de Kempengemeenten beëindigd.

De medewerkers van Combinatie Jeugdzorg worden binnen het CJG lokaal ingezet als generalisten die zich 

met name richten op complexe problematiek van jeugdigen en de gezinnen waarin ze leven. De aanvraag 

tot subsidievaststelling dient naast een financiele verantwoording eveneens een inhoudelijk verslag te 

bevatten, die specifiek ingaat op het verrichten van de ambulante jeugdzorg binnen het A2-

generalistenteam. Het inhoudelijk verslag wordt separaat verzonden naar de gemeente.

Realisatie Realisatie

2020 2019

Realisatie Realisatie

2020 2019

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor inzet A2-team jeugdzorg van de gemeente 

Heeze-Leende zijn integraal opgenomen in zowel de geconsolideerde als ook in de enkelvoudige 
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1.15 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De bestuurder van Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in

de vergadering van 21-04-2021.

De Raad van Toezicht van Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft de jaarrekening 2020

goedgekeurd in de vergadering van 21-04-2021.

1.16 Resultaatbestemming

Het resultaat is conform de resultaatverdeling in paragraaf 1.2 ten laste gebracht van de algemene

en overige reserves.

1.17 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Bestuurder

Was getekend: Mw. G.J.M. Huijbregts 

Raad van Toezicht

Voorzitter:

Was getekend: Dhr. G.M. van Rozendaal

Vice-voorzitter:

Was getekend: Mw. G.M.L. Rombouts

Lid:

Was getekend: Mw. N.G.J. Lemlijn

Lid:

Was getekend: Dhr. C. van der Lee

Lid:

Was getekend: Dhr. B.J.M. Peters

Lid:

Was getekend: Mw. I.W.F.D. Verkuylen
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2 OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming Stichting Combinatie Jeugdzorg

2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Combinatie Jeugdzorg B.V.

2.3 Nevenvestigingen

Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft geen nevenvestigingen.

2.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina's.

In de statuten van Stichting Combinatie Jeugdzorg zijn geen bepalingen opgenomen over 

resultaatbestemming.

In de statuten van Combinatie Jeugdzorg B.V. is het volgende opgenomen. De algemene vergadering is 

bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot 

vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de 

wet of de statuten moeten worden aangehouden. Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de 

reserves is de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend.
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Deloitte Accountants B.V.
Flight Forum 1
5657 DA Eindhoven
Postbus 376
5600 AJ Eindhoven
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9843
www.deloitte.nl

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht van Stichting Combinatie Jeugdzorg

Verklaring over de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Combinatie Jeugdzorg te Eindhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Combinatie Jeugdzorg op 31 december 2020 en van

het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling Jeugdwet (RJW).

De jaarrekening bestaat uit:

1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020.

2. De geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2020.

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen op de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020 en

resultatenrekening 2020.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening”.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Combinatie Jeugdzorg zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,

bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit

betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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Verklaring over de IN DIT JAARDOCUMENT opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere informatie, die

bestaat uit:

• Het maatschappelijk verslag

• De overige gegevens

• Bijlagen

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

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

• Alle informatie bevat die op grond van de RJW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen

bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RJW en de Nederlandse Standaard

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de

jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het

maatschappelijk verslag in overeenstemming met de RJW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met de RJW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een

zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad

van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van

bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging

het enige realistische alternatief is.

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan

of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële

verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de

Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle

bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het

doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van

de stichting.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die

daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van

onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden

dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,

het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald

van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het

risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen

geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten

noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 21 mei 2021

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. W.J.P.M. van de Rijdt RA
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3.1 BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie -€                 -€                

Compensatie personele meerkosten corona 196.744€         196.744€         

Compensatie materiële meerkosten corona -€                 -€                

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                 -€                

Overige corona-compensatie -€                 -€                

Totaal toegekende corona-compensatie -€          -€       -€       196.744€         -€          -€          196.744€        

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-

compensatie 2020**

-€                 -€                

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-

compensatie 2020
-€          -€       -€       196.744€         -€          -€          196.744€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2020 34.280.755€    34.280.755€    

- begroting 2020 32.504.000€    32.504.000€    

- jaarrekening 2019 34.150.223€    34.150.223€    

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-

compensatie 2020 in opbrengsten 2020
######### ####### ####### 0,57% ######### ######### 0,57%

Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020

Stichting Combinatie Jeugdzorg

Eindhoven

17279214

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich 

ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, 

declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en 

zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 

voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en 

corona-compensatie evenwichtig zijn.

Verwezen wordt naar het maatschappelijk verslag, de financiële paragraaf en andere hoofdstukken waarin de gevolgen van het coronavirus nader zijn 

toegelicht. Vanaf het 1e begin van de uitbraak heeft Combinatie Jeugdzorg de ontwikkelingen rondom het virus op de voet gevolgd en zijn telkens de 

meest actuele richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid opgevolgd. 

Prioriteit is continu uitgegaan naar continuering van de behandeling van onze cliënten. Combinatie Jeugdzorg hoort bij de zogenaamde ‘cruciale 

organisaties’ waar noodzakelijke zorg wordt gegeven. Wij hebben er dan ook alles aan gedaan om de zorg en behandeling aan kinderen, jongeren en de 

gezinnen zo goed mogelijk en op een verantwoorde manier voort te zetten. Per zorgvorm werd en wordt telkens bekeken wat de mogelijkheden en 

beperkingen zijn. Met al onze cliënten wordt regelmatig gecommuniceerd hoe de continuïteit van zorg doorgezet kan worden. Een crisisteam is in het 

leven geroepen, komt zeer regelmatig bijeen en communiceert wekelijks de belangrijkste wijzigingen met alle belanghebbenden.

Ongetwijfeld heeft het Coronavirus tot gevolg gehad dat niet aan alle cliënten zorg is gegeven zoals gebruikelijk .Toch kan worden vastgesteld dat de 

behandeling in veruit de meeste gevallen met succes is doorgegaan en niet of nauwelijks heeft geleid tot productieverlies. Inzet van alternatieve zorg was 

niet nodig. Combinatie Jeugdzorg heeft dan ook geen beroep gedaan bij financiers op een eventuele compensatie van omzetverlies. Dit was niet aan de 

orde.

Liquiditeitsproblemen zijn er ook niet geweest, mede als gevolg van de afspraken die met de grootste regio’s zijn gemaakt, onder andere over de 

bevoorschotting. 

Samengevat kan worden gesteld dat COVID-19 nauwelijks een negatieve invloed heeft gehad op de continuïteit van Combinatie Jeugdzorg.  

Om de zorg in 2020 te kunnen continueren moesten echter wel extra kosten worden gemaakt. Voor een deel konden die kosten worden opgevangen 

door een eenmalige subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast kon er op sommige kosten (reiskosten) ook worden bespaard. Voor het resterende 

deel, saldo van meer- en minderkosten, is een beroep gedaan op de meerkostenregeling, zoals die speciaal in het leven is geroepen. In totaal gaat het 

om een bedrag van afgerond € 197.000 aan meerkosten wat is gedeclareerd bij onze belangrijkste financiers (3 regio’s). Dit bedrag is ook als omzet 

verantwoord in de jaarrekening 2020 en als vordering opgenomen op de balans. Hoewel er ten tijde van dit schrijven (eind maart 2021) nog geen 

vaststellingsovereenkomst is getekend door 1 regio, mag er toch van uitgegaan worden dat de vordering wordt ontvangen. Diverse mailwisselingen 

tussen Combinatie Jeugdzorg en de regio’s die het betreft bevestigen dit vertrouwen.  

Een deel van de gedeclareerde meerkosten (materiële kosten) zijn niet of slechts gedeeltelijk vergoed in 2020 en doorgeschoven naar 2021 en 2022. Het 

betreft vooral de specifiek als gevolg van corona aangeschafte ict middelen. Tegenover deze investeringen staan ontvangen subsidies die volledig in 

mindering zijn gebracht op de investeringen. Dit verklaart dat alle meerkosten als personele kosten zijn verantwoord en er geen materiële kosten 

verantwoord zijn. De  doorgeschoven materiële meerkosten naar volgende jaren zijn geschat op € 71.743 (Zuidoost-Brabant). Omdat er geen volledige 

zekerheid is dat deze meerkosten vergoed worden is besloten om deze niet als vordering in de jaarrekening 2020 op te nemen. Daar komt bij dat er van 1 

regio in Zuidoost-Brabant nog geen vaststellingsovereenkomst is ontvangen in 2020. 



Stichting Combinatie Jeugdzorg

3.1 BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

Jaar-

rekening 

2020

Begroting 

2020

Jaarrekening 

2019

Resultaat boekjaar -218.340€  -118.700€  -69.631€         

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020) -0,64% -0,37% -0,20%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. -0,27% -0,43%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie

Plaats en datum

Mw. G.J.M. Huijbregts 

Eindhoven, april 2021

Zoals eerder aangegeven heeft de coronaschade en coronacompensatie nauwelijks invloed gehad op de resultaatontwikkeling. Zie hetgeen hier over is 

vermeld in het maatschappelijk verslag en hierboven. Het moge duidelijk zijn dat corona wel een enorme impact heeft gehad op de organisatie, maar 

bovenal zijn we trots dat het Combinatie Jeugdzorg is gelukt om de zorg aan kinderen en gezinnen te continueren. Dat dit veel extra energie en aandacht 

heeft gevraagd van onze medewerkers spreekt voor zich. 

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de 

organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.
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Specialistische Jeugdhulp 

Regio Noordoost-Brabant

Specialistische hulp Wmo 

Regio Meierij en Bommelerwaard

Combinatie Jeugdzorg 

Nuenenseweg 4 

5631 KB Eindhoven 

 

 

Uw brief van : 14-01-2021 Ref. : Dhr. B. Hulskotte 

Uw kenmerk :  Tel. : (073) - 615 51 55 

Afdeling : MO/RIOZ E-mail : contractenMO@s-hertogenbosch.nl 

Zaaknummer : [zaaknummer]    

Datum : 25 februari 2021    

Onderwerp : Meerkosten Corona 2020 vaststellingsovereenkomst 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U heeft in 2020 kosten gemaakt die noodzakelijk gemaakt moesten worden om de zorg te continueren 

die voldoet aan de RIVM-richtlijnen. U heeft een declaratie bij ons ingediend om deze kosten te ver-

goeden. Eén en ander conform de landelijk gemaakte afspraken1 en onze nadere instructies.  

 

U heeft met het indienen van de declaratie verklaard dat: 

 De kosten betrekking hebben op de periode 1 maart 2020 t/m 31 december 2020.   

 De kosten zijn gemaakt om te voldoen aan kabinetsmaatregelen en RIVM-richtlijnen. 

 De kosten onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden.   

 De kosten noodzakelijk waren om de zorg te kunnen continueren conform kabinetsmaatregelen 

en RIVM-richtlijnen.   

 De kosten door of voor uw rekening zijn gemaakt en niet reeds anders of elders zijn of worden ge-

compenseerd.     

 
Wij hebben nog niet volledig beoordeeld in hoeverre u de gemaakte kosten voldoende heeft onder-
bouwd naar aard en omvang en of de kosten voldoen aan de inhoudelijke criteria2. Op basis van deze 
beoordeling, stellen wij een vergoeding vast voor de gemaakte kosten ter hoogte van € 8.669,31. 

 

Door ondertekening van deze brief bekrachtigt u de hierboven beschreven eerder afgegeven verkla-

ring. U verklaart zich er daarnaast mee bekend en akkoord dat de hoogte van de vergoeding kan wor-

den herzien, indien uit het oordeel van de accountant in de assuranceverklaring3 en/of de verplichte 

toelichting op de ontvangen coronacompensatie en meerkosten in uw jaarrekening 2020 en/of de aan-

geleverde bewijslast (bijv. facturen etc.), toch sprake blijkt van onjuistheden of overcompensatie.  

 

 

 

 

                                                      
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/financiele-afspraken-coronacrisis-jeugd-en-wmo  
2 https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-vng-en-rijk2c-versie-2-juni-2020.pdf  
3 Indien met u is afgesproken dat u over de juistheid van de kosten verantwoord door middel van de controlewerkzaamheden 
zoals beschreven in het controleprotocol jeugd 2020 Noordoost-Brabant en/of Wmo 2020 regio De Meierij. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/financiele-afspraken-coronacrisis-jeugd-en-wmo
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-vng-en-rijk2c-versie-2-juni-2020.pdf
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REGIONALE INKOOPORGANISATIE
Specialistische Jeugdhulp 

Regio Noordoost-Brabant

Specialistische hulp Wmo 

Regio Meierij en Bommelerwaard

Ondertekenen en retourneren 

Wij verzoeken u deze brief binnen 5 werkdagen na dagtekening op elke pagina te paraferen en onder-

tekend te retourneren aan contractenmo@s-hertogenbosch.nl.   

 
 

Opgemaakt en ondertekend:     Voor akkoord: 

 

te ’s-Hertogenbosch, op    25 - 02 - 2021   te ________________ op     -    - 2021  

Voor de centrumgemeente:    Voor de zorgaanbieder: 

 

 

 

 

   

Naam: B. Hulskotte      Naam: 

Functie: Manager regionale inkooporganisatie Zorg (RIOZ) Functie: 

 

mailto:contractenmo@s-hertogenbosch.nl
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Overeenkomst inzake compensatie van meerkosten 

 

 

1. De gemeenten Geldrop- Mierlo, Helmond, Nuenen, Son & Breugel, Waalre en de Gemeenschappelijke 

regeling Peelgemeenten1. 

 

 hierna te noemen (ook): ‘Opdrachtgevers’ 

 

en de ondergetekende: 

 

2. Stichting Combinatie Jeugdzorg, gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer: 17279214, ten dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door ……………….……………….………………., hierna (ook): ‘de opdrachtnemer;  

 

Hierna tevens gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ 

 

In aanmerking genomen dat: 

• Opdrachtnemer met één of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst heeft afgeslo-

ten over het bieden van jeugdhulp of Wmo-ondersteuning. 

• De uitbraak van COVID-19, en de Nederlandse aanpak en maatregelen hiertegen, hebben geleid tot 

extra kosten (‘meerkosten’) voor Opdrachtnemer; 

• Opdrachtgevers bereid zijn om deze kosten te vergoeden binnen de kaders zoals bestuurlijk gesteld, 

en daarbij samenwerken bij de afwikkeling van de meerkosten.  

• Partijen zo nodig nader hebben afgestemd over de meerkosten voor Opdrachtnemer; 

• Partijen hun afspraken over de compensatie van de financiële gevolgen van de uitbraak van COVID-

19 in deze overeenkomst willen vastleggen. 

 

 
1 Peelgemeenten handelt de steunmaatregelen af als contractpartij, in opdracht van de gemeenten Asten, Deurne, Ge-

mert-Bakel, Laarbeek en Someren. 
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Komen als volgt overeen: 

De door Partijen overeengekomen bedragen voor de meerkosten met betrekking tot voornoemde gecon-

tracteerde zorgvoorzieningen voor Opdrachtnemer zijn bepaald op : € 63.515,58. 

 

Gemeente Meerkosten voor deze gemeente 

Gemeente Geldrop-Mierlo € 6.456,52 

Gemeente Helmond € 27.307,75 

Gemeente Nuenen € 3.068,62 

Gemeente Son & Breugel € 3.692,90 

Gemeente Waalre € 2.202,07 

Gemeente Asten € 3.983,20 

Gemeente Gemert-Bakel € 4.078,41 

Gemeente Laarbeek € 3.986,76 

Gemeente Someren € 4.027,34 

Gemeente Deurne € 4.712,01 

 

Hierbij is elke afzonderlijke opdrachtgever in de linker kolom slechts het bedrag verschuldigd aan opdracht-

nemer zoals opgenomen in dezelfde rij. 

 

1. De hierboven genoemde bedragen zijn berekend op basis van: 

a. Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk 

b. Het door Opdrachtnemer ingevulde ‘Format meerkosten’ 

c. Overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer, op basis waarvan in overleg een bijstelling 

van de in het Format meerkosten opgenomen bedragen plaatsvond.  

2. Partijen hanteren de definities zoals vastgelegd in de reeds tussen Partijen gesloten overeenkomsten en 

deze zijn onverkort van toepassing. 

3. De hoogte van de bedragen zal niet meer wijzigen, tenzij als gevolg van punt 8. 
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4. Via het aanbod dat Opdrachtgevers doen in deze overeenkomst verklaren Opdrachtgevers zich bereid 

om de meerkosten te vergoeden tot de bedragen die zijn opgenomen in de tabel in de overeenkomst. 

Het betalen gebeurt pas na aanvaarding van dit aanbod en ondertekening van de overeenkomst door 

opdrachtnemer. Vanuit praktisch oogpunt is deze overeenkomst niet ondertekend door Opdrachtgevers, 

maar er geldt niettemin wilsovereenstemming over de hoogte van de bedragen. Het is immers het aan-

bod van de opdrachtgevers aan de opdrachtnemer.  Na ondertekening van deze verklaring door op-

drachtnemer, hebben partijen overeenstemming bereikt dat zij voor 2020 over en weer geen bedragen 

te verrekenen hebben voor de compensatie van de meerkosten, anders dan genoemd onder punt 7. 

5. Partijen zijn van mening dat over de te betalen bedragen voor de compensatie van de meerkosten géén 

btw verschuldigd is.  

6. Opdrachtgevers ontvangen vóór 1 mei 2021 een factuur met daarin het opgenomen bedrag aan meer-

kosten, uitgesplitst per gemeente (zoals hiervoor opgenomen in de tabel). De facturen worden verzon-

den conform de instructie in bijlage 1.  

7. Partijen verlenen elkaar na uitvoering van bovenstaande finale kwijting ter zake van de compensatie van 

meerkosten, behoudens voor zover het betreft nakoming van de hiervoor in deze overeenkomst om-

schreven rechten en verplichtingen. 

8. De opdrachtnemer informeert opdrachtgevers proactief over de bijlage bij de jaarrekening 2020 waarin 

wordt aangetoond dat opdrachtnemer niet is overgecompenseerd door de Corona compensatie (spoor 

3 van “Notitie accountantscontrole in relatie tot corona-compensatie sociaal domein 2020” van Keten-

bureau I-sociaal domein). Mocht uit deze bijlage, of uit de accountantscontrole op deze bijlage blijken 

dat de opdrachtnemer daadwerkelijk is overgecompenseerd, dan gaat de opdrachtnemer akkoord met 

gedeeltelijke, verhoudingsgewijze terugbetaling van de gecompenseerde meerkosten. 

9. Deze overeenkomst geldt als vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW e.v. 

 

Toepasselijk recht en geschillen 

10. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11. Alle geschillen (daaronder inbegrepen geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden 

beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tus-

sen Partijen mochten ontstaan zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arron-

dissement Oost-Brabant. 
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Algemene bepalingen 

12. Wijzigingen van deze Overeenkomst, alsmede aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt  

 

Plaats: ……………………………………………………………….  

Datum: ………………………………………………………………  

 

De opdrachtnemer 

 

Voor deze: 

 

Handtekening: ………………………………………………………………   

 

 

 

 

Terugzending 

Graag deze overeenkomst aanvullen, ondertekenen en de ingescande versie mailen aan covid19@bizob.nl 

 

mailto:covid19@bizob.nl
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Raad van Toezicht 

Raad van Bestuur 

Bedrijfsvoering 

manager 
Strategie 
& Zorg 

manager 
Strategie 

& Zorg 

portefeuille 
Zorgverkoop 

portefeuille 
Zorginhoud 

Dagbehandeling 

• MKD 

• Boddaert 

• Intensieve dagbehandeling 

Pleegzorg & Gezinshuizen 

• Pleegzorg 

• Gezinshuizen 

Dag- en nachtbehandeling 

• 24-uursbehandelgroepen 

• Woonbegeleiding jonge 

moeders 

Ambulant 

• Specialistisch ambulant 

• MST 

• FACT 

• Echtscheidingshulpverlening 

•

*) programma Spoedhulp van Combinatie Jeugdzorg 
participeert in het regionale programma SpoedvoorJeugd 

HRM & Expertisecentrum 
Beroepsontwikkeling 

Beleidsafdeling 

programma Spoedhulp *) 
• Ambulante Spoedhulp (ASH) 

• Opname- & Oriëntatiegroep 
(O&O) 

Medezeggenschaps-

organen  

• Ondernemingsraad 

• Cliëntenraad 

• Pleegouderraad 
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I. Inleiding 

 

In het kader van medezeggenschap kent Combinatie Jeugdzorg voor cliënten een 

Cliëntenraad, een Jongerenraad, twee Jeugdraden en een Pleegjongerenraad. Voor 

pleegouders een PleegOuderRaad en voor medewerkers een Ondernemingsraad. Dit is het 

jaarverslag 2020 van de Cliëntenraad van Combinatie Jeugdzorg. Dit is het jaarverslag 2020 

van de Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten die gebruik maken van de 

hulpverlening vanuit Combinatie Jeugdzorg. De medezeggenschap in de jeugdhulp was 

verankerd in de Jeugdwet. Dit veranderde op 1 juli 2020 toen de Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in werking trad. Nieuw aan deze wet is dat deze ook 

voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering geldt. Deze wet regelt m.i.v. 1 juli 

2020 de rechten van de Cliëntenraad.  

De Cliëntenraad wil graag eenmaal per jaar haar activiteiten toelichten en naar buiten treden 

met haar jaarverslag. Het jaarverslag wordt verstuurd naar alle cliënten en medewerkers van 

Combinatie Jeugdzorg.  

 

Mochten er vragen zijn of wil je meer willen weten over het functioneren van de Cliëntenraad, 

horen we dat natuurlijk graag via een email naar: Cliëntenraad@combinatiejeugdzorg.nl 

 

Jenny van der Heijden, voorzitter 

 

II. Samenstelling 

 

Lid van de Cliëntenraad zijn ouders en jongeren die hulp hebben of hebben gehad van 

Combinatie Jeugdzorg. In 2020 bestond de Cliëntenraad uit 11 leden (9 ouders en 2 

jongeren). Vanuit een wervingscampagne voor leden zijn in 2020 6 nieuwe leden gestart. Van 

deze nieuwe leden zijn er 5 het hele jaar door lid gebleven.  

De Cliëntenraad wordt vanuit de organisatie ondersteund door een beleidsadviseur 

participatie en een secretaresse. De beleidsadviseur is gestopt met werken om 

gezondheidsredenen. De Cliëntenraad is betrokken (instemmingsrecht) bij de 

sollicitatiegesprekken voor het aantrekken van een vervanging. 

 

III. Wat doet de Cliëntenraad? 

 

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van 

Combinatie Jeugdzorg over allerlei zaken en onderwerpen waarvan ouders en 

kinderen/jongeren vinden dat deze belangrijk zijn en zoals deze zijn vastgelegd in de Wmcz. 

 

Taken:  

1. De Cliëntenraad vergadert 1 x per maand, behalve in de vakantieperiode. Dit jaar heeft de 

Cliëntenraad digitaal overleg gevoerd door de Coronacrisis. Vooral omdat er nieuwe leden 

zijn aangesloten was dit niet de gedroomde start maar een groot aantal leden is toch elke 

keer aanwezig tijdens de vergaderingen. 

2. Per jaar worden eén of twee bijeenkomsten gewijd aan een plenaire bijeenkomst. Dit 

gebeurt in samenwerking met de Jongerenraad. Hiervoor worden jeugdigen, ouders en 

medewerkers uitgenodigd. Dit jaar hebben ook deze bijeenkomsten helaas niet kunnen 

plaatsvinden door Corona. 
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3. de voorzitter van de Cliëntenraad heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met de bestuurder 

(Dagelijks Bestuur of DB-overleg) en bezoekt de bestuurder 2 keer per jaar de Cliëntenraad. 

Mocht een onderwerp nadere toelichting nodig hebben, wordt de bestuurder vaker 

uitgenodigd om aan te sluiten. 

4. De Cliëntenraad heeft jaarlijks een gesprek met de Raad van Toezicht. Afgevaardigde van de 

Raad van Toezicht bezoeken 2 maal per jaar de vergadering van de cliëntenraad. 

5. Een afgevaardigde vanuit de Cliëntenraad neemt deel aan de bijeenkomsten van 

‘Veldhoven aan Tafel’ (VaT). 

 

 

IV. Resultaten activiteiten Cliëntenraad 2020 

 

a. Advies, Instemming, Informatie 

Kerntaak van de Cliëntenraad is om gevraagd en ongevraagd advies en/of instemming te 

geven aan de Raad van Bestuur van Combinatie Jeugdzorg. De Cliëntenraad wil graag 

organisatie-breed betrokken worden. 

 

 

 Onderwerp Advies/instemming/informatie Status 

Notitie ‘Werken met 

deuralarmen en 

cameratoezicht’ (Sandra 

de Jong, 

gedragswetenschapper) 

 

Gevraagd Advies Conclusie CR naar bestuurder: 

Een uiterste noodmaatregel welke 

liever niet dan wel wordt ingezet 

maar soms onvermijdelijk is om 

veiligheid van individu en/of groep te 

waarborgen.  

Mochten er alternatieve maatregelen 

/ instrumenten mogelijk zijn, horen 

we dat graag.  

 

De Cliëntenraad is akkoord met de 

mogelijkheid om per kamer gebruik te 

maken van een deuralarm.  

Corona Ongevraagd advies De situatie t.a.v. Corona en specifiek 

over de situatie op de 

(behandel)groepen: 

We maken ons zorgen over het 

besmettingsgevaar van de kinderen 

en personeel.  

 

Reactie bestuurder: 

M.b.t. dag- en nachtbehandeling: de 

organisatie volgt zoveel als mogelijk 

de richtlijnen van het RIVM, houdt 

zich aan scherpe 

hygiënemaatregelen en is alert op 

alle ontwikkelingen. Bij twijfel volgt 

contact met de GGD. 

Vragenlijst 

tevredenheidsonderzoek 

cliënten 

Gevraagd Advies De CR heeft vragen toegevoegd en 

is verder akkoord. 
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Notitie Middelengebruik 

onder jeugdigen 

(Sandra de Jong, 

gedragswetenschapper) 

 

Gevraagd Advies De CR is akkoord na bespreking. 

Notitie ‘Voortijdige 

beëindiging van de zorg’ 

Gevraagd Advies Het is een duidelijk notitie. De 

Cliëntenraad heeft er vertrouwen in 

dat de goede keuze wordt gemaakt. 

Het stuk is akkoord. 

 

 Er zijn geen 

instemmingsaanvragen 

geweest 2020 

 

 

b. Ervaringsdeskundigheid 

De Cliëntenraad hecht veel belang aan de ontwikkeling en inzet van 

ervaringsdeskundigheid. De Cliëntenraad ondersteunt het project waarin 

ervaringsdeskundigen i.o. van MOVE, Summa en Fontys een leerwerk-traject aangeboden 

werd en is van start zijn gegaan bij 3 teams. Een afgevaardigde van de Cliëntenraad heeft 

deelgenomen aan de matrix cliëntenbeleid. 

We vinden het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van ervaringen en talenten van 

cliënten. Dit draagt bij tot goede zorg en past ook bij de gedachte dat cliënten in hun kracht 

moeten staan en zelf regie moeten nemen. Een goed voorbeeld hiervan is dat, in 

samenwerking met Neos en Markieza, jongeren de training ‘Project Life’ en ‘Gast’ kunnen 

volgen. Inmiddels heeft een aantal jongeren de training gevolgd.  

 

c. Training Cliënt Participatie (TCP) 

Een lid van de Cliëntenraad is de ervaringsdeskundige trainer van de TCP. 

De training betreft de ervaringen van cliënten in de hulpverlening. De ervaringen van 

cliënten vormen het lesmateriaal in deze training.  

Aan medewerkers wordt gevraagd om zich in te leven in de positie van cliënten en te 

leren van hun ervaringen. Er zijn zo’n 4 trainingen per jaar. Naast de hoofdtrainer zijn er 

ook co-trainers die hun ervaring delen. 

 

d. Cliëntportaal 

De Cliëntenraad vraagt naar de visie achter dit portaal. Er is nu weinig mogelijk en het 

eigen dossier in niet inzichtelijk voor cliënten of ouder(s). 

De betreffende manager is uitgenodigd voor toelichting.  

 

e. Project Intensief Ambulant  

Er wordt gewerkt aan een vernieuwend zorgadvies gericht op minder residentieel verblijf. 

Over 5 jaar moet het aantal residentiele plekken gehalveerd zijn. Er wordt dan meer 

ingezet op verblijf thuis met intensieve ambulant hulp voor zowel ouder(s) als kinderen. 

Motivatie hiervoor is het idee dat kinderen het best thuis op hun plek zijn. Hiervoor dient de 

ingezette hulp wel geïntensiveerd te worden.  

 

De verwachting is dat deze hulp duurzamer is omdat het kind niet uit de eigen omgeving 

wordt gehaald. Twee leden van de cliëntenraad sluiten aan bij het panel.  

 

V. Overige thema’s: 

- De statuten en het huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad zijn aangepast en 

goedgekeurd. 

- Leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij een vergadering van de Cliëntenraad. 
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- Fysieke aanpak: hoe gaat Combinatie Jeugdzorg hiermee om? Reactie bestuurder: scholing 

binnen CJ is gericht op het voorkomen van escalaties. Geweldloos Verzet wordt ingezet als 

methodiek. Het personeel is hierin deskundig. Er wordt niet fysiek aangepakt. 

- De Cliëntenraad is voortdurende op zoek naar manieren om in contact te blijven met cliënten. 

Hierom wordt de Nieuwsbrief weer opgepakt. Eén lid gaat deze taak op zich nemen. De 

nieuwsbrief komt zo’n 4 x per jaar uit. Alle leden wordt gevraagd input te leveren. 

- De stand van zaken rondom de richtlijnen m.b.t. Corona worden nauwlettend gevolgd. 

- De Kaderbrief  

- Kwartaalrapportages  

- Het verslag bijeenkomst Platform Netwerk Cliëntenraden Jeugdhulp. 

- Vertrouwenspersoon voor kinderen: Binnen Combinatie Jeugdzorg zijn 2 onafhankelijke 

vertrouwenspersonen, in dienst van Zorgbelang Brabant onder hoofd-aannemerschap van het 

AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). 

- Uitnodiging voor de Netwerkbijeenkomst cliëntenraden Jeugdhulp & Jeugdbescherming. 

- Verslag bijeenkomst Netwerk Cliëntenraden Jeugdhulp – LOC Waardevolle Zorg. 

Gedachtenwisseling om meer tot een netwerk van de raden te komen met mogelijkheden voor 

uitwisseling. 

- Richtlijnen begeleide omgang op aanwijzing van gezinsvoogd of rechtbank. 

- Brief richtlijnen en afspraken m.b.t. begeleide omgang. 

- Richtlijn gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. 

- Notitie Zorg en Veiligheid in bijzondere situaties; hulpverlening in tijden van Coronacrisis. 

- Subsidie van ZonMw voor onderzoek naar ervaren effecten van jeugdhulp ‘Hoe gaat het 

later?’  
Combinatie Jeugdzorg gaat samen met Sterk Huis en de Academische Werkplaats Jeugd van 

Tilburg University een meerjarig onderzoek starten naar de ervaren effecten van de jeugdhulp 

in Brabant. De subsidieaanvraag die eind 2019 is ingediend bij ZonMw is gehonoreerd. Dus 

we zijn heel blij dat we nu met dit onderzoek kunnen starten! Aan het onderzoek is een 

promotietraject gekoppeld dat een gedragswetenschapper van Sterk Huis, zal gaan uitvoeren. 

- Onderzoeksproject Hoe gaat het later: 

 

- Notitie voortijdige beëindiging van de hulp inclusief Pleegzorg ter informatie. 

- Projectopdracht Ervaringsdeskundigheid 

- Begroting 2019 

- Beleidsnotitie hulpverleningsproces Combinatie Jeugdzorg 

- Maatschappelijk verslag en jaarrekening 2019 

- Concept inventarisatie Toepassing Veiligheidsbevorderende Middelen 

- Informatie m.b.t. de wet Zorg en Dwang 

- Rapportage 1e en 2e kwartaal 

- Eindrapport Onderzoek student m.b.t. ervaringsdeskundigheid 

- Concept Koers 20-25 Combinatie Jeugdzorg  

- Strategieplan Combinatie Jeugdzorg  

- A3 Jaarplan 

 

VI. Tot slot 

Afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad hard gewerkt, ondanks de Coronacrisis. Digitaal 

vergaderen vergt een aanpassing maar desondanks hebben bijna alle vergaderingen 

plaatsgevonden. 

De Cliëntenraad vindt het erg belangrijk vindt om Combinatie Jeugdzorg 

gevraagd/ongevraagd advies en instemming te geven. De mix van ouders en jongeren levert 

veel informatie op vanuit verschillende invalshoeken en maakt het daarom erg interessant.  

De samenwerking met de bestuurder is positief. Er is regelmatig overleg tussen de voorzitter 

en de bestuurder.  
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Samenwerking met de JongerenRaad heeft dit jaar niet plaatsgevonden door Corona. Ook de 

gezamenlijk georganiseerde plenaire vergaderingen konden niet doorgaan. We hopen in 2021 

weer een plenaire bijeenkomst te kunnen plannen en bij deze overleggen veel ouders en 

jongeren te mogen ontvangen. Het is van belang dat we met elkaar onze stem laten horen; 

het gaat toch om ons leven, ons gezin en onze kinderen.  

 

Fantastisch nieuws is dat er tijdens een wervingscampagne voor de Cliëntenraad onder 

ouder(s)/verzorger(s) en jongvolwassen cliënten, ca. 20 positieve reacties binnen kwamen. 

Allen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst begin 2020. Dit heeft een groot aantal nieuwe 

leden opgeleverd. 

 

De Cliëntenraad realiseert zich dat we jouw steun en inzet nodig hebben. Wil je ons 

vertellen wat je ervaring is met de hulp, waarover je tevreden bent of wat beter kan? Met 

andere woorden; ben je van mening dat er onderwerpen zijn waar de Cliëntenraad zich in 

2021 voor zou moeten inspannen, laat het ons weten!  

Ook als je wilt reageren op dit jaarverslag … heel graag! 

Contact opnemen kan via: Cliëntenraad@combinatiejeudgzorg.nl. 

 

 

Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg  
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I  Inleiding 

Welkom bij het jaarverslag 2020 van de PleegOuderRaad (POR) van Combinatie Jeugdzorg.  

De PleegOuderRaad komt op voor de collectieve belangen van pleeggezinnen die ondersteund 

worden door Combinatie Jeugdzorg, met andere woorden voor pleegouders, pleegkinderen en eigen 

kinderen. De PleegOuderRaad wil daarom ook graag eenmaal per jaar haar activiteiten toelichten en 

naar buiten treden met haar jaarverslag. We sturen het jaarverslag naar alle pleeggezinnen en 

medewerkers van Combinatie Jeugdzorg die met pleegzorg te maken hebben.  

Mochten er vragen zijn over onderwerpen uit het jaarverslag, of zou u meer willen weten over het 

functioneren van de PleegOuderRaad, horen we dat natuurlijk graag. 

Corné Gabriëls 

Voorzitter PleegOuderRaad Combinatie Jeugdzorg  

por@combinatiejeudgzorg.nl 

 

Samenstelling 2020 

De leden van de POR zijn pleegouders die ondersteund worden door Combinatie Jeugdzorg. De 

POR is dit jaar gestart met 10 leden. Er zijn door het jaar heen 3 leden gestopt onder wie de voorzitter. 

Inmiddels is deze functie overgenomen en is er een vicevoorzitter aangesteld.  

 

II   Wat doet de PleegOuderRaad? 

- De POR is de officiële vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg. 

De POR denkt kritisch mee over allerlei zaken die met pleegzorg te maken hebben en geeft 

gevraagd of ongevraagd advies en / of instemming aan de Raad van Bestuur van Combinatie 

Jeugdzorg.  

- De rechten van de POR zijn sinds 2015 vastgelegd in de Wet en beschreven in het statuut; 

een overeenkomst tussen POR en Raad van Bestuur. De medezeggenschap van 

pleegouders was sinds 2013 en tot 1 juli 2020 verankerd in de Jeugdwet en in de wet 

verbetering positie pleegouders. Dit veranderde op 1 juli 2020. Toen is de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) in werking getreden. Nieuw aan 

deze wet is dat die ook voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering geldt. Deze 

wet regelt m.i.v. 1 juli 2020 niet alleen de rechten van cliëntenraden, maar ook de rechten van 

pleegouderraden.  

- De leden van de POR komen eenmaal per maand bij elkaar. Door Corona hebben we dit jaar 

overwegend digitaal vergaderd. De POR is eenmaal fysiek bijeengekomen tijdens een 

informele bijeenkomst om zo toch een beetje meer voeling met elkaar te houden 

- Daarnaast heeft de POR regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en zijn zij lid van de

LOPOR, de landelijke organisatie.  

- De POR wordt ambtelijk ondersteund door de beleidsadviseur participatie cliënten en 

pleegouders en op administratief gebied door een secretaresse van de organisatie. De 

ondersteuner is halverwege vorig jaar gestopt om gezondheidsredenen. De POR is betrokken 

bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe beleidsmedewerker. 

- De leden van de POR ontvangen een onkostenvergoeding en een vergoeding voor reiskosten. 

- De POR vergadert 1 keer per maand, behalve in de vakantieperiode. Eén of twee 

bijeenkomsten per jaar worden gewijd aan plenaire bijeenkomsten. Hiervoor worden 

pleegouders en medewerkers uitgenodigd en wordt een bepaald thema besproken waarvoor 
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we een deskundige uitnodigen. Dit jaar hebben de plenaire bijeenkomsten helaas geen 

doorgang kunnen vinden in verband met Corona. 

- De voorzitter en een lid van de POR hebben ongeveer 4 keer per jaar overleg met de 

bestuurder en de manager Pleegzorg (Dagelijks Bestuur-overleg).  

- De bestuurder sluit 2 keer per jaar aan bij een POR vergadering. Indien onderwerpen vragen 

om nadere toelichting vanuit het bestuur, wordt de bestuurder vaker uitgenodigd.  

- De POR heeft jaarlijks een gesprek met de Raad van Toezicht. Afgevaardigde van de Raad 

van Toezicht bezoeken de POR vergadering 2 maal per jaar. 

 

III Specifieke activiteiten 2020 

 

- Een afgevaardigde van de POR heeft zitting genomen in de Commissie t.b.v. het 

transformatiefonds. 

- Een afgevaardigde heeft deelgenomen aan het overleg t.b.v. het Fonds Bijzondere voorzieningen.  

- Een afgevaardigde heeft deelgenomen aan de werkgroep ‘Pleegouders, Partner in zorg’.  

- Een afgevaardigde neemt deel aan de bijeenkomsten van Veldhoven Aan Tafel (VAT). De POR 

heeft het belang van deelname vanuit Combinatie Jeugdzorg aan deze bijeenkomsten benadrukt. 

- Een afgevaardigde heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van de LOPOR. 

- Een lid is aangesloten bij een moreel beraad van Combinatie Jeugdzorg met als onderwerp: 

pleegouders die drugs gebruiken. 

 

IV  Resultaten activiteiten POR 

- Ongevraagd advies: 

a. De POR wil meer bekendheid voor Eén Loket. Ongevraagd advies m.b.t. dit onderwerp is 

gericht aan de bestuurder. De procesbeschrijving is besproken. 

b. Fonds Bijzondere Voorzieningen: er komen weinig aanvragen binnen. De POR vraagt om 

meer bekendheid te geven aan het bestaan van het fonds. 

c. Relatiebeheer Pleegzorg 

d. Jaarplan Combinatie Jeugdzorg 2021: positief advies. 

- Gevraagd advies: 

Er is in 2020 geen advies gevraagd aan de POR 

- Ter instemming 

Er is in 2020 geen instemming gevraagd aan de POR 

Ter informatie is besproken 

a. Het Groeiplan Actieonderzoek met twee belangrijke lijnen: 

o 2 pedagogische medewerkers (ieder 20 uur)  

o Senior pleegouders (profiel: minstens 3 jaar ervaring, direct te bereiken zonder 

tussenkomst professional en ervaring  met pubers)  

Het traject Senior pleegouders loopt sinds februari 2020. De POR is mede initiatiefnemer hiervan. 

Er zijn nu 3 senior pleegouders beschikbaar. De POR vindt het van belang dat bij start van een 

pleegouder (bij de VESP-training) een ped. medewerker of een senior pleegouder beschikbaar is. 
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Inmiddels is hiervoor subsidie ontvangen en is er een concept notitie geschreven. De volgende 

ronde wil de POR graag dat de thema’s diversiteit, geaardheid en afkomst worden meegenomen. 

Op uitnodiging zijn een senior pleegouder en een pleegzorgwerker aangesloten bij een 

vergadering van de POR.  

b. Visie ontwikkeling relatiebeheer pleegzorg  

Het relatiebeheer van Pleegouders is een voortdurend punt van aandacht voor de POR. Door de 

organisatie wordt er een visie ontwikkeld om dit beheer anders te gaan organiseren. De POR is bij 

dit proces betrokken. De POR legt nadruk op contact met nieuwe pleegouders gedurende de 

wachttijd. 

c. Het Tevredenheidsonderzoek Pleegzorg Combinatie Jeugdzorg.  

Het betreft hier een landelijk format. Het betreft een 2-jaarlijks onderzoek onder pleegouders, 

pleegkinderen en ouders.. De POR wil bij een volgende onderzoek graag opgave van het aantal 

ouders dat niet is aangeschreven. Het ontbreken van contact tussen in verschillende gezinnen 

geplaatste broertjes en zusjes wordt als gemis ervaren. Wel blijkt uit het onderzoek dat het 

bestaan van de POR bekend is bij de pleegouders. 

Belangrijke punten voor de POR n.a.v. het tevredenheidsonderzoek: 

• Voorbereiding van de pleegouder op de relatie met de biologische ouders. 

• De overdracht bij wisseling van begeleiders moet goed zijn, dit is van cruciaal belang. 

• Pleegoudercafés. De POR is hier enthousiast over. Misschien is hier te weinig mee gedaan. 

De pleegouders reageerden wel enthousiast op de stelling vanuit de POR. De 

pleegoudercafés zijn niet bij iedereen bekend. Over dit onderwerp is een gesprek gevoerd met 

de aandachts-functionarissen om te kijken hoe hiermee verder te gaan. 

• Individueel contact tussen pleegzorgmedewerker en eigen kinderen van de pleegouders. 

• Kwaliteitsverbetering met betrekking tot de driehoek (pleegouder, voogd en pleegzorgwerker). 

Aanbeveling vanuit de POR: de pleegzorgwerkers hier ook bij betrekken om de respons te 

verhogen. Het Kern Management Team heeft aangegeven dat de punten vanuit de POR 

aansluiten bij de visie vanuit dit Team. 

d. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn  aangepast aan de WMCZ en goedgekeurd 

door de bestuurder en de POR. 

e. Het rapport ‘Effecten corona crisis op pleeggezinnen’. Dit is eveneens met de bestuurder 

besproken zoals ook de toename van meldingen van huishoudelijk geweld. Een 

afgevaardigde heeft hieromtrent deelgenomen aan een bijeenkomst van het VaT (Veldhoven 

aan Tafel). 

f. De samenwerking tussen Jeugd Bescherming Brabant (JBB); de POR houdt de vinger aan de 

pols via de manager pleegzorg en de bestuurder. Er wordt momenteel aan veiligheidslijsten 

gewerkt en de samenwerking moet blijvend worden gezocht. 

g. De herinrichting pleegzorg alsmede de regionale voortgang m.b.t. ontwikkelplannen en 

landelijke ontwikkelingen. Pleegzorg staat sinds de transitie positief in de belangstelling. 

Regionaal en landelijk is er budget vrijgemaakt om een nieuw platform te realiseren: 

pleegzorg.nl. Het platform wordt 2021 gelanceerd. 

h. De werving van nieuwe POR-leden; hiervoor is het plan van aanpak ‘betrekken van 

pleegouders bij pleegzorgbeleid’ opgesteld. 

i. De samenwerking van Combinatie Jeugdzorg met Stichting Omnia; voor dit project is subsidie 

ontvangen. Deze samenwerking is bedoeld ter bevordering van plaatsing van kinderen binnen 

hun eigen cultuur en/of geloof. 
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j. De mogelijkheid voor plaatsing van pleegkinderen uit een netwerkplaatsing (mocht de 

netwerk-pleegouder wegvallen) in het verdere netwerk van dit pleegkind. Hierbij is ook 

aandacht gevraagd voor het erfrecht. 

k. De richtlijn ‘begeleide omgang op aanwijzing van gezinsvoogd of rechtbank’. 

l. De richtlijn ‘zorg en veiligheid in bijzondere situaties’. 

m. De informatiebrief sociaal domein editie 3. 

n. De samenwerking met de LEV-groep Helmond m.b.t. steunouders: dit betreft vrijwilligers voor 

ouders met een klein netwerk zodat afhankelijkheid van professionele contacten beperkt kan 

worden. 

o. Het project ‘Mockingbird’. De POR wil hierover meer informatie ontvangen en laat dit punt 

terugkomen op de agenda in 2021. 

p. Het aantal breakdowns voor de eerste 2 kwartalen. Voorkomen blijft het meest belangrijke 

punt. 

q. De eenzaamheid onder jongeren in corona-tijd besproken. Dit geldt voor alle kinderen, niet 

alleen pleegkinderen. 

r. De wetsevaluatie verbetering positie pleegouders (maart 2019). 

s. Notitie ‘middelengebruik onder jongeren’. 

t. Factsheet Pleegzorg 2019. 

 

V Jaarlijkse themabijeenkomst 

Deze bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden vanwege Corona. 

 

VI  Pleegouderpanel 

Normaliter verstuurt de POR 4 x per jaar een stelling naar alle pleegouders. De uitkomsten hiervan 

worden besproken in de POR en teruggekoppeld naar pleegouders. 

Dit jaar is er maar 1 stelling geformuleerd door de wisseling van leden en ondersteuning. 

1e stelling:  

u. Er is een stelling uitgebracht en naar alle pleegouders verstuurd m.b.t. themabijeenkomsten. 

Pleegouders geven aan hier behoefte aan te hebben. Zodra Corona dit toelaat, wil de POR 

hier dan ook weer mee starten. 

De resultaten zijn meegenomen in het actieonderzoek ‘Continuïteit pleegzorg’ en heeft geresulteerd in 

de aanstelling van 3 senior pleegouders gedurende de periode van dit actieonderzoek.  

 

VII  Thema’s waar de POR aandacht voor vraagt 

1. Afstemming en samenwerking tussen Jeugdbescherming en de pleegzorgvoorziening is vaak 

traag en onvoldoende. De (rechts-)positie van de pleegouder wordt daarbij onvoldoende serieus 

genomen.  

2. Pleegouders zijn niet altijd goed op de hoogte van wet- en regelgeving t.a.v. de (rechts-)positie 

van pleegouders.  

3. Verzwaring van de problematiek van pleegkinderen in pleeggezinnen: ondersteuning van 

pleeggezinnen bij plaatsing pleegkinderen met ernstige psychiatrische en gedragsproblematiek is 

niet altijd voldoende.  
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4. Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg laat zien dat dat het van belang is om meer aandacht te 

hebben voor de veiligheid van kinderen en jongeren binnen de jeugdzorg en dus ook binnen 

pleegzorg. https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/eindrapport/index.aspx 

5. Financiële regelingen verschillen per gemeente en zijn bij pleegouders vaak onbekend. 

Informatievoorziening vanuit gemeenten en pleegzorgvoorzieningen kan beter. Financiële 

regelingen zijn ontoereikend.  

6. De POR vraagt meer aandacht voor relatiebeheer: onderhouden van contact met pleegouders ook 

als zij (tijdelijk) geen plaatsing hebben. 

7. Bekendheid Fonds Bijzondere voorzieningen: meer aandacht resulteert in meer aanvragen. 

8. Registratie van de breakdowns; hoe wordt een breakdown geregistreerd? 

9. Wat doet Corona met (pleeg-)kinderen? 

 

VI  Tot slot 

Zoals voor iedereen was het ook voor de POR een vreemd jaar. Door Corona hebben we de 

vergaderingen digitaal moeten organiseren waardoor persoonlijk contact minder was. De start van 

nieuwe leden is daarom niet zo verlopen als we hadden gewenst.  

Ook dit jaar hebben we enorm veel stukken ter lezing of informatie ontvangen. Het vinden van de 

balans om daar adequaat op te reageren, en ook andere pleegzorg thema’s en signalen te 

agenderen en vooral te blijven volgen, blijkt dan best lastig.  

We willen graag de stem zijn van een grotere groep pleegouders en zijn altijd op zoek naar nieuwe 

leden die zich willen inzetten voor de pleegkinderen speciaal en de pleegzorg in het algemeen. 

Je kunt ons altijd mailen. Zijn er onderwerpen waar de POR zich voor zou moeten inspannen, laat 

het ons weten! We komen graag in actie. 

Contact opnemen kan via: por@combinatiejeugdzorg.nl. 

 

 

PleegOuderRaad Combinatie Jeugdzorg  

Ton van Rooij (voorzitter tot eind 2020), Corné Gabriëls (voorzitter vanaf 2021), Margot Gabriëls, 

Mirjam Verharen, Elly Wouters, Fedor Kaebisch, Peter Smulders en Frank Vliegen. 

 

Februari 2021 



www.combinatiejeugdzorg.nl 
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1. Ondernemingsraad Combinatie Jeugdzorg 
 

 

De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers die naast hun reguliere werk, met inzet en 

motivatie, het OR-werk verrichten en daarmee het verschil proberen te maken. De 

Ondernemingsraad heeft haar eigen missie en visie en vertegenwoordigt de medewerkers in 

overleg naar de Raad van Bestuur.  

 

De Ondernemingsraad is een wettelijk orgaan waarvan de taken en bevoegdheden worden 

beschreven in: 

• De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 

• De CAO Jeugdzorg 2019/2020 

• Het Reglement van de Ondernemingsraad van Combinatie Jeugdzorg (juni 2015). 

 

De Ondernemingsraad heeft een aantal rechten, waaronder het advies- en instemmingsrecht. 

Deze bijzondere bevoegdheden worden nader uitgewerkt in de WOR (artikel 25 - advies en artikel 

27 - instemming). De OR laat zich in de werkzaamheden met name leiden door de inhoud en niet 

primair door de WOR of de procedures. Wat telt is dat medewerkers meegenomen worden in 

beleidsbeslissingen en onder goede voorwaarden hun werk met plezier kunnen uitoefenen. 

 

Samenstelling Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad van Combinatie Jeugdzorg heeft een formatie van negen leden. In 2020 

werd de OR bemand door:  

• Marcella van Liempt (voorzitter) 

• Jet Rutten  

• Marion Mertens 

• Marijana Pavicic (t/m juni) 

• Nathalie Chondrogiannis 

• Laura Tijsen 

• Marlies Wijnings 

• Marieke Peeters (t/m augustus) 

• Liv Frencken 

• Jonne van der Velden (vanaf november) 

• Natalia van Houts – ambtelijk secretaris (t/m december) 

• Cecile van Wieringhen Borski – ambtelijk secretaris (vanaf december) 

 

Er is een initiatiefvoorstel gedaan aan de bestuurder voor het aanstellen van een ambtelijk 

secretaris. Dit voorstel is door de bestuurder gehonoreerd. De ambtelijk secretaris ondersteunt en 

ontzorgt en draagt bij aan verdere professionalisering. 

 

De Ondernemingsraad heeft in 2020 te kampen gehad met onderbezetting door ziekte en 

uitstroom van OR-leden. Daarom heeft zij zich ingezet voor het werven van nieuwe leden (in 

samenspraak met de bestuurder). Door diverse positieve reacties van geïnteresseerden wordt 

verwacht in 2021 weer voltallig te zijn. De OR vindt het prettig als ook locatie de Widdonck in de 

OR is vertegenwoordigd. 
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2. Ondernemingsraad tijdens Corona-crisis 
 

De OR heeft uiteraard ook de gevolgen ervaren van Corona op de voortgang en doorontwikkeling 

van OR-activiteiten. Daarom heeft de OR zich zowel op de behandeling van inhoudelijke 

onderwerpen gericht als op de versterking van het team: het zogenaamde huis van de 

Ondernemingsraad met onderwerpen als team, visie en werkwijze.  

 

De OR vergadert normaliter op de verschillende hoofdlocaties van de organisatie om zichtbaar en 

aanspreekbaar te zijn voor zoveel mogelijk medewerkers en om iedereen de mogelijkheid te geven 

om met vragen aan te sluiten bij een vergadering. Door de Corona-crisis hebben de meeste 

overleggen in 2020 digitaal plaatsgevonden. Hierdoor was de Ondernemingsraad minder zichtbaar 

op de verschillende locaties. Ondanks de nieuwe omstandigheden is de Ondernemingsraad volop 

actief geweest om alle medewerkers te vertegenwoordigen in dit moeilijke jaar. 

 

Verbinding met de achterban  

De OR-leden vertegenwoordigen de medewerkers onder andere door signalen van de werkvloer 

mee te nemen en te bespreken binnen de Ondernemingsraad en met het bestuur. Regelmatig 

wordt de tweede ring (een medewerkersvertegenwoordiging per locatie) bevraagd op thema’s.  

 

Door de Corona-maatregelen was het moeilijker om het contact met de achterban te behouden.  

Aan het begin van de Corona-crisis heeft de OR de medewerkers per e-mail gevraagd naar 

onbeantwoorde vragen of zorgen rondom Corona. Ook is bevraagd of het contact met het team en 

de leidinggevende naar tevredenheid werd ervaren. Hierop is weinig respons gekomen.  

 

In de tweede helft van het jaar is het ‘Rondje langs de teams’ weer opgestart en is de 

Ondernemingsraad in digitale vorm aangesloten bij diverse teamoverleggen. Het overgrote deel 

van de vragen en signalen vanuit de teams hadden te maken met de gevolgen van de Corona-

crisis. Deze signalen zijn besproken binnen de Ondernemingsraad en ook met het Bestuur en 

HRM.  

 

De teams reageerden erg positief op het virtuele ‘Rondje langs de teams’. De Ondernemingsraad 

gaat hier onder andere mee door in 2021 om zichtbaar te zijn voor de achterban. Zodra het weer 

mogelijk is, wordt weer ‘fysiek’ aangesloten. Daarnaast benut de Ondernemingsraad het prikbord 

op intranet om haar zichtbaarheid te vergroten.  

 

 

3. Interne samenwerking en overlegvormen 
 

De Ondernemingsraad van Combinatie Jeugdzorg vergadert gemiddeld driemaal per maand. 

Ongeveer elf keer per jaar is er minimaal een overlegvergadering met de Raad van Bestuur en de 

HR manager en eenmaal per jaar is er overleg met de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad 

vormt een daadkrachtig en slagvaardig team dat op een kritisch constructieve manier met de Raad 

van Bestuur in overleg treedt.  

 

Combinatie Jeugdzorg en de Ondernemingsraad hechten waarde aan een goede onderlinge 

relatie en samenwerking. De Ondernemingsraad zet zich in om vroegtijdig betrokken te zijn bij 

advies- en instemmingsonderwerpen, staat zo dicht mogelijk bij de achterban en brengt het 

werknemersbelang in relatie tot het organisatiebelang onder de aandacht.  
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De Ondernemingsraad heeft de visie van waaruit zij met bestuurder werkt opnieuw vastgesteld: de 

OR kiest voor een overlegvorm gebaseerd op de dialoog en samenwerking – maar wel vanuit 

ieders verantwoordelijkheid en rol. De OR conformeert zich uiteraard aan de WOR en neemt de 

strekking daarvan mee in de dialogen en gesprekken met de Raad van Bestuur. Uitdaging blijft om 

een eigenstandige invalshoek te bewaken.  

 

Het Dagelijks Bestuur van de OR heeft een vooroverleg met het Bestuur en de HR manager ter 

voorbereiding van de Overlegvergadering. Hierin worden onderwerpen voorbesproken en wordt de 

agenda vastgesteld. 

 

 

Overleg/samenwerking met HRM 

De samenwerking van de OR met HRM is een doorlopend proces. De gedachtegang en/of visie 

van de Ondernemingsraad worden door HRM regelmatig geraadpleegd en meegenomen in de 

uitwerking van personele regelingen. Aan de hand van een onderwerp wordt de samenwerking 

gezocht om naar medewerkers zo transparant en eenduidig mogelijk te zijn. De specifieke 

invalshoek van de Ondernemingsraad wordt uiteraard bewaakt. 

 

De commissie Sociaal Beleid van de OR heeft aangedrongen op een efficiënte samenwerking met 

HRM. Er is gewerkt aan een jaarkalender waarin de verschillende beleidsnota’s/thema’s zijn 

opgenomen. Dit document is eind 2020 gereed en zal worden gedeeld met de OR, zodat deze zich 

kan voorbereiden. Deze kalender geeft ook duidelijkheid over wie vanuit HRM verantwoordelijk is 

voor een bepaald thema. 

 

De HR manager sluit 11 keer per jaar aan bij het overleg met de bestuurder en de OR. Dit wordt 

als prettig ervaren. Organisatiebelang en medewerkersperspectief zijn soms ingewikkelde 

krachtenvelden in deze turbulente tijd.  

 

 

Benen-op-tafel-overleg 

In dit jaarlijks overleg bespreekt de OR de samenwerking met het DB en het hoofd HRM. Ook 

worden de ‘pijplijnontwikkelingen’ besproken. In dit overleg is onder andere gesproken over de 

ingewikkelde rol van de Ondernemingsraad bij organische veranderingen binnen Combinatie 

Jeugdzorg. De Ondernemingsraad en bestuurder zijn zich hiervan bewust en zullen vanuit ieders 

verantwoordelijkheid dit steeds op het vizier houden. 

 

 

Overleg met de Raad van Toezicht 

De OR heeft kennisgemaakt met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht en in open dialoog 

gesproken over belangrijke thema’s en elkaars visie, rol en verantwoordelijkheid daarin. De 

Ondernemingsraad stelde dit overleg erg op prijs. 

 

 

Overleg met Financieel Controller 

De OR ontving in 2020 de financiële kwartaalcijfers en begroting voor 2021. Deze cijfers geven de 

Ondernemingsraad inzicht in de financiële situatie van de organisatie en ook informatie over 

beleidskeuzes. Twee maal per jaar geeft de controller een toelichting op de cijfers. Hij neemt de 
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Ondernemingsraad mee in de uitleg van de stukken, eventuele risico’s voor de onderneming, de 

vertaalslag van de praktijk naar de financiële cijfers en hoe hierop gestuurd wordt.  

 

 

Overleg MOT - vertrouwenspersoon - bedrijfsarts 

Ook dit jaar heeft een afvaardiging van de Ondernemingsraad een gesprek gehad met de 

vertrouwenspersoon, het Medewerkersopvangteam (MOT) en de bedrijfsarts om zich te laten 

informeren over de belangrijkste aandachtspunten.  

 

In 2020 bekeek de OR met de afdeling HRM hoe de rol van de vertrouwenspersoon en het 

spreekuur beter onder de aandacht kon worden gebracht.  

 

De OR heeft met de bedrijfsarts besproken hoe het preventieve spreekuur beter kan worden benut 

en hoe de privacy van medewerkers beter te borgen is op de hoofdlocatie.  

 

 

4. Externe samenwerking en overlegvormen 
 

FNV 

Tussen de Ondernemingsraad en de vakbond FNV is in 2020 regelmatig uitwisseling geweest 

rondom onderwerpen als schrapsessies, de manifestatie en ledenwerving. 

 

Als vervolg op de schrapdagen in 2019 zijn er in 2020 landelijke schrapsessies geweest vanuit de 

FNV.  

 

Op 1 september 2020 was er een manifestatie van de FNV op het Malieveld in Den Haag. Het 

thema was het drastisch versimpelen van de jeugdzorg. Deze ‘versimpelingen’ zijn op deze dag 

aangeboden aan de politiek. De uitnodiging van FNV voor deze manifestatie is gepubliceerd op 

intranet. Een aantal leden van de Ondernemingsraad is aangesloten. 

 

Een van de OR-leden is tevens kaderlid bij FNV en participeert in de Branche Advies Raad (BAR). 

In de BAR zitten leden uit één branche (in dit geval Jeugdzorg) en worden actuele onderwerpen 

besproken. Dit jaar kwamen onder andere thuiswerken en de daarbij passende 

thuiswerkvergoeding aan bod. 

 

 

OR platform Jeugdzorg Brabant en MZ-café Eindhoven 

De OR heeft deelgenomen aan het platform van Ondernemingsraden van jeugdzorgorganisaties in 

Noord-Brabant. Hierin werden medezeggenschapservaringen uitgewisseld en actuele thema’s 

besproken die specifiek spelen binnen de jeugdzorg. Ook neemt de OR deel aan het 

‘medezeggenschapscafé’ van Ondernemingsraden in Eindhoven. Er wordt informatie gegeven en 

uitgewisseld over actuele thema’s in het veld met specifiek aandacht voor de wettelijke 

bevoegdheden van de medezeggenschap. 
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5. De belangrijkste thema’s van 2020 
 

Corona 

In het voorjaar van 2020 kregen we te maken met het COVID-virus. Dit had een grote impact op 

onze leefwereld, onze organisatie, medewerkers en cliënten. Hier is snel op geanticipeerd met het 

instellen van het coördinatieteam Corona.  

 

De OR was en is nauw betrokken bij de acties en maatregelen die in het kader van Corona voor 

onze organisatie en medewerkers worden uitgezet. In elk overleg met de bestuurder en HRM is 

Corona een vast agendapunt. Ook vindt na elke bijeenkomst van het coördinatieteam een overleg 

van het Dagelijks Bestuur van de OR met de HR manager plaats. Hierin worden de signalen vanuit 

medewerkers besproken en is er aandacht voor de volgende onderwerpen:  

• communicatie met medewerkers 

• veilige werkomstandigheden / inrichting locaties 

• werkdruk binnen de 24-uurs behandeling 

• facilitering beschermingsmiddelen 

• balans privé en werk 

• richtlijn opnemen verlof 

• zorgbonus 

• ziekteverzuim  

• medewerkerstevredenheidsonderzoek en vervolgacties 

• facilitering thuiswerken / thuiswerkvergoeding 

• reiskostenvergoeding woon/werkverkeer 

• digitale communicatiemiddelen 

• contact binnen de teams  

• beschikbaarheid leidinggevende 

• verbondenheid met de organisatie. 

 

Iedereen was in 2020 genoodzaakt zoveel mogelijk thuis te werken. Combinatie Jeugdzorg heeft 

daartoe allereerst een beleid uitgezet voor de korte termijn maar koerst ook op een beleid voor de 

langere termijn wanneer Corona niet langer het uitgangspunt is. De OR participeert in de 

werkgroep Thuiswerken die binnen de organisatie het thuiswerkbeleid ontwikkelt. Onderwerpen 

zijn bijvoorbeeld de vergoeding voor woon-werkverkeer, de inrichting van de thuiswerkplek en de 

vergoeding voor thuiswerken. De OR kijkt kritisch naar de gevolgen voor medewerkers, 

bijvoorbeeld bij de hoogte van de thuiswerkvergoeding en het invullen van declaraties. Belangrijk 

blijft hierbij de communicatie naar medewerkers en de signalen die met het MTO worden 

opgehaald. De OR houdt dit in de gaten en peilt ook hoe andere organisaties met thuiswerken 

omgaan.  

 

 

Meerjarenperspectief Koers 20-25 

De OR heeft zich positief uitgesproken over de inhoudelijke Koers 20-25 van Combinatie 

Jeugdzorg. Hierbij is specifiek aandacht gevraagd voor de impact van Koers 20-25 op de 

medewerkers. De OR zal de gevolgen voor de medewerker kritisch blijven volgen en bespreken. 

In 2020 is een aanzet gemaakt met het proces actualisering organisatiemodel. De rol van de 

Ondernemingsraad daarin is besproken met de bestuurder. De OR laat zich informeren, volgt, 

signaleert en toetst op de gevolgen van de actualisering. Onderwerpen als zelforganisatie, 
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leiderschapsstijl, veranderde rollen van gedragswetenschappers en managers zijn daarin 

belangrijke aandachtspunten voor de OR. 

 

 

Strategisch personeelsplan (SPP) 

De OR is betrokken bij de voortgang en verdere invulling van het strategisch personeelsplan dat in 

2018 is ingezet. De acties die in 2020 zijn uitgezet hebben betrekking op Koers 20-25. De OR 

heeft haar vragen en suggesties besproken met de Raad van Bestuur en HRM. Er is met name 

kritisch gekeken naar de wijze van monitoring en de privacy van medewerkers hierbij.  

 

Combinatie Jeugdzorg heeft ervoor gekozen om op tijd plannen te maken om kwantitatief en 

kwalitatief medewerkers op de juiste plek te hebben. Dit proces wordt ondersteund door de externe 

partij IRecruit met gericht werven en selecteren met het zicht op de toekomst. Vooraf zijn er 

interviews gehouden om te achterhalen waarom medewerkers bij Combinatie Jeugdzorg willen 

werken. Aan dit onderzoek heeft een afvaardiging van de Ondernemingsraad deelgenomen. Ook 

is er dit jaar extra aandacht geweest voor on-boarding van nieuwe medewerkers.  

 

Vanuit de achterban zijn er geregeld vragen gekomen over een specifiek beleid voor de oudere 

medewerker. De OR onderzoekt de positie van de oudere medewerker en neemt dit als speerpunt 

in 2021 in samenspraak met HRM.  

 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

In maart is Combinatie Jeugdzorg gestart met de uitrol van het nieuwe MTO door de externe partij 

Effectory. De OR heeft deelgenomen aan de voorbereidingsgroep die zich bezighoudt met de 

thema’s voor de vragenlijsten. Ook heeft de OR inspraak gehad in het voorstel over hoe de 

onderzoeksresultaten gedeeld worden met de medewerkers. De uitkomsten van de 

voorbereidingsgroep zijn verwerkt in de nota ‘Medewerkerstevredenheidsonderzoek’.  

 

Effectory speelt met korte vragenlijsten (polls) vier keer per jaar in op de actualiteit. In verband met 

Corona heeft de OR specifiek aandacht gevraagd voor beleving van gezondheid in tijden van 

thuiswerken, de balans tussen werk en privé en het contact tussen medewerkers en hun 

leidinggevende. De uitkomsten van de polls worden door HRM met de OR gedeeld: wat gaat goed 

gaat en wat heeft (extra) aandacht nodig.  

 

De Ondernemingsraad heeft het gezamenlijk overleg met HRM en Effectory als positief ervaren.  

 

 

Veiligheid 

Het thema veiligheid was vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie een belangrijk thema in 2020 

en wordt door de OR gemonitord Een van de OR-leden is preventiemedewerker. Op die manier is 

de OR extra betrokken bij dit thema.  

 

De OR werkte samen met HRM, preventiemedewerkers, bedrijfshulpverlening, MOT, gedrags-

wetenschapper, leden van de matrix Veiligheid en de manager van locatie de Widdonck aan een 

nota Agressie en geweld. Die nota zal in 2021 definitief gemaakt worden en geïmplementeerd. De 

OR zal dan ook meedenken over een effectieve implementatie.  

 



 
Jaarverslag Ondernemingsraad Combinatie Jeugdzorg – 2020 Pagina 8 van 8 

 

In deze nota zijn de volgende thema’s uitgewerkt:  

• Preventie 

• Handelen tijdens agressie en geweld 

• Opvang en nazorg  

• Aangifte doen bij de politie en verhalen van schade 

• Agressie online en social media 

 

 

Vitaliteit 

De OR en de preventiemedewerkers hebben zich georiënteerd om op een ludieke en interactieve 

manier aan de slag te gaan met een gezondere levensstijl: meer bewegen en gezonde voeding. Er 

is een samenwerking ontstaan met ‘It’s My life’. Deze externe partij heeft een app voor 

smartphones ontwikkeld waarop je Fitcoins kunt sparen. De Fitcoins kun je inleveren voor gratis 

producten. Grote Nederlandse bedrijven sponsoren dit concept. In 2021 gaat een werkgroep van 

Combinatie Jeugdzorg met dit concept aan de slag en kunnen 100 medewerkers de app 

uitproberen.  

 

 

Beleidsstukken en regelingen 

Afgelopen jaar heeft de Ondernemingsraad advies uitgebracht over- en instemming verleend aan 

de volgende beleidstukken en regelingen: 

 

Onderwerp Advies of 

instemming 

Status 

nota Professionalisering en opleidingsbeleid  Instemming Instemming verleend 

A3 Jaarplan 2020 Advies Advies uitgebracht 

nota Reis- en verblijfkostenvergoeding 2020 Instemming Instemming verleend 

nota Eindgesprek Instemming Instemming verleend 

protocol Bereikbaarheid en achterwacht Instemming Instemming verleend 

nota Studieregeling GZ Psycholoog Instemming Instemming verleend 

 

 

6. Tot slot 
 

In 2020 waren er minder fysieke contactmogelijkheden. Ondanks de omstandigheden heeft de 

Ondernemingsraad de medewerkers van Combinatie Jeugdzorg kunnen vertegenwoordigen. Er is 

hard gewerkt om op alle relevante punten mee te denken en te werken. De OR zet dit voort in het 

nieuwe jaar en hoopt in 2021 iedereen weer persoonlijk te mogen ontmoeten.  



 
 
 
Jaarverslag 2020 Onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en pleegouders van Combinatie Jeugdzorg  
Februari 2021            1 

 

 

 

Jaarverslag 2020 
Onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en pleegouders van 

Combinatie Jeugdzorg 
 

Inhoudsopgave  

 

I. Een beknopte beschrijving van de geldende klachtenregeling van Combinatie Jeugdzorg ...................................... 1

II. De wijze waarop Combinatie Jeugdzorg de klachtenregeling onder de aandacht van de cliënten 

brengt ................................................................................................................................................................................. 1

III. Samenstelling van de klachtencommissie ................................................................................................................. 2

IV. Overzicht van de klachtenbehandeling 2020 ............................................................................................................. 2

 
I. Een beknopte beschrijving van de geldende klachtenregeling van Combinatie 

Jeugdzorg 

Jeugdigen, ouders/opvoeders, stiefouders en pleegouders kunnen via een klachtenformulier (website 

Combinatie Jeugdzorg) een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Combinatie 

Jeugdzorg over een gedraging van een persoon die handelt namens Combinatie Jeugdzorg. Binnen 

zeven werkdagen ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst, een bericht dat de klacht in 

behandeling wordt genomen. De secretaris van de klachtencommissie bespreekt samen met de 

klager de precieze aard van de klacht en onderzoekt of een bemiddelingsgesprek door klager 

gewenst c.q. mogelijk is. 

Als een bemiddelingsgesprek gewenst en mogelijk is, zal de secretaris van de klachtencommissie, in 

overleg met de klager, daarvoor een voorstel doen. Is dit bemiddelingsgesprek naar tevredenheid van 

de klager verlopen, dan wordt de klacht niet verder door de klachtencommissie behandeld en is de 

klachtenprocedure afgesloten.  

Is een bemiddelingsgesprek niet mogelijk of is een bemiddelingsgesprek niet naar tevredenheid 

verlopen, dan zal de klachtencommissie de klacht verder in behandeling nemen. De klager en 

diegene waarover is geklaagd, zullen door de klachtencommissie gehoord worden tijdens een 

gezamenlijke zitting. De klager kan zich bij laten staan door een vertrouwenspersoon.  

De klachtencommissie brengt binnen zes weken de klager, diegene waarover is geklaagd en de Raad 

van Bestuur schriftelijk op de hoogte van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht en de 

eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie. De Raad van Bestuur laat binnen vier weken 

weten of hij het oordeel van de klachtencommissie deelt en zo ja, welke maatregelen hij zal nemen. 

 
II. De wijze waarop Combinatie Jeugdzorg de klachtenregeling onder de aandacht van 

de cliënten brengt  

Cliënten krijgen bij aanvang van de hulpverlening schriftelijke informatie in de vorm van een leaflet 

over de klachtenregeling. Er is een stroomschema voor jeugdigen en een leaflet voor ouders, 

verzorgers en pleegouders. De informatie ligt in de wachtruimtes van de hoofdlocaties. Op de website 

van Combinatie Jeugdzorg staat een link naar het klachtenformulier waarmee de klachten ingediend 

kunnen worden. Als hulpverleners en/of managers ongenoegen of klachten van cliënten signaleren, 

worden cliënten nogmaals geattendeerd op de klachtenregeling.  

 

 

Versienummer: n.v.t Vastgesteld op:  

Versiedatum: Maart 2021 Vastgesteld door:    KMT 

Status:  Datum evaluatie: n.v.t. 

Documentverantwoordelijke 
Secr. 

klachtencommissie 
Medezeggenschap: 

Ter info aan CR, POR en 

OR  



 
 
 
Jaarverslag 2020 Onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en pleegouders van Combinatie Jeugdzorg  
Februari 2021            2 

 

III. Samenstelling van de klachtencommissie 

Voorzitter van de klachtencommissie is de heer H. Reimert. Leden van de klachtencommissie zijn 

mevrouw A. Verbraak, mevrouw T. Dullaert, mevrouw mr. G. de Winther-Meijers en mevrouw mr. C. 

van Beukering-Michielsen. De klachtencommissie van Combinatie Jeugdzorg wordt ambtshalve 

ondersteund door een beleidsadviseur A (ambtelijk secretaris) en het directiesecretariaat, beiden 

werkzaam bij Combinatie Jeugdzorg. In 2020 heeft mevrouw A. Verbraak de taak ambtelijk secretaris 

in de waarneming overgenomen in verband met ziekte van de beleidsadviseur. 

 
IV. Overzicht van de klachtenbehandeling 2020 

 

Jaar  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Klachten 13 13  9 18 7 23 18 22 

 

In 2020 zijn 22 klachten ingediend. Van die 22 klachten  

- zijn drie klachten niet ontvankelijk verklaard. Bij twee klachten waren de beklaagden niet 

werkzaam bij Combinatie Jeugdzorg. Bij de derde klacht waren er meerdere redenen waarom 

de klachtencommissie besloten heeft om de klacht niet te behandelen;  

- zijn vier klachten ingetrokken door klager om diverse redenen; cliënt is weer thuis gaan 

wonen, cliënt is verhuisd naar een andere groep, klacht had betrekking op een andere 

organisatie en de oorzaak van de klacht is door de klager zelf opgelost; 

- zijn twee klachten afgesloten, omdat klagers niet reageerden op herhaalde mails en 

ingesproken voicemailberichten; 

- zijn acht klachten via bemiddeling opgelost. De klachten gingen o.a. over bejegening, 

(mis)communicatie, onvrede over uitvoering jeugdhulp en testbeleid Corona; 

- hadden 7 klachten betrekking op de zorgvorm residentieel, 2 op de zorgvorm pleegzorg en 4 

op de zorgvorm ambulant (klachten afgehandeld met bemiddeling van Combinatie Jeugdzorg 

en door de klachtencommissie); 

- zijn uiteindelijk vijf klachten via een hoorzitting voorgelegd aan de Klachtencommissie. 

 

In 2019 zijn er 2 klachten ingediend, die doorliepen in 2020. Beide klachten zijn via een hoorzitting 

voorgelegd aan de Klachtencommissie. 

 

In de klachten komen de volgende onderwerpen regelmatig terug: 

- Communicatie tussen Combinatie Jeugdzorg en cliënt, maar ook met andere organisaties. 

- Het (niet) nakomen van afspraken. 

- Onjuiste of onvolledige verslaglegging. 

- Onduidelijkheid over rol en positie Combinatie Jeugdzorg ten opzichte van andere 

organisaties. 

 

 

Overzicht van de hoorzittingen in 2020: 

 

1. Hoorzitting (klacht is in 2019 binnengekomen en liep door in 2020) 

 

Klacht was gericht aan de zorgvorm ambulant en ging o.a. over: 

1. De verslaglegging van de ambulant hulpverlener is onvolledig en bevat onjuiste informatie. 

2. De afspraak over de frequentie van de begeleide omgang wordt niet nagekomen. 

3. De ambulant hulpverlener houdt onvoldoende rekening met de mogelijkheden van klager bij 

het plannen van afspraken. 

4. Klager wordt door de ambulant hulpverlener onvoldoende serieus genomen in haar zorgen 

over haar zoon. 
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5. Klager wordt afgerekend op het gedrag van haar moeder. 

 

De klachtencommissie heeft in zijn algemeenheid niet kunnen beoordelen of de klachten gegrond of 

ongegrond zijn. Twee onderdelen van de klacht zijn gegrond verklaard. 

 

2. Hoorzitting (klacht is in 2019 binnengekomen en liep door in 2020) 

 

Klacht was gericht aan de zorgvorm dag- en nachtbehandeling en ging o.a. over 

1. Veiligheid en vertrouwen zijn ernstig in geding. 

2. Het team houdt geen rekening met gezag van vader; het team komt afspraken die gemaakt 

zijn door JBB niet na. 

3. Het team zit altijd achter pc en besteden geen tot weinig aandacht aan de kinderen. 

4. Verwarming in de kamer van de cliënt werkt niet en wordt niet opgelost. 

5. Het team kijkt ongevraagd in de kledingkast van de cliënt, betreedt kamers zonder 

toestemming in gepaste en ongepaste situaties. 

6. Communicatie met en betrekking van vader met gezag. 

7. Gemaakte afspraken worden niet nagekomen / ontvangen van telefoontjes of brieven van 

bedreigingen. 

8. Beëindiging van het zorgcontract met en door Combinatie Jeugdzorg per 31 januari 2020. 

 

De klachtencommissie heeft alle klachten ongegrond verklaard. 

 

3. Hoorzitting 

 

Klacht was gericht aan de zorgvorm dag- en nachtbehandeling en ging o.a. over 

1. Ongelijke behandeling tussen klager en ex-man (deze klacht is tijdens de hoorzitting 

teruggetrokken) 

2. De privacyregels worden te strikt gehanteerd, waarbij belangen uit het oog worden verloren. 

3. Miscommunicatie tussen klager, Combinatie Jeugdzorg en JBB over stagnatie in de 

behandeling van cliënt. 

4. Combinatie Jeugdzorg heeft zorgplan opgesteld, er is echter geen diagnostisch onderzoek 

gedaan op grond waarvan behandeling is bepaald. 

5. Deugdelijk behandelplan ontbreekt. 

6. Onvoldoende informatievoorziening en duidelijke afspraken ontbreken. 

7. Medewerking perspectiefbepaling. 

8. Onvoldoende inspanning hulp overgewicht kind. 

9. Bezoekregeling tussen kinderen onvoldoende. 

 

De klachtencommissie heeft klacht 6 gegrond en de andere klachten ongegrond verklaard. De 

klachtencommissie constateert tijdens de hoorzitting dat de ernst van klacht 6 inmiddels is 

afgenomen, de situatie is verbeterd. 

 

4. Hoorzitting 

 

Klacht was gericht aan de zorgvorm pleegzorg en ging o.a. over: 

1. Niet nakomen van een afspraak over tweewekelijkse terugkoppeling door pleegzorgwerker 

aan klager en geen verslaglegging van gesprekken of wel een verslaglegging maar geen 

terugkoppeling door pleegzorgwerker.  

2. Klager ontvangt via zoon en haar persoonlijke begeleider terugkoppeling over de 

samenstelling van aanwezigen tijdens afspraak met zoon in plaats van door 
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pleegzorgwerker/Combinatie Jeugdzorg. Daarnaast is er geen gehoor gegeven aan haar 

gewenste samenstelling van de aanwezigen tijdens deze afspraak. 

3. Klager is niet door pleegzorgwerker/Combinatie Jeugdzorg ingelicht over nieuwe relatie van 

pleegmoeder en er is niet direct een risicotaxatie uitgevoerd.  

4. Er is geen contact tussen school en Combinatie Jeugdzorg.  

5. Geen duidelijkheid omtrent visie en richtlijnen binnen Combinatie Jeugdzorg over gebruik van 

middelen in pleeggezin. 

 

De klachtencommissie heeft klacht 1 en 5 deels gegrond en de andere klachten ongegrond verklaard.  

 

5. Hoorzitting 

 

Klacht was gericht aan de zorgvorm ambulante hulpverlening (Echtscheidingshulpverlening) en ging 

o.a. over: 

1. Ambulant hulpverlener zet zich onvoldoende in om omgang tussen klager en kinderen vorm 

te geven. 

2. Rol als vader wordt niet gezien. 

3. Herhaalde verzoeken professionele hulp kinderen wordt niet gehonoreerd. 

4. Partijdigheid. 

5. Gemis initiatief hulpverlening. 

6. Melding Veilig Thuis door school niet aan klager medegedeeld. 

 

De klachtencommissie heeft klacht 1 gegrond, klacht 5 deels gegrond en de andere klachtonderdelen 

ongegrond verklaard. 

 

6. Hoorzitting 

 

Klacht was gericht aan de zorgvorm pleegzorg en ging o.a. over: 

1. Onprofessioneel handelen pleegzorgwerker. 

2. Is pleeggezin juiste gezin voor cliënt. 

 

De klachtencommissie heeft beide klachten ongegrond verklaard. 

 

7. Hoorzitting 

 

Klacht was gericht aan de zorgvorm ambulante hulpverlening (Spoedhulp) en ging o.a. over: 

1. De spoedhulpwerker heeft een positie ingenomen waarbij ze de moeder van de kinderen 

samen met haar netwerk (opa/oma/stiefopa) de kans biedt om de kinderen te manipuleren. 

2. De spoedhulpwerker maakt eenzijdig afspraken, ook op momenten dat klager door zenuwpijn 

en medicatie, niet in staat is om afspraken goed te begrijpen of er goed op te kunnen 

reageren. 

3. De spoedhulpwerker heeft niet geconstateerd dat de problemen niet bij de kinderen liggen, 

terwijl dat door haar wel zo wordt gesteld. 

4. Klager ervoer tegenwerking, vertraging bij de opname in een mannenhuis. De nadruk werd 

door de spoedhulpwerker gelegd op ‘het er zijn voor de kinderen’, terwijl voor klager een 

rustperiode van belang was, juist om er voor zijn kinderen te kunnen zijn. 

5. Het verslag van de eindevaluatie is zonder klagers’ aanvullingen/opmerkingen ingezonden. 

Daarnaast was de tijd van slechts 30 minuten veel te kort om een en ander tijdens het 

eindgesprek inhoudelijk aan de orde te stellen. 
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De klachtencommissie heeft klacht 1 deels gegrond, klacht 5 gegrond en de andere klachten 

ongegrond verklaard. 

 

Aanbevelingen klachtencommissie: 

De klachtencommissie heeft in 2020 de volgende aanbevelingen aan de Raad van Bestuur gegeven: 

• Zorgen dat in het gebouw waar de verwarming niet goed werkte, de verwarming werd 

nagekeken.    

• Voor Combinatie Jeugdzorg is het van belang om daar waar meerdere hulpverleners 

betrokken zijn (meer) oog te hebben voor de regie over de geboden hulpverlening. Het dient 

bij de start van de hulpverlening voor alle betrokkenen duidelijk te zijn waar de regie is 

belegd. Combinatie Jeugdzorg zou zich krachtiger mogen positioneren. 

• Als behandelaar van de jeugdigen mag Combinatie Jeugdzorg een meer proactieve opstelling 

naar JBB aannemen. Met onderbouwing vanuit de eigen expertise over het hulpaanbod kan 

Combinatie Jeugdzorg haar mening geven, al is de gezinsvoogd verantwoordelijk om de 

beslissingen te nemen. 

• Advies om, in een bepaalde casus, alsnog schriftelijk aan JBB te bevestigen dat er geen 

sprake was van stagnatie in de behandeling van cliënt. 

• Het is wenselijk dat de huidige Gedragscode wordt aangepast en dat daarin een protocol 

wordt opgenomen over hoe te handelen ten aanzien van middelengebruik in een pleeggezin.  

• Ingeval van een melding of signaal van middelengebruik in een pleeggezin, dient daar serieus 

onderzoek naar te worden gedaan door een onafhankelijke derde of instantie. 

• De klachtencommissie geeft Combinatie Jeugdzorg ter overweging om bij complexe 

scheidingen ieder van de ouders te voorzien van een hulpverlener zodat er minder snel een 

gevoel van partijdigheid ontstaat en het tempo in de opvolging beter wordt bewaakt. 

• Een melding van Veilig Thuis mag worden onderkend als een crisis. Combinatie Jeugdzorg 

moet in het kader van een dergelijke melding geen taak krijgen c.q. gaan uitvoeren die niet bij 

haar thuishoort. Er dienen afspraken gemaakt te worden welke organisaties bewaakt dat de 

meldcode wordt nageleefd. Het is aan te bevelen om na een crisis na te gaan of er een 

bijstelling van het hulpverleningsplan moet plaatsvinden. 

• Het is belangrijk oog te hebben voor hulpverlening aan ouders van een uithuisgeplaatst kind. 

Als deze hulp ontbreekt of ontoereikend is, is het belangrijk om de ouder(s) te wijzen op de 

mogelijkheid om zelf meer hulp te vragen/krijgen. 

• De klachtencommissie adviseert om blijvend alert te zijn op het geven van uitleg over rollen 

en taken; communicatie daarover is onmisbaar. Dat geldt in alle gevallen, maar in 

spoedzaken waarbij snel gehandeld moet worden is dat essentieel, ook om betrokkenen mee 

te krijgen.  
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