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Voorwoord

ln dit jaardocument leest u de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van onze organisatie in

2018. Opnieuw een pittig jaar waarin onze medewerkers zich vol hebben ingezet om het allerbeste te

bieden voor onze cliënten en pleegouders. Een goed jaar ook, met mooie ontwikkelingen en

resultaten. We hebben 1800 cliënten kunnen helpen die hun tevredenheid uitdrukten in het mooie

rapportcijfer 8. Met onze gezinsgerichte behandeling sluiten we steeds beter aan bij de vragen en

mogelijkheden van gezinnen en verhogen we de effectiviteit van de hulp. We zijn trots op de nieuwe
gezinshuizen die we in 2018 mochten verwelkomen waardoor meer kinderen in een gezinssituatie

kunnen opgroeien; 'Wonen doe je thuis' vormt immers al vele jaren onze inhoudelijke koers. Trots zijn

we ook op de actieve participatie van vele cliënten, pleegouders en pleegjongeren die zich inzetten

om jeugdzorg beter en sterker te maken, binnen en buiten onze organisatie. Leren en ontwikkelen zijn

belangrijke waarden binnen Combinatie Jeugdzorg en we delen graag onze kennis. ln dit kader zag

het Expertisecentrum Beroepsontwikkeling in 2018 het levenslicht. En tenslotte, niet onbelangrijk,

sluiten we het jaar af met de constatering dat we op dit moment financieel gezond zijn, over een

stabiel en deskundig medewerkerspotentieel beschikken en goede verbindingen hebben binnen onze

regio's.

Naast alle positieve resultaten en ontwikkelingen was het, op verschillende fronten, vaak ook lastig in

2018. De ingewikkelde stelselwijziging van de jeugdzorg maakt het soms moeilijk om goed focus te

blijven houden op de 'bedoeling'van ons werk: doen wat helpt. Regelmatig hebben we deze

eenvoudige vraag gesteld; aan elkaar, aan onze cliënten en pleegouders, aan verwijzers en

ambtenaren en bestuurders van gemeenten als belangrijke beleidsbepalers en financiers van de
jeugdzorg die wij uitvoeren: "Doen we wat helpt?" Vaak wel, maar niet altijd. Bijvoorbeeld omdat dat

wat helpt net buiten het kader van een 'product' valt. Of omdat het contract het niet toelaat, de

middelen niet toereikend zijn of regelgeving zoveel van ons vraagt dat we hier meer tijd in (moeten)

steken dan ons lief is. Maar we steken ook hand in eigen boezem in situaties waarin wij er nog

onvoldoende in slagen om de hulpvragen en mogelijkheden van gezinnen te vertalen naar hulp die

helpt. Want het kan altijd beter, dat is de ambitie waarvoor wijgaan, steeds in samenwerking met

onze omgeving.

Terug naar de bedoeling, doen wat helpt. Daar hebben we in 20í 8 op ingezet en dit zullen we blijven

doen. De vraag stellen en bewuste keuzes maken, helpt om het vizier en elkaar scherp te houden. ln

ons Jaarmagazine 2018&CO is 'doen wat helpt' de rode draad van de ervaringsverhalen van cliënten,
pleegouders en medewerkers van Combinatie Jeugdzorg. Graag wil ik de lezer dan ook wijzen op het

Jaarmagazine 2018&CO, te vinden op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.

Liever een fysiek exemplaar? Stuur dan een mail naar drrectie@combinatiejeugdzorg.nl. Wij sturen

het u graag toe!

Veel leesplezier!

Gerda Huijbregts
be stuu rd e r Co mbi natie Je ugd zorg

April20'19
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Samenvatting

Ook in 2018 heeft de bedrijfsvoering rondom de transitie nog erg vaak de agenda gedomineerd en
bleef de inhoud nog (te) veel op de achtergrond. De toename van de administratieve lastendruk als
gevolg van de transitie wordt inmiddels breed erkend, maar de diverse initiatieven om deze te
verlagen, hebben helaas nog niet altijd tot een gewenst resultaat geleid.

De overschrijdingen binnen het sociaal domein in de voor Combinatie Jeugdzorg belangrijkste regio's
vormen nog steeds een bron van zorg. Voor de jaren 2018 en 2019 is weliswaar duidelijk hoe de zorg
gefinancierd wordt, maar vanaf 2020 is er nog veel onzeker. Ondanks die onzekerheid heeft
Combinatie Jeugdzorg er vertrouwen in dat een verdere bezuiniging niet aan de orde zal zijn. Dit
vanuit het gegeven dat er in vergelijking met2014 (het laatste jaar voór de transitie), al25o/o op het
budget is gekort en er over en weer erkenning is gekomen voor de kwalitatieve en kwantitatieve vraag
naat zotg voor de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen.

Vertrouwen is er ook dat Combinatie Jeugdzorg samen met gemeenten en ketenpartners in de
toekomst kan blijven bouwen aan een goede inrichting van het zorglandschap en daarmee aan goede
zorg voor de cliënt. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat het soms een moeizaam proces is met
vallen en opstaan.

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van circa 1,'1 miljoen euro. Onder andere
door een incidentele meevaller van afgerond € 576.000 (subsidie ministerie van VWS) en meer
gefactureerde omzet dan begroot, waaronder Wmo 2018 en 2017, is het boekjaar met een positief
resultaat afgesloten.

Daarnaast kan worden geconcludeerd dat de afspraak die Combinatie Jeugdzorg onder bemiddeling
van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) met de 17 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant heeft
gemaakt over de contractering en de bezuinigingsopdracht 2015 tot en met 2018 gunstig heeft
uitgepakt. Gunstig in die zin dat de afspraken die in het zogenaamde B-contract zijn gemaakt, de
ruimte gaven om zowelte blijven sturen op kwaliteit als op de kwantitatieve afspraken. ln 2018 en
overigens ook in de jaren 2017 en 2016 is de norm van 100% ruimschoots behaald.

Combinatie Jeugdzorg is van mening dat ontvangen middelen besteed moeten worden aan het doel
waarvoor ze ziin bestemd: het verlenen van zorg aan kinderen die het hard nodig hebben. Er is nooit
gestreefd naar het behalen van exploitatie-overschotten. ln '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.

Als gevolg van de transitie, de toegenomen onzekerheden, moet echter wel anders naar de positie
van het eigen vermogen worden gekeken. Combinatie Jeugdzorg streeft naar een vermogenspositie
die gezond is, (vastgoed)investeringen in de toekomst mogelijk maakt, eventuele tegenvallers kan
opvangen en derhalve waarborgen biedt voor de continujleit van de organisatie. Met een
vermogenspositie ultimo 2018 van ruim 8 miljoen euro wordt hieraan voldaan.

Sterker nog, de vermogenspositie maakt het mogelijk om in 2019 onze zotg door te ontwikkelen en
nieuwe vormen zoals een intersectoraal FACTteam te starten, mits tegelijkertijd in goed overleg met
gemeenten afspraken kunnen worden gemaakt over zowel de wijze van financiering als de tarieven
en de verdere inrichting van het zorglandschap in de toekomst. Combinatie Jeugdzorg ervaart dat er
in toenemende mate bereidheid van de regiogemeenten is om hierover met elkaar in gesprek te gaan
om tijdig de ontwikkelingen en de consequenties van de te nemen keuzes te bespreken.
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Rechtsvorm Stichtins

Hoofdstuk 1 Profiel van de organisatie

1.í Algemene identificatiegegevens

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). Het certificaat is geldig

tot juni 2019. ln het voorjaar van 2019 vindt een hercertificeringsaudit plaats.

1.2 Structuur van de organisatie

1.2.1 Juridischestructuur

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.

Combinatie Jeugdzorg kent een matrixstructuur van regio's en zorgvormen. Binnen de

organisatiestructuur zijn een aantal organisatorische eenheden en (medezeggenschaps)organen

geplaatst (zie bijlage organogram Combinatie Jeugdzorg):
. Uitvoerende eenheden primair proces: zorgvormen, werkvormen en teams
. Ondersteunende functies en afdelingen
o Medezeggenschapsorganen: Cliëntenraad, Pleegouderraad, Ondernemingsraad
. Bestuursorganen: Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Regio's en werkgebied
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). De regio-indeling is gemaakt

vanuit het oogpunt van externe oriêntatie en goede verbinding met de (sub)regio's en is gekoppeld

aan de verantwoordelijke regiomanagers.

B Pagina 6 van 40



Regio ZuidoosfBrabant I Eindhoven, A2 gemeenten en Best-Oirschot-
Veldhoven

Regio Zuidoost-Brabant ll en Midden-Limburg: Helmond- de Peel, Kempengemeenten,
Dommelvallei Plus en Leudal (Midden-Limburg)

Het hulpaanbod van Combinatie Jeugdzorg kan ingezet worden op verwijzing vanuit de lokale teams
binnen het gemeentelijke sociale domein, huisartsen/medisch specialisten en gecertificeerde
instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering of op aanwijzing van de kinderrechter
(omgangshuis/echtscheidingshulpverlening). ln 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 jeugdhulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd tol21l23jaar en hun gezinnen/
sociale netwerk.

Combinatie Jeugdzorg kent een viertal hoofdzorgvormen: ambulant, dagbehandeling, dag- en
nachtbehandeling en pleegzorg & gezinshuizen. Daarnaast heeft Combinatie Jeugdzorg in 2018 op
beperkte schaal opvang en begeleiding aan vluchtjongeren geboden. Opdrachtgever en financier
voor de opvang van AMV- jongeren (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) is Nidos (voogdij-
instelling AMV). ln het kader van Wmo wordt de begeleiding van meerderjarige vluchtjongeren door
gemeenten gefinancierd. De verwachting is dat de AMV-opvang in 2019 geheel zalworden
afgebouwd.

ledere zorgvorm bestaat uit een aantal werkvormen

Zorgvorm ambulant:

Zorgvorm dagbehandeling:

Zorgvorm dag- & nachtbehandeling:

Zorgvorm pleegzorg & gezinshuizen:

Specialistische ambulante hulp, echtscheidingshulpverlening
& omgangshuis
MKD (Multidisciplinaire Kinderdagbehandeling), Boddaert en
lntensieve Dagbehandeling.
Behandelgroepen, woonbegeleiding, Jonge moederhuis en
AMV
Pleegzorg en gezinshuizen.

Binnen de zorgvormen vindt de uitvoering plaats door zelforganiserende teams, bestaande uit
pedagogisch medewerkers, ambulant hulpverleners, gedragswetenschappers en (waar van
toepassing) gastvrouwen.

De uitvoering van het primaire proces wordt ondersteund door secretarieel/administratieve functies en
civiel/hu ishoudel ij ke 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 (planning & control, financiën, verkoop en aanbestedingen, informatiebeheer &

beveiliging, lCT, facilitair beheer)
o Servicepunt & cliëntregistratie
r Beleidsondersteuning & ontwikkeling (algemeen, cliënten, kwaliteit, communicatie, facilitair).
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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.

1.3 Type zorg en cliëntgroepen

Combinatie Jeugdzorg behandelt en begeleidt 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 waat 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 hulpaanbod ondergebracht in een aantal hoofdzorgvormen, waarbij

het hulptraject van een individueel kind en zijnlhaar 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.

í.3.1 Hoofdzorgvormen 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 richt zich 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:
. Ambulant specialistisch: specialistische ambulante hulp aan jeugdigen en gezinnen met

specifieke hulpvragen op het gebied van complexe opgroei-, opvoed- en systeemproblematiek
. Echtscheidingshulpverlening en Omgangshuis: hulp bijouderschapsreorganisatie bij (zeer)

ernstige echtscheid ingsproblematiek
. Ambulante spoedhulp in crisissituaties
o SNOZ (ambulante hulp op het snijvlak van onderwijs en zorg)
r Trainingen en cursussen.

Ambulante hulp aan jeugdigen en gezinnen vanuit lokale gemeenteliike teams

ln 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 gemeente of
subregio.
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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 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).
Dagbehandeling richt zich, naast de specifieke behandeling van kind of jongere, op het gehele
gezinssysteem.

Vormen van dagbehandeling:
. MKD: multidisciplinaire kinderdagbehandeling (tot 718 jaar)
. Boddaertcentrum voor schoolgaande kinderen (6 tot 14 jaar)
r lntensieve Dagbehandeling voor schoolgaande en niet-schoolgaande jongeren (tot 1B 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 vrije tijd problemen zijn ontstaan. 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 en is gericht op het realiseren van
thuisplaatsing (eigen gezin, pleeggezin of gezinshuis) dan wel zelfstandig wonen. ln 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/vrijetijdsbested i n g.

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 (121o118123 jaar)
. Opname & oriëntatiegroep (spoedhulp)
. Woonbegeleiding, waaronder Jonge Moeders Huis.

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 ed.), de specifieke kindproblematiek (o.a.

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

Vormen van pleegzorg:
r Pleegzorg (kort- en langdurend)
. Specialistischepleegzorg
o WeekendJvakantiepleegzorg
o 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
ged ragswetenschapper.
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Hoofdstuk 2 Kernprestaties

2.1 Cliënten, capaciteit en productie (kwantitatieve gegevens)

ln 20'18 heeft Combinatie Jeugdzorg 1.772 unieke cliënten behandeld. Hiervan was 90% afkomstig uit
de regio ZuidoostBrabant, de belangrijkste contractpartner van Combinatie Jeugdzorg.

De unieke cliënten uit de regio ZuidooslBrabant zijn afkomstig uit de volgende subregio's
. Eindhoven 40Yo

r BOV gemeenten 13%
. A2 gemeenten 6%
. Helmond- de Peel 24%
. Kempengemeenten 7o/o

. Dommelvallei+ 10%

ln vergelijking met 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 41o/o

. Gemeente 45%

. Huisarts 5%

. Jeugdarts 5o/o

. Medisch specialist 4%

Ook in de relatieve verdeling van verwijzers is in vergelijking met 2017 weinig veranderd

2.2 Personeelsformatie (kwantitatieve gegevens)

Op 31 december 2018 werkten SSTmedewerkers bijCombinatie Jeugdzorg, waarvan 38 stagiaires en
27 vrijwilligers. Eind 2018 bedroeg het totaalaantalfte's in een tijdelijk of vast dienstverband 421
fte's. Een deel van de formatie wordt ingezet in het lokale veld. Ruim 80% van de medewerkers is
VTOUW.

2.3 Omzet (kwantitatieve gegevens)

De omzet in 2018 bedroeg circa € 33,8 miljoen (2017, € 34 miljoen), waarvan afgerond €32,2 miljoen
betrekking had op gemeentelijke omzet. Van deze €32,2 miljoen gemeentelijke omzet heeft circa
€.27,5 miljoen betrekking op specialistische jeugdhulp. De cliëntengegevens in deze paragraaf
vermeld, hebben hierop betrekking.
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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 sterk groeiend

aanbod van Combinatie Jeugdzorg.

3. 1 Overzicht stakeholdergroepen

Opdrachtgevers en financiers:
. Gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant (MRE-gemeenten) en Midden-Limburg (Leudal)
o Overige gemeenten, onder andere in regio's Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.

Verwijzers:
. Lokale teams binnen de gemeenten
. Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
o Huisartsen/praktijkondersteuners, jeugdartsen en medisch specialisten
e Kinderrechters (echtscheidingshulpverlening en omgangsbemiddeling)
r Nidos (AMV).

Samenwerkingspartners :

e Onderwijs (o.a. Aloysius Stichting, Dok, RSV-VO, SSOE, samenwerkingsverbanden Passend

Onderwijs)
. Geestelijke gezondheidszorg (o.a. GGzE, GGZ Oost-Brabant, Reinier van Arkel/Herlaarhof)
. LVB (o.a. ldris/Amarant, Lunet zorg, ORO)
. Welzijnsorganisaties(LEV,Lumens)
. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg (Neos, Novadic-Ketron)
r Kinderopvang (Korein, Spring, Norlandia)
. Collega jeugdzorgorganisaties (o.a. Bijzonder Jeugdwerk)
r GGD
t ZuidzorglZorgboog
o Omnia
o Woningbouwcoóperaties in regioZuidoost-Brabant.

Combinatie Jeugdzorg participeert in de volgende samenwerkingsverbanden en projecten
o Garage Brabant (innovatieplatform voor de jeugd)
o JoZo
. Samenwerkingsverband Autisme
. lntegrale Vroeghulp
. Spoed voor Jeugd
. Kennis en Expertise Centra (KEC)
. Kracht Kwadraat
. Baby Extra
. Ouderschap Blijft (echtscheidingshulpverlening)
. Regionaal projectdoorontwikkeling pleegzorg
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r Markieza
. Associatie voor Jeugd

3.2 Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement maakt structureel onderdeel uit van het beleid van Combinatie Jeugdzorg
Op basis van periodieke stakeholderanalyse worden plannen en activiteiten bepaald. ln 2018 heeft
Combinatie Jeugdzorg de focus gelegd op de stakeholdergroepen gemeenten, verwijzers en
bedrijfsleven/maatschappel ijke organisatie.

De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben geleid tot nieuwe coalities en daarmee ook tot de
benoeming van nieuwe wethouders jeugd in de regio. Voorafgaand aan de verkiezingen heeft
Combinatie Jeugdzorg een gerichte lobby uitgezet om belangrijke thema's binnen de jeugdzorg onder
de aandacht te brengen bij de lokale fracties en bestuurders, middels de mailing van het pamflet
'Samen sterk voor jeugd'. Na de verkiezingen hebben diverse kennismakings- c.q. werkbezoeken
plaatsgevonden met nieuwe wethouders en raadsleden uit verschillende fracties. Regelmatig zijn bij
deze bezoeken vertegenwoordigers van onze cliënten en pleegouders aangesloten om hun visie op,
en ervaringen met, jeugdhulp te delen met de lokale bestuurders.

ln het kader van het vierjarig programma Widdonck Talentendonck hebben in 2018 verschillende
stakeholderactiviteiten plaatsgevonden zoals een bijeenkomst met gemeenten, provincie Limburg,
onderwijs en andere zorgaanbieders rondom het thema Positieve Gezondheid. Om de
samenwerkingssuccessen vanuit het project te delen is er in oktober een mini-symposium voor
professionals in onderwijs, jeugdhulp, zorg, overheid en bedrijfsleven uit de regio's Noord- en Midden-
Limburg georganiseerd met workshops zoals behandeling van trauma en hechtingproblematiek en
gezamenlijke aanpak arbeid en stage. ln een open middag voor belangstellenden en een
Talentexperience voor jongeren zijn op laagdrempelige en creatieve wijze de omgeving en cliënten
betrokken.

Combinatie Jeugdzorg is aangeslotenbij'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, waaronder gezondheid &
welzijn, onderwijs en (semi) overheid maar ook automatisering & lCT, transport & logistiek, reclame &
marketing 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 waarbijverschillende expertises bij
elkaar kunnen worden gebracht. Hoe kunnen ondernemingen van betekenis zijn voor elkaar om
vraagstukken op te lossen of te innoveren? Hoe kunnen onze cliënten en pleegouders en Combinatie
jeugdzorg als organisatie hiervan profiteren en hoe kunnen wij bijdragen aan andere
maatschappelijke thema's? Om deze contacten te stimuleren en te faciliteren organiseert '24 uur in
bedrijf' regelmatig een zogenaamde'Chef's table', een culinaire ontmoeting van gelijkgestemde
ondernemers rondom een bepaalde thema. Combinatie Jeugdzorg schuift hierbij aan en organiseert
in 2019 zelf een 'Chef's table' rondom het thema innovatie.
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3.3. Samenwerking binnen de regio

Regiogemeenten
Ook in 2018 heeft er op diverse niveaus regelmatig overleg plaatsgevonden met de gemeenten in de

regio's Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg en in minder intensieve mate met Noordoost-Brabant en

Noord-Limburg.

Combinatie Jeugdzorg neemt deel aan de fysieke overlegtafels (FOT) van zorgaanbieders en

gemeenten binnen de regio. Deze FOT's houden zich met name bezig met thema's met betrekking tot

financiën/contractering en inhoudelijke ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. ln het najaar van 2018

heeft de regio Zuidoost-Brabant besloten tot een splitsing in twee inkoopregio's: Eindhoven &

omgeving en Helmond & omgeving, wat uiteraard consequenties heeft voor de inrichting van het

overleg.

Voor Combinatie Jeugdzorg is het opnieuw een jaar geweest dat zich kenmerkt door intensief overleg

en afstemming met gemeenten op diverse niveaus en met betrekking tot diverse thema's, onder

andere de inrichting van het Servicebureau binnen de gemeente Eindhoven en de (her)inrichting van

het sociale domein en de lokale teams binnen de verschillende gemeenten. Het investeren in

samenwerking en afstemming met de regiogemeenten vereist de nodige tijd, energie en volharding.

Combinatie Jeugdzorg vindt het belangrijk om deze investering te doen, in het belang van de beste

zorg voor onze kwetsbare doelgroep. ln de afgelopen transitiejaren hebben we dan ook een stevige
plek ingenomen binnen het veld van de regionale jeugdzorg en is de samenwerking met de

regiogemeenten overwegend constructief en positief te noemen.

S a me nwe rki ng spartne rs
Samenwerken op inhoud is een belangrijke ambitie van Combinatie Jeugdzorg. Om specifieke

hulpvragen zo goed mogelijk te beantwoorden, zoeken we naar mogelijkheden om onze expertise in
samenhang met de deskundigheid van partners in onderuvijs en jeugdzorg in te zetten. ln 2018

hebben we de samenwerking gezocht op specifieke thema's zoals het realiseren van een

intersectoraal FACT - team (samen met GGzE en ldris-Amarant), multidisciplinaire systeemtherapie
(MST, in samenwerking met de Viersprong (ggz)), het project maatwerkarrangementen, onderwijs-

zorg project 'Scholing & hechting' en de ontwikkelingen Spoed voor Jeugd. Ook hier geldt dat het

concretiseren van samenwerking vaak een lange adem vergt waardoor een aantal van deze

initiatieven pas in 2019 hun beslag zullen krijgen.
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Hoofdstuk 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.í Governance Combinatie Jeugdzorg

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governance Code
Zorg2017 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 die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg,
aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en 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, leren en
verbeteren in een open cultuur zijn belangrijke elementen in het toepassen van good governance
binnen Combinatie Jeugdzorg.

4.2 Toezichthou dend 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 ('criticalfriend'),
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 samen-
gesteld 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 onaÍhankelijke 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 2018 als volgt:

Naam Titel Datum
infunctietredinq

Datum
uitfunctietredino

Dhr. J.J.P.M. Gilissen Voorzitter Raad van Toezicht 01-01-2011 01-01-2019*
"einde tweede

zittingstermijn

Dhr. R.J. van Gurp Vicevoorzitter Raad van
ïoezicht

25-02-2015 25-02-2019*
*einde eerste

zittingstermijn
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Mw. M. Crijns - van Daal Lid Raad van Toezicht o1-01-2011 01-01-2019

Dhr. E.J. Wiebes Lid Raad van Toezicht 12-10-2011 12-10-2019*
.einde tweede

zittingstermijn

Dhr. C. van der Lee Lid Raad van Toezicht 01-01-2017 01-01-2021*
*einde eerste

zittingstermijn

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

zittingstermiin

Mw. G.M.L. Rombouts Lid Raad van Toezicht 01-09-20'18 01-09-2022*
*einde eerste

zittingstermijn

Voor het borgen van noodzakelijke continu'iteit en ervaring binnen de Raad van Toezicht in
combinatie met de complexe en risicovolle omgeving van de organisatie heeft de Raad in afstemming

met de bestuurder unaniem besloten tot het verlengen van de tweede zittingstermijn van de voorzitter

tot 1 juli 20í9.

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

soll icitatiecom m issie.

ln verband met de tussentijdse uitfunctietreding van mevrouw M.M. Dekkers per 1 juni 2017 en het

verstrijken van de zittingstermijn van de heer M.J.M. Verhaegh per 1 januari 20'18, is eind 2017 een
sollicitatieprocedure uitgevoerd door de Raad van Toezicht, in samenspraak met de Raad van

Bestuur en de medezeggenschapsorganen. Dit heeft geresulteerd in een voordracht, gevolgd door

een definitieve benoeming van twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht per 1 januari2018.

Vanwege privéomstandigheden is de effectuering van de benoeming van mevrouw G.M.L. Rombouts

later, per 1 september 2018, ingegaan. De nieuwe leden van de Raad van Toezicht is een

introductieprogramma aangeboden.

Naam commissie Leden Doelstellinq

Auditcommissie Dhr. E. Wiebes
Mw. M. Crijns - van Daal

Voorbereiden bespreken van
begroting, kwartaalrapportages en
jaarrekening door de Raad van
Toezicht

Remuneratiecommissie Dhr. J.J.P.M. Gilissen
Dhr. R.J. van Gurp

Evalueren Raad van Bestuur.
Voorbereiden, voorstellen,
honorering en secundaire arbeids-
voorwaarden Raad van Bestuur
Voorbereiden evaluatie Raad van
Toezicht

Sol licitatiecom m issie Lid van de evaluatie-en
remuneratiecommissie
2 leden van de Raad van Toezicht
(geen vaste samenstelling)

Begeleiden en uitvoeren procedure

voor werving van nieuwe leden Raad

van Toezicht en het doen van een
voordracht aan de voltallige Raad

van Toezicht in afstemming met
Raad van Bestuur
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4.2.2 Bijeenkomsten Raad van Toezicht in 20í8

Re g u I ie re b ij e e n ko m ste n
De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer voor een reguliere vergadering bijeen met de
Raad van Bestuur.

De auditcommissie heeft in 2018 periodiek overleg gevoerd met de bestuurder en manager bedrijfs-
voering 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 over
algemene actuele ontwikkelingen en overleggen voorzitter en bestuurder waar nodig tussentijds.

ln 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest binnen de Raad van Toezicht en/of een
van haar commissies:
r Kwartaalrapportages en ontwikkelingen bedrijfsvoering
o Voorbereiden en uitvoeren evaluatie accountant
. Ontwikkelingen vastgoed, onder andere verkoop grond in Kessel-Eik (Limburg), aankoop pand in

Heythuysen (gezinshuis), gebiedsontwikkeling locatie de Widdonck en verhuur Elf13
. De voortgang van de transitie en transformatie jeugdzorg binnen de regio (waaronder inkoop en

contractering) en implicaties hiervan voor de strategische keuzes van Combinatie Jeugdzorg
o Landelijke beleidsontwikkelingenjeugdzorgdomein
. Organisatieontwikkelingen m.b.t. zelforganisatie en aansturing
r Kwaliteit en veiligheid, onder andere beleid Combinatie Jeugdzorg m.b.t. voorkomen van

seksueel misbruik, resultaten onderzoek veiligheidsbeleving jongeren binnen de
behandelgroepen, resultaten HKZ-audit

o Calamiteiten gemeld bij de lnspectie Gezondheidszorg & Jeugd en verloop onderzoeken die in
dit kader zijn uitgevoerd

r Raad van Toezicht aangelegenheden: voorbereiding evaluatie onder externe begeleiding,
voorbereiding opvolging voorzitter Raad van Toezicht

. Uitkomstenworkshoprisicomanagementanalyse

. Media- knipselkrant.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan:
. Begroting 2018
e Voorstelten aanzien van de bezoldiging van de Raad van Bestuur
. Jaarrekening 20í 7
r De selectie van een nieuwe accountant voor de controle van de jaarrekening m.i.v. het

kalenderjaar 2018
. Jaardocument 2017 (maatschappelijk verslag en jaarrekening)
r Voorstel facilitering studiebijeenkomsten voor leden van de Raad van Toezicht
. A3 jaarplan 2019.

De begroting 2019 van Combinatie Jeugdzorg wordt besproken in februari 20'19. ln de vergadering
d.d.12 december 2018 heeft de Raad van Toezicht de bestuurder mandaat gegeven tot het aangaan
van financiële verplichtingen voortvloeiend uit de conceptbegroting 2019, in afwachting van
vaststelling en goedkeuring van deze begroting op 13 februari 2019.

Binnen de reguliere vergaderingen in 2018 heeft de Raad van Toezicht gesproken met:
r Accountant met betrekking tot de Jaarrekening 2017
. Afvaardiging van de Ondernemingsraad
o Afvaardiging van de Cliëntenraad
o Afvaardiging van de Pleegouderraad
o Afvaardiging van de Klachtencommissie.
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Werkconferentie Raad van Toezicht - Kernmanagementteam
De Raad van Toezicht houdt jaarlijks een werkconferentie met de bestuurder en het

kernmanagementteam (KMT). ln 2018 is deze conferentie ingevuld door een gezamenlijke workshop

risicomanagement onder begeleiding van Deloitte. Op basis van informatie vanuit interviews en een

enquête onder de deelnemers zijn tijdens de workshop de belangrijkste risico's in beeld gebracht,

evenals de al lopende en nog te nemen beheers- en verbetermaatregelen die in de reguliere P & C

cyclus worden meegenomen en geborgd. Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse

concluderen de Raad van Toezicht en het kernmanagementteam dat de risico's goed in beeld zijn

alsmede de gewenste en noodzakelijke maatregelen.

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2018 besloten tot een uitgebreide evaluatie onder begeleiding ven een

externe deskundige en heeft hiertoe voorbereidingen getroffen. l.v.m. het afstemmen van agenda's

van de leden van de Raad en de extern begeleider is de evaluatie gepland in het eerste kwartaal van

201 9.

Vacatiegelden Raad van Toezicht
De regeling vacatiegelden leden Raad van Toezicht is opgenomen in de jaarrekening 2018.

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.

Combinatie Jeugdzorg kent een eenhoofdige Raad van Bestuur

Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebieden Datum
infunctietredinq

Mw. G.J.M. Huijbregts Raad van Bestuur o Externeoriëntatie/regionale
samenwerking

r Strategischebeleidsvoering
. Zorgontwikkeling en innovatie
o Bedrijfsvoering
. Cash en treasury management
. Vastgoed
. HR beleid
o Kwaliteits- en cliéntenbeleid
. Strategische communicatie en

marketing
r Medezeggenschap.

01-01-2011
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I nformere n e n vera ntwoord e n
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 Toekomst heeft de
bestuurder tweemaandelijks werkoverleg met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van
Toezicht. ln het lnformatieprotocol 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 2018.

4.4 Medezeg g e nsch a psorga ne n

Er is veel gaande binnen de jeugdzorg. lnhoudelijke ontwikkelingen, domeinoverstijgende samen-
werking, de druk van grote tekorten van gemeenten op het sociale domein, administratieve regeldruk
en ervaren werkdruk en dat alles binnen de context van een organisatie die steeds in ontwikkeling is.
Een stevig kompas is nodig om met elkaar op koers te blijven. ln deze tijden is het meer dan ooit van
belang dat de medezeggenschap binnen de organisatie goed functioneert: om mee te denken en
kritisch te toetsen. Combinatie Jeugdzorg is trots op haar medezeggenschapsorganen en blij met de
positief-kritische samenwerking.

Combinatie Jeugdzorg kent de volgende formele medezeggenschapsorganen:
o Cliëntenraad
. Pleegouderraad
. Ondernemingsraad
Naast de genoemde formele medezeggenschapsorganen kent Combinatie Jeugdzorg een Jongeren-
raad, een Jeugdraad 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 heeft momenteel tien leden: zeven ouders en drie jongeren die allen hulp hebben of
hebben gehad van Combinatie Jeugdzorg. ln 2018 heeft de CIiëntenraad een nieuwe voorzitter
gekregen. De mix van jongeren en ouders in de raad geeft veel energie en informatie vanuit diverse
invalshoeken.

De Cliëntenraad komt maandelijks bij elkaar, bezoekt twee keer per jaar de Jongerenraad, heeft
eenmaal per kwartaal overleg met de bestuurder en eenmaal per jaar overleg met de Raad van
Toezicht. De Cliëntenraad onderhoudt contact met verschillende medezeggenschapsraden voor
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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. ln 2018 had deze

bijeenkomst het thema 'netwerkweekenden'. Heel informatief zijn de werkbezoeken die de

Cliëntenraad brengt aan de diverse werkvormen binnen Combinatie Jeugdzorg waarbij de leden van

de raad in gesprek gaan met jeugdigen.

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.

ln 2018 heeft de Cliëntenraad advies uitgebracht over de volgende onderwerpen

ln het jaarverslag van de Cliëntenraad staan de activiteiten van de raad nader toegelicht.

Dit jaarverslag is als bijlage opgenomen in het Jaardocument 2018 Combinatie Jeugdzorg

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 geregeld in de'Statuten
Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg'.

De Pleegouderraad bestond in 2018 uit zes leden, komt maandelijks bijelkaar, heeft regelmatig

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

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

De Pleegouderraad onderhoudt op diverse manieren het contact met zijn achterban zoals het

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

geven over een stelling), de jaarvergadering voor alle pleegouders, het organiseren van pleegzorg-

cafés, een vaste rubriek in de nieuwsbrief PleegNieuws en het jaarverslag van de Pleegouderraad.

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.

Onderwerp Advies: gevraagd /
ongevraagd

Status

A3 Jaarplan Gevraagd Positief advies

Vacatures Raad van Toezicht Gevraagd Een afvaardiging van de Cliënten-
raad heeft deelgenomen aan de
procedure en geadviseerd over
benoeminq

Seksual iteiU protocollen Ongevraagd Positief advies met aanvullend
advies m.b.t. training voor
vrijwilligers

Netwerkweekenden Ongevraagd Positief advies met aanvulling op

notitie netwerken
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ln 2018 ging het daarbijom de volgende onderwerpen

Ondetwerp Advies/instemmino SÍafus
Verbeterplan pleegzorg Gevraagd advies De Pleegouderraad volgt de

voortgang intensief

Specifieke informatie m.b.t.
pleegzorg vanuit jaarplan en
begroting

Ongevraagd
advies

Regiomanager levert
tweemaal per jaar meer
specifieke gegevens aan

Cliëntenportaal MoreCare4 lnstemming ls geïmplementeerd

Cliënttevredenheid - uitkomsten
P&C-toets

Gevraagd advies Aanvulling gegeven op
verbeterpunten

Vacatures Raad van Toezicht Gevraagd advies Een afvaardiging van de
Pleegouderraad heeft
deelgenomen aan de
procedure en geadviseerd
over benoeminq

Vergoedingen bijzondere kosten
pleegzorg

Gevraagd advies ls nog in behandeling

De Pleegouderraad maakt jaarlijks een eigen jaarverslag dat als bijlage is opgenomen in het
Jaardocument 201 8 Combinatie Jeugdzorg.

4.4.3 Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad is een wettelijk orgaan wiens taken en bevoegdheden worden beschreven in
. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
. De CAO Jeugdzorg2017-2019
. Het Reglement van de Ondernemingsraad van Combinatie Jeugdzorg (iuni 2015).

De Ondernemingsraad van Combinatie Jeugdzorg heeft acht leden en vergadert circa driemaal per
maand. Ongeveer 11 maal per jaar is er een overlegvergadering met de Raad van Bestuur en de
manager HRM 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 zelzich 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.

ln 2018 lag de focus van de Ondernemingsraad vooral op de volgende thema's: een gezond en veilig
werkklimaat binnen de dag- en nachtbehandeling, ARBO- en preventiebeleid, juridische
ondersteuning bij tuchtrechtprocedures, de omzetting van het functiegebouw, strategische
personeelsplanning (SPP), duurzame inzetbaarheid van medewerkers, werkdruk/werkplezier en de
jeugdzorgmanifestaties'Kwalitijd voor het kind'.
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Onderwerp Advies of instemming Status

Klokkenluidersregel ing lnstemming lnstemming verleend

Facilitering rechtsbijstand voor
medewerkers bij tuchtrechtzaken

lnstemming lnstemming verleend

Samenwerkingsovereenkomst
BrabantWerktzeker

lnstemming lnstemming verleend

Strategisch personeelsplan SPP Ongevraagd advies Wordt vervolgd

lnterne bezwarencommissie omzetting
functieboek

Ongevraagd advies Wordt vervolgd

ln 20í8 heeft de Ondernemingsraad advies uitgebracht over/instemming verleend aan de volgende

beleidstukken c.q. regelingen:

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

Jaardocument 201 8 Combinatie Jeugdzorg.
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Hoofdstuk 5 Beleid, inspanningen en prestaties

5. í Meerjarenbeleidsperspectief

De strategische koers en doelen van Combinatie Jeugdzorg zijn verwoord in het meerjarenbeleids-
perspectief 'KOERS '15-'20, bouwen aan de toekomst'. Het meerjarenbeleidsperspectief is tot stand
gekomen in samenspraak met onze belangrijkste in- en externe stakeholders. 'KOERS '15-'20' is een
perspectief, een kompas waarmee we onze plannen ontwikkelen, maar niet in beton gieten. We
blijven voortdurend afstemmen op ontwikkelingen in onze omgeving, een opdracht die noodzakelijk is
om de juiste keuzes te blijven maken. Het meerjarenperspectief 'KOERS '15 -'20'vormt het kader
van onze beleidsplanning en wordt jaarlijks uitgewerkt in jaarplannen en begroting. Richtinggevend
hierbijzijn onze missie, visie en kernwaarden.

Missie
Combinatie Jeugdzorg is dé specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen en hun ouders bij complexe
vragen over opvoeden en opgroeien. Veiligheid staat daarbij voorop.

Visie
. Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en hun ouders, bijvoorkeur in en met hun eigen

omgeving. Wijvoelen ons verantwoordelijk voor alle kinderen en gezinnen, ongeacht cultuur en
achtergrond en ondersteunen hen om vanuit eigen kracht en mogelijkheden te ontwikkelen en
mee te doen in de samenleving.

. Cliënten staan centraal en hebben de regie. Wijsluiten aan bij hun mogelijkheden en talenten en
werken samen aan een positief toekomstperspectief en het herstellen van plezier in de
opvoeding. Cliënten en pleegouders hebben invloed op ons beleid.

. Combinatie Jeugdzorg staat midden in de samenleving. Wij zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor
vragen vanuit onze omgeving. Samen met partners dragen wij bij aan de maatschappelijke
participatie van onze cliënten en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken.

. Onze medewerkers maken het verschil, zijn deskundig en betrokken. Respect en klantgerichtheid
zijn vanzelfsprekend. Medewerkers van Combinatie Jeugdzorg halen het beste uit zichzelf,
nemen verantwoordelijkheid en zijn ondernemend. We geloven erin dat dit leidt tot de beste hulp
voor cliënten en ontplooiing voor medewerkers.

. Combinatie Jeugdzorg staat voor kwaliteit en innovatie. We verbeteren en vernieuwen
voortdurend om met de beschikbare middelen de beste kwaliteit te bieden. Wijwerken samen
met kennisinstituten en universiteiten om praktijk en wetenschap met elkaar te verbinden.

Kernwaarden
De kernwaarden van Combinatie Jeugdzorg zijn vertrouwen, verbinden, kracht, plezier en Írofs. Deze
waarden krijgen hun betekenis in ons contact met cliënten, pleegouders, samenwerkingspartners en
elkaar.

Organisatieontwikkeling en nieuw meerjarenbeleidperspectief
Koers 15 -20 vormt onze meerjarenbeleidskoers op inhoud en organisatie. 'De bedoeling centraal'
was en is het uitgangspunt, waarbijwe hebben gekozen voor zelforganisatie als middel om hier
uitvoering aan te geven. ln de afgelopen jaren heeft Combinatie Jeugdzorg hierin een ontwikkeling
doorgemaakt die in 2018 een extra impuls kreeg vanuit het ontwikkeltraject 'werken vanuit de
bedoeling', dat in 2019 verder door wordt gezet. Ter voorbereiding op een nieuw
meerjarenperspectief vanaf 2020 herijken we in 20í 9 de missie en visie van onze organisatie, als
belangrijk kompas voor zowel het maken van strategische keuzes als het dagelijkse gedrag van alle
medewerkers.
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5.2 Inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten 2018

5.2.1 Succesbepalendefactoren 2018

Met het meerjarenperspectief als basis beschrijft Combinatie Jeugdzorg haar jaarplannen met behulp
van de A3-systematiek. Het format van het A3 jaarplan is ontleend aan het INK-managementmodel.
Binnen de resultaatgebieden'medewerkers', 'cliënten & pleegouders', 'maatschappij & partners', en
'bestuur en financiers' formuleren we jaarlijks succesbepalende factoren die vervolgens in

doelstellingen en activiteiten worden uitgewerkt. ln deze paragraaf geven wij een overzicht van de

inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten op het gebied van de succesbepalende factoren (SBF's)

met betrekking tot de zorginhoud.

SBF Gezinsgerichte behandeling

Project Start.Thuis
Om gezinsgerichte behandeling breed binnen alle zorgvormen van Combinatie Jeugdzorg te

ontwikkelen is in 2017 het tweejarige project Start.Thuis in gang gezet. Dit project heeft in 2018zijn
voortgang gehad en wordt in de zomer van 2019 afgesloten. Gezinsgerichte behandeling gaat uit van

de overtuiging dat de kracht en de mogelijkheid om te veranderen in het gezin zelf aanwezig zijn. We
werken met het gezin en het netwerk aan het verbeteren van de ouder-kind relatie, groei in het

ouderschap en het bevorderen van de ontwikkeling van het kind met als doel een positief en

veerkrachtig gezinsklimaat en een steunend netwerk. Essentieel bij gezinsgerichte behandeling is het

leveren van maatwerk: vanaf de start samen met het gezin de vragen en mogelijkheden in kaart

brengen om hier een passend en flexibel hulpaanbod op te kunnen geven. Met het project Start.Thuis

sluiten we naadloos aan bij transformatiedoelstellingen als benutten van eigen kracht, het zoveel als

mogelijk bieden van hulp in de eigen omgeving van kinderen en hun gezinnen en het meer kinderen

zo thuis mogelijk laten opgroeien (landelijk actieprogrammaZorg voor de Jeugd; 2018).

Belangrijk onderdeel van gezinsgerichte behandeling is de startfase: een gedegen en
gestandaardiseerde analysefase waarin bij start van de hulp gekeken wordt wat het gezin en het

aangemelde kind nodig hebben en welke interventies ingezet moeten worden voor gezin en kind. De

startfase is in principe ambulant, tenzij de veiligheid in het geding is of er andere redenen zijn om

vanaf de start verblijf in te zetten. Na een pilot in 2017 is het werken met de startfase in 2018
uitgerold binnen alle werkvormen van de organisatie. Ter voorbereiding hebben alle ambulant
hulpverleners de workshop 'Startfase van de behandeling' gevolgd, vanaf 2020 wordt deze workshop

structureel opgenomen in het scholingsprogramma van Combinatie Jeugdzorg.

Een belangrijke pijler van het gezinsgericht behandelen is de samenwerking van ambulant werker en

pedagogische medewerker in en met het gezin, ieder vanuit de eigen specifieke expertise. Alle

zorgvormen zetten pedagogisch medewerkers doelgericht en op maat in de thuissituatie in waarmee

de effectiviteit van de hulp wordt verhoogd en de transfer naar huis wordt verbeterd. Vanuit pleegzorg

is de behoefte aan de mogelijkheid tot het inzetten van pedagogisch medewerkers ter ondersteuning
van pleegouders een wens en behoefte die ook vanuit de Pleegouderraad is geuit. Met deze
pedagogische ondersteuning streven we ernaar dat kinderen met complexe problematiek in

pleeggezinnen kunnen (blijven) opgroeien en het aantal breakdowns afneemt. ln 20'19 is in de
begroting ruimte gezocht voor de inzet van 1 fte pedagogisch medewerker binnen pleegzorg.

Gezinsgerichte behandeling is de uitwerking van onze behandelvisie 'Wonen doe je thuis'. ln 2017 is

deze visie uitgebreid geëvalueerd en geactualiseerd. Om alle (nieuwe) professionals goed mee te
nemen in het werken vanuit deze visie, is vanuit het project Start.Thuis in 2018 een scholingsmodule
'Wonen doe je thuis' ontwikkeld die structureel wordt opgenomen in het scholingsprogramma van de

organisatie.
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Ontwikkelingen in de zorgvormen
Binnen alle zorgvormen hebben in 2018 proeftuinen plaatsgevonden m.b.t. gezinsgerichte
behandeling. Best practices hieruit zijn gepresenteerd in de'4-7 bijeenkomst', een driemaandelijkse
bijeenkomst van management, gedragswetenschappers, beleidsadviseurs en vertegenwoordiging
vanuit de medezeggenschapsorganen waar ontwikkelingen in het kader van de A3 doelstellingen aan
elkaar worden gepresenteerd. lnspirerende en vaak indrukwekkende voorbeelden en verhalen die
aangeven dat er binnen de zorgvormen werk wordt gemaakt en stappen worden gezet in het
gezinsgericht behandelen. Een mooi voorbeeld is de pilot'familiehuis' op het terrein van de Widdonck
waarin een van de paviljoenen als logeermogelijkheid wordt benut voor gezinnen van kinderen die
daar zijn opgenomen. Op deze manier wordt het ook voor gezinnen met relatief grote reisafstand tot
de Widdonck mogelijk om meer tijd met elkaar door te brengen en een grotere betrokkenheid te
hebben binnen de behandeling.

Binnen de dag- en nachtbehandeling hebben we toenemend te maken met kinderen en jongeren met
forse gedrags-, psychische en/of sociaal-emotionele problematiek. Combinatie Jeugdzorg kiest ervoor
om ook voor deze zware doelgroep een passend hulpaanbod te bieden binnen de behandelgroepen.
Met name de Widdonck als driemilieuvoorziening is hiervoor aangewezen, maar ook de overige
behandelgroepen behandelen kinderen en gezinnen met zeer ernstige meervoudige problematiek. De
behandeling van deze doelgroep vergt veel van de professionaliteit van onze medewerkers en roept
ook regelmatig vragen en dilemma's op m.b.t. veiligheid, fysiek beschermen en dergelijke. Om de
orthopsychiatrische behandeling die een deel van deze kinderen nodig heeft, gestalte te geven, benut
Combinatie Jeugdzorg de inzet en expertise van de kinderpsychiater en zoeken we de samenwerking
met de GGZ. ln 2019 wordt deze orthopsychiatrische behandeling verder uitgewerkt.

Binnen de dagbehandeling MKD is, naast het reguliere gezinsgerichte groepsaanbod, ingezet op het
aanbieden van multidisciplinaire maattrajecten voor jonge kinderen en hun gezinnen. Door het
aanbieden van flexibele trajecten binnen de eigen omgeving van kind en gezin verwachten we meer
kinderen te kunnen behandelen, de wachttijd te verkorten en mogelijk meer langdurende opnames te
voorkomen.

Binnen specialistisch ambulant is ook in 2018 een stijgende vraag naar echtscheidingshulpverlening
en omgangsbegeleiding en -bemiddeling geweest. Ondanks uitbreiding van formatie is de wachttijd
opgelopen en moeten sommige kinderen en ouders langer dan negen weken wachten. Een zeer
onwenselijke situatie, gezien de schadelijke gevolgen voor kinderen die te maken hebben met
ernstige vechtscheidingen. Om de stem van kinderen in deze complexe situaties te versterken, zet
Combinatie Jeugdzorg kindercoaches in en wordt er een doorstart gemaakt met het programma
'Kinderen uit de knel', waarbij parallel aan de bijeenkomsten voor de ouders een programma voor de
kinderen wordt aangeboden.

ln het kader van gezinsgerichte behandeling vindt er een verdieping plaats van het systeemgericht
werken binnen specialistisch ambulant. Twee gedragswetenschappers volgen de opleiding tot
systeemtherapeut en een aantal ambulant hulpverleners zijn geselecteerd om een intensieve scholing
systeemgericht behandelen te volgen. Op deze manier willen we onze expertise m.b.t. het
behandelen van (zeer) complexe systeemproblematiek verder vergroten.

Combinatie Jeugdzorg is blij met de groei van het aantal gezinshuisplaatsen in de afgelopen jaren.
Ook in 2018 zijn er twee nieuwe gezinshuizen geopend waarmee de totale capaciteit op 33 is
gekomen. ln 2018 heeft er een interne audit plaatsgevonden naar het primaire proces binnen de
gezinshuizen waarbij, naast enkele verbeterpunten, geconcludeerd kan worden dat er een duidelijke
professionaliseringsslag heeft plaatsgevonden binnen deze werkvorm.
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Pleegzorg heeft een enerverend jaar achter de rug, onder andere vanwege een ernstige gebeurtenis

die de nodige media-aandacht heeft gehad. Een gebeurtenis met veel impact voor kind, ouders,
pleegouders en professionals. Een gebeurtenis ook met een belangrijk leereffect op het gebied van

samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen. Ook landelijk is er de nodige aandacht
geweest voor pleegzorg en de positie van pleegouders hierin. ln het kader van verbetering van
pleegzorg hebben Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen in

samenwerking met het Nederlands Jeugd lnstituut een landelijk actieonderzoek continu'iteit pleegzorg

uitgezet. Het actieonderzoek richt zich op het verminderen van het aantal breakdowns binnen
pleegzorg en het verminderen van de uitstroom van pleegouders. Het programma wordt uitgevoerd

binnen 10 pleegzorgaanbieders binnen Nederland, waaronder Combinatie Jeugdzorg.

SBF Klantwaarde staat centraal

Combinatie Jeugdzorg zelzich in voor een goede samenwerking en dialoog met cliënten, zowel op

individueel cliëntniveau als op beleidsniveau. De richtlijn'samen beslissen over passende hulp'
(richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming) is geïntegreerd in startfase vanuit het gezinsgericht

behandelen. Om het eigenaarschap van cliënten met betrekking tot het eigen hulpverleningsproces te

faciliteren, werkt Combinatie Jeugdzorg sinds 2017 met het cliëntportaal waarmee jongeren vanaf 12

jaar en ouders toegang hebben tot een deel van het digitale cliëntdossrer. ln het cliëntportaal kunnen

cliënten het hulpverleningsplan inzien en hierop reageren en berichten uitwisselen met hun

hulpverlener. ln 2018 is er, in afstemming met de Pleegouderraad, ook een portaalontwikkeld voor
pleegouders waarmee zij toegang hebben tot documenten uit hun pleegouderdossier.

Combinatie Jeugdzorg wil de inzet van ervaringsdeskundigen een meer structurele plek geven binnen

de organisatie en is daarom in 2017 lid geworden van de coóperatie Markieza (academie voor

herstel- en ervaringsdeskundigheid). Vanuit de matrixgroep cliëntenbeleid is in 2018 gewerkt aan het

ontwikkelen van een notitie ervaringsdeskundigheid. De ambitie om twee stagiaires

ervaringsdeskundigheid in te zetten en op te leiden binnen het primaire proces is in 2018 niet
gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2019. Ervaringsdeskundigen zijn wel op diverse wijzen

actief geweest binnen Combinatie Jeugdzorg, onder andere binnen de pleegjongerenraad en de

uitvoering van de vernieuwde'Training Clientparticipatie'waarin de ervaringen en verhalen van

cliënten centraal staan.

Om de samenwerking met cliênten en pleegouders en de kwaliteit van de hulp op algemeen en

individueel niveau te optimaliseren, zoekt Combinatie Jeugdzorg op structurele wijze het gesprek met

hen. ln 2018 is een stevige impuls gegeven aan het ophalen van cliênten- en pleegouderfeedback

middels de campagne 'lk (h)oor jou!'. Naast de reguliere cliënttevredenheidsonderzoeken (zie

hiervoor paragraaf 5.2.2.) zijn de teams actief gestimuleerd om creatieve feedbackactiviteiten te

organiseren voor hun cliënten. Hier is op grote schaal gehoor aan gegeven, vrijwel alle teams hebben

een of meerdere initiatieven opgenomen in hun teamplannen. Om de teams te ondersteunen is er

een handzame 'toolbox' ontwikkeld met handreikingen voor het ophalen en bespreken van

cliëntenfeedback, inspirerende voorbeelden en tips voor het optimaal benutten van de exitvragenlijst

cliënttevredenheid.

Combinatie Jeugdzorg zet op structurele wijze diverse instrumenten in om feedback te verzamelen

en/of input te genereren voor het ontwikkelen c.q. verbeteren van beleid, zoals:
r Diverse tevredenheidsvragenlijsten voor ouders, jongeren vanaf 12jaar en pleegouders

. Cliënten- en pleegouderpolls. Regelmatig worden digitale stellingen voorgelegd over relevante

thema's
. Vragenlijsten veiligheidsbeleving. Jaadijks vragen wij aan jongeren van de behandelgroepen een

vragenlijst in te vullen met betrekking tot hun veiligheidsbeleving in de groep
o Deelname aan brainstormbijeenkomsten en werkateliers voor het ontwikkelen van nieuw beleid of

instrumenten
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. Ouderavonden, huiskameroverleg en spelvormen zoals de Spelenderwijzer

. Jongerenaudit als onderdeel van de interne audit
r Periodiek overleg met Cliëntenraad, Pleegouderraad en (Pleeg)Jongerenraden

SBF werk maken van transformatie

Same nwe rki ng met ond erw ijs
Het project Widdonck Talentendonck is doorgezet in 2018. Gesteund door de dorpsraad Heibloem,
de gemeente Leudal en met subsidiëring van de provincie Limburg werken de partners Combinatie
Jeugdzorg en de Aloysius Stichting (speciaal-, basis- en voortgezet onderwijs) aan het realiseren van
een ontwikkelomgeving voor kwetsbare kinderen en jongeren tot27 )aar. Op het terrein van de
Widdonck wordt naast 24 uurs behandeling ook speciaal-, basis- en voortgezet onderwijs en
intensieve dagbehandeling geboden. Vanuit lntensieve Dagbehandeling wordt aan jongeren van het
speciaal voortgezet onderwijs de mogelijkheid geboden om naast enige uren onderwijs het
programma van Dagbehandeling te volgen en wordt zo dreigende schooluitval voorkomen. De
integrale samenwerking zorg- onderwijs wordt steeds meer vorm en inhoud gegeven, onder andere
door het uitwerken van een gezamenlijke behandelplanning en overlegstructuur. ln het najaar van
2018 ziin in een mini-symposium voor verwijzers, professionals, gemeenten en andere
belanghebbenden, resultaten van het project gepresenteerd.

Samen met onze kernpartner Aloysius Stichting is Combinatie Jeugdzorg in 2018 het driejarige
project'Scholing en Hechting' gestart. Het project heeft tot doel een betere samenwerking rondom
leerlingen met ernstige hechtings- en traumaproblematiek tot stand te brengen. De te ontwikkelen
werkwijze moet overdraagbaar zijn naar andere problematieken en binnen de bredere samenwerking
onderwijs en jeugdzorg. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Fontys
Hogescholen zijn met onderzoek bij het project betrokken. De onderzoeksresultaten worden
meegenomen in een professionaliseringsprogramma voor leerkrachten en jeugdzorgprofessionals in
het primair-, secundair-, beroeps- en speciaal onderwijs

Garage 2020

Het concept'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.
Dit doen zij onder meer door radicaal nieuwe oplossingen te creëren. Garage 2020 is een succesvolle
landelijke beweging met initiatieven in onder andere Amsterdam, Twente en Rotterdam. Na een
voorbereidingsperiode is in december 2018'Garage 2020 Brabant' van start gegaan. Combinatie
Jeugdzorg participeert samen met Aloysius Stichting, Fontys Hogescholen, Sterk Huis, ldris/Amarant,
GGz Oost Brabant, LEV groep en regio Zuidoost-Brabant 2lvoordejeugd in deze Garage. Vanuit de
belevingswereld van kinderen, jongeren en ouders ontwikkelen zij slimme oplossingen voor
vraagstukken op het gebied van opvoeden en opgroeien. Als thema heeft Garage2020 gekozen voor
'transitie': belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een
kwartiermaker is aangesteld om 'Garage 2020 Brabant' te ondersteunen.

5.2.2 Kwaliteitsregistraties zorginhoud

Meten van tevredenheid en veiligheidsbeleving van cliënten en pleegouders
ln het kader van het meten van cliënttevredenheid hanteert Combinatie Jeugdzorg het afnemen van
de exitvragenlijst bij afsluiting van een zorgtraject (m.u.v. pleegzorg). De afname van de
exitvragenlijst maakt onderdeel uit van het hulpverleningsproces en is geïntegreerd in het
cliëntregistratiesysteem MoreCare4. Professionals bespreken de uitkomsten van de vragenlijst met
de individuele cliënt. Op geaggregeerd niveau leveren de exitvragenlijsten informatie op team-,
zorgvorm- en organisatieniveau. ln dit verslag is alleen het resultaat op organisatieniveau, uitgedrukt
in rapportcijfer, opgenomen.
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Naast de exitvragenlijst neemt Combinatie Jeugdzorg tweejaarlijks een cliênttevredenheidsonderzoek
(gebaseerd op de vragenlijst C{oets) af; dit onderzoek heeft in 2018 plaatsgevonden. Bij pleegzorg

wordt tweejaarlijks de P&C toets (pleegouder- en cliënttoets) afgenomen. Jaarlijks onderzoekt

Combinatie Jeugdzorg de veiligheidsbeleving van jongeren die op een groep verblijven

Resultaten tevredenheidsmetingen 201 B

o Exitvragenlijst
Omdat de exitvragenlijst in de loop van 2017 opnieuw is geïmplementeerd en er geen volledige
jaarcijfers 2017 beschikbaar zijn, is er in onderstaande cijfers geen vergelijk gemaakt tussen 2017 en

2018.

Respons 2018 Rapportciifer 2018

Ouders/verzorqers 8,0

Jonqeren 12+ 7,8

Totaal 240/ 7,9

De respons is gebaseerd op het aantal beëindlgde dossiers in 2018, niet uitgesplitst in ouders en jongeren

Cliënttevreden heidsonderzoek

De respons van jongeren is, ten opzichte van 2016, flink toegenomen. Ook het rapportcijfer dat
jongeren geven is gestegen wat resulteert in een licht gestegen totaalcijfer ten opzichte van 2016

. P&Ctoetspleegzorg
Middels de P&C{oets pleegzorg vindt tweejaarlijks een tevredenheidsmeting plaats bij pleegjongeren,

ouders en pleegouders. ln 2018 is er binnen pleegzorg geen tevredenheid gemeten. ln 2019 staat het

afnemen van de P&C toets weer op het programma. Daarnaast is op casusniveau de tevredenheid

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

managementinformatie gegenereerd.

. Onderzoekveiligheidsbeleving
Jaarlijks onderzoekt Combinatie Jeugdzorg de veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren die

binnen onze behandelgroepen en gezinshuizen verblijven. Alle kinderen vanaf B 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. Met een rapportcijfer van

7,5 en een veiligheidsscore van 7 ,7 is de veiligheidsbeleving van kinderen iets gedaald ten opzichte

van 2017 .

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 bijde afsluiting van de hulp geven ouders, jongeren (vanaf 12)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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Respons 2018 Respons 2016 Rapportcijfer
201 I

Rapportcijfer
2016

Ouders/verzorgers 20,50/o 20,60/o 7,6 7,6

Jongeren 12+ 40,7% 31,30/o 7,6 7,1

Totaal 25,50/o 23,6% 7,6 7,3



CIiënt Moeder / verzorqer Vader / venorger Medewerker

2018 2017 2018 2017 201 B 2017 201 B 2017

%N %/v %N %N %A/ %N %N %A/
Verminderd 2% 14 90h 5 2o/o 3 1%2 2o/o 2 3%7 2o/o 4

Gelijk gebleven 8% 47 14o/o I 7% 10 16Yo 33 9o/o 10 13% 16 10% 20 140À 33

Verbeterd 49% 272 32% 18 49% 53 39% 80 50% 53 49% 58 49% 102 35% 80

Gerealiseerd 41o/o 22O 460/o 26 42% 62 43% 88 39% 41 38% 45 38o/o 79 4S% 112

Totaal aantal doelen 553 57 128 203 106 119 208 232

Uit de beschikbare managementinformatie 2018 komt overall naar voren dat 85-90% van de
gescoorde doelen verbeterd of gerealiseerd. Dit is een toename t.o.v. de resultaten 2017.

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 oÍ er (algemene)
verbeteracties nodig zijn. Daarnaast worden incidenten uiteraard altijd in de teams besproken en
opgelost.

Het totaal aantal meldingen is in 2018 gedaald ten opzichte van2017 (2017:970), deze daling is
waarschijnlijk deels te verklaren vanuit het niet correct gebruiken van het meldingensysteem bij/sinds
de overgang van het digitale meldingenformulier in ltask naar Morecare4.

Calamiteiten
Combinatie Jeugdzorg is wettelijk verplicht ernstige calamiteiten en geweldincidenten binnen de
zorgrelatie te melden bij de lnspectie Gezondheidszorg & Jeugd. ln 2018 zijn q drie meldingen
gedaan bij de lnspectie, twee vanuit pleegzorg en één vanuit dag en nachtbehandeling. Twee
meldingen betroffen geweld binnen de zorgrelatie (seksueel misbruik/overschrijdend gedrag tussen
cliënten onderling), een melding betrof een ernstige calamiteit (ontvoering). Bij alle meldingen heeft
de lnspectie verzocht tot het doen van een evaluatieonderzoek door een interne
onderzoekscommissie. Op basis van de resultaten uit deze onderzoeken heeft de lnspectie
Gezondheidszorg & Jeugd twee meldingen afgesloten. M.b.t. de derde melding heeft de lnspectie
opdracht gegeven tot het uitvoeren van een interne audit van de gekozen verbetermaatregelen en
terugkoppelen van de resultaten eind maart2019. Naar verwachting zal de lnspectie op basis hiervan
ook deze melding afsluiten.

5.2.3 Klachtenbehandeling

Klachtencommissie
Combinatie Jeugdzorg heeft een onafhankelijke klachtencommissie met de volgende samenstelling

lncidenten Fouten (Bijna)
ongevallen

Totaal

Meldingen 20'18 733 118 43 894

Namen leden Klachtencommissie Functie
Dhr. J.W.A. Seegers Voorzitter Klachtencommissie CJ tot dec'18
Dhr. H.J.M. Reimert Voorzitter Klachtencommissie CJ vanaf dec'18
Mw. C.F.M.L. van Beukering - Michielsen Lid
Mw. C.C.M. Dullaert Lid
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Mw. A.M.L. Verbraak Lid

Mw. G. de Winther - Meijers Lid

De klachtencommissie werkt op basis van de Regeling Klachtrecht Cliënten (2015) en wordt
secretarieel ondersteund door de beleidsadviseur cliëntenparticipatie.

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. 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.

ln 2018 zijn er drieëntwintig klachten ingediend. Hiervan zijn er vier niet ontvankelijk verklaard, tien

klachten zijn ingetrokken door de klagers en drie klachten zijn middels bemiddeling opgelost. Vier

klachten hebben tot een hoorzitting geleid en twee klachten lopen nog door in 2019. 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 ingediende klachten zijn divers van aard. Aspecten die in de geformuleerde klachten aan de orde

werden gebracht, betroffen onder andere; communicatie, bejegening, beschaamd vertrouwen, het

zich niet gehoord/ serieus genomen voelen, onprofessionele aanpak en informatie. Daar waar

klachten (deels) gegrond zijn verklaard, zijn er verbeteracties opgesteld.

De klachtencommissie stelt een eigen jaarverslag op waarin de inhoudelijke uitwerking van de

klachten, de oordeelsvorming van de klachtencommissie en de reactie en ingestelde maatregelen van

de Raad van Bestuur 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. ln 2018 zijn er 49 ongenoegens gemeld (in 2017: 42). De achtergrond van de

gemelde ongenoegens is, net als bij klachten, divers. Bij het merendeel van de gemelde

ongenoegens zijn ouders/verzorgers ontevreden over de samenwerking met hulpverleners of
ontevreden over het handelen van hulpverleners.

Tuchtrecht
ln 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 lnspectie Jeugdzorg). ln 2018 zijn er geen

klachten neergelegd bij het tuchtcollege SKJ.
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5.2.4. Scholing, onderzoek en ontwikkeling

Scholing
Leren en ontwikkelen vormen belangrijke waarden binnen onze organisatie, alsmede het delen van
kennis. Al vele jaren kent Combinatie Jeugdzorg een uitgebreid scholingsprogramma voor onze
professionals. ln de afgelopen jaren is de externe vraag naar trainingen toegenomen, onder andere
voor de training; 'Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht'. Ook is er veel interesse voor
ons aanbod m.b.t. het organiseren en begeleiden van moreel beraad. Sinds 2018 is het
Expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals actief. Naast scholing voor
herregistratie biedt het Expertisecentrum producten die professionals en hun organisaties
ondersteunen. De trainingen voor professionals zijn SKJ geaccrediteerd en het scholingsprogramma
van Combinatie Jeugdzorg is gecertificeerd door CEDEO (kwaliteitscertificaat).

ln 2018 heeft CEDEO opnieuw een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd onder de afnemers van onze
training en scholing vanuit het interne scholingsprogramma en het Expertisecentrum
Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals. Wij zijn er trots op dat wij met vlag en
wimpel de CEDEO-erkenning opnieuw hebben binnengehaald met een tevredenheidspercentage van
95%. Volgens CEDEO een hele hoge score en een knappe prestatie in een wereld waarin klanten
steeds kritischer worden en steeds hogere kwaliteitseisen stellen. De trainers van Combinatie
Jeugdzorg onderscheiden zich door actuele ervaring in en kennis van de praktijk en ontvangen
hiervoor veel waardering.

Onderzoe k e n ontwikkeling
Weten wat werkt en vervolgens ook doen wat werkt, is essentieel om goede hulp te kunnen leveren.
Combinatie Jeugdzorg is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp
Nederland (SEJN), een groep van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoeksorganisaties die
samen werken aan de effectiviteit van de jeugdhulp.

Daarnaast participeert Combinatie Jeugdzorg in de volgende, veelal meerjarige,
onderzoeksprogram ma's :

Onderzoe k d oor stud e nte n
Verschillende studenten, zowel bachelor als master, van verschillende hogescholen en universiteiten,
hebben ook in 2018 onderzoek gedaan binnen Combinatie Jeugdzorg. Samen met het lectoraat
'Diversiteit en orthopedagogisch handelen'van Fontys Hogeschool Pedagogiek participeert
Combinatie Jeugdzorg ook in een Centrum voor Pedagogische lnnovatie (CPl), waar professionals,
docent-onderzoekers en studenten samenwerken aan innovatieve beroepsproducten en nieuwe
inzichten en kennis over pedagogisch handelen. ln 2018 hebben studenten binnen het CPI-
onderzoek gedaan op het gebied van gezinsgericht behandelen en werken. Dit thema blijft de
komende drie jaar centraal staan. Met Fontys Social Studies is in 2018 het Beroep lnnovatie Centrum
(BlC) opgericht, de evenknie van het CPl. Studenten binnen het BIC richten zich met hun onderzoek
op het thema 'Samen beslissen over passende hulp'.

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 vier 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.
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Acad e mische We rkpl aats J e ugd
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. Er zijn vier onderzoekslijnen binnen de Academische Werkplaats Jeugd, waarbij

Combinatie Jeugdzorg samen met partners werkt aan de onderzoekslijn 'shared decision making'.

Naast deze onderzoekslijn gaat de Academische werkplaats zich ook richten op follow-up onderzoek:

welke effecten heeft de hulpverlening op korte, middellange en lange termijn.

5.3 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. ln 2018 is gestart met het

ontwikkelen van een zogenaamd 'onboarding programma'voor nieuwe medewerkers, bestaande uit

een aantal e-learning modules over verschillende thema's zoals 'Wonen doe je thuis' en cruciale

systemen zoals cliëntregistratiesysteem MoreCare4 en Youforce (HR systeem).

Jeugdzorgwerkers in een hbo-functie (pedagogisch medewerkers A en ambulant werkers) en alle
gedragswetenschappers zijn geregistreerd en ook een toenemend aantal pedagogisch medewerkers

B laten zich registreren. De door Combinatie Jeugdzorg ontwikkelde en geaccrediteerde training
'Beroepscode, tuchtrecht en werken met richtlijnen'wordt regelmatig zowel intern als extern

aangeboden.

5.3.1. Kwaliteitsmetingen personeel

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2018 bedraagt 5,6%, iets lager dan het voorgaande jaar. Daarmee is de trend

van stijgend verzuim, weliswaar bescheiden, doorbroken (4,7o/o in 2015 - 5,4o/o in 2016 - 5,85% in

2017).ln de huidige tijd waarin medewerkers binnen de jeugdzorg de nodige regel- en werkdruk

ervaren, is het dalende verzuimcijfer zeker een positieve ontwikkeling. Het verzuimbeleid heeft het

afgelopen jaar prioriteit gekregen onder regie van een daartoe gespecialiseerde HR-adviseur. Er is

ingezet op intensieve samenwerking tussen leidinggevenden, HR en bedrijfsarts en het voeren van

goede verzuimgesprekken en deze inzet heeft zijn vruchten afgeworpen. Met de lichte daling van het

ziekteverzuim in 2018 wijken we af van de landelijke tendens die nog steeds stijgend is. De

belangrijkste verschuiving die tot stand is gebracht, is het terugdringen van het langdurig verzuim.

Om de positieve ontwikkeling te bestendigen en door te zetten dient gedegen verzuimbegeleiding

blijvend prioriteit hebben bij alle leidinggevenden.

J aar- e n e i ndge spre kke n

Medio 2017 is een start gemaakt met een implementeren van een nieuwe opzet voor het voeren van

de jaargesprekken, beter aansluitend bij het concept zelforganisatie. Het integreren van 360 graden

feedback van collega's en/of klanten binnen het gesprek vormt een belangrijke toevoeging en wordt

als duidelijke meerwaarde ervaren in het gesprek tussen medewerker en leidinggevende. De

verslaglegging van het jaargesprek nieuwe stijl is zowel voor de medewerker als de leidinggevende

rechtstreeks zichtbaar in het (digitale) personeelsdossier waarmee de transparantie is verhoogd. Het

genereren van betrouwbare en representatieve managementinformatie vanuit het systeem is nog niet

optimaal en wordt nog verbeterd. Hierdoor is er helaas geen managementinformatie beschikbaar over

het aantal in 2018 gevoerde jaargesprekken en items met betrekking tot medewerkerstevredenheid.
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ln 2018 zijn 89 medewerkers (2017: 67) uit dienst getreden. Conform beleid is er aan alle
vertrekkende medewerkers een eindgesprek aangeboden. Niet iedereen heeft hier gebruik van
gemaakt. Door 38 medewerkers is er een eindgesprekformulier ingevuld. Uit een analyse van deze
gegevens komt'einde dienstverband' naar voren als de belangrijkste vertrekreden, gevolgd door
'ontplooiingsmogelijkheden','loopbaanmogelijkheden','overleg en besluitvorming'en'voldoening in
werk'. ln 2019 wordt overgestapt op een digitaal systeem, waarmee op iedere moment relevante
managementinformatie kan worden gegenereerd.

Klachte n e n ongenoege ns medewerkers
Er zijn in 20í8 geen formele klachten ingediend door medewerkers van Combinatie Jeugdzorg.
Drie medewerkers deden een beroep op de Ombudsman over uiteenlopende zaken.

Medewerker Opvangteam (MOT)
ln 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
negen hiervoor opgeleide medewerkers, die opvang en nazorg verlenen aan medewerkers die bij het
uitoefenen van hun functie met een ingrijpende ervaring zijn geconfronteerd. De gesprekken zijn
vertrouwelijk. ln 20í 8 zijn er '15 aanmeldingen geweest voor het MOT.

5.3.2. HRM ontwikkelingen 2018

Huis van werkvermogen
Vergrijzing en ontgroening, plezier en bevlogenheid hebben en houden in het werk, regie nemen over
de eigen loopbaan, voortdurend werken aan het eigen vakmanschap, vitaliteit en veerkracht in het
werk; allemaal thema's die vallen onder de bredere paraplu van duurzame inzetbaarheid.
ln 2017 zijn we gestart met het project 'Duurzame lnzetbaarheid' als onderdeel van het tweejarige
landelijke programma "Wendbaar aan het werk'waarin de werkgeversverenigingen Transvorm en
WGV Zorg en Welzijn samenwerken met organisaties in zorg en welzijn.

ln 2018 is een leiderschapsprogramma uitgevoerd waaraan alle leidinggevenden van Combinatie
Jeugdzorg hebben deelgenomen, met als centraal thema het ondersteunen van medewerkers in het
regie nemen over hun duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van een gezamenlijk geformuleerde
visie op duurzame inzetbaarheid is het zogenaamde Huis van werkvermogen ontwikkeld, een concept
waarin de verschillende elementen die een rol spelen bij de inzetbaarheid van medewerkers zijn
ondergebracht:
r Mijn werk

Werkplezier, omstandigheden, inhoud en eisen, management & leiderschap
. Mijn gezondheid

Positieve gezondheid, zowel fysiek als mentaal
o Mijn drijfveren

Passie, betrokkenheid en bevlogenheid, houding en gedrag, normen en waarden
. Mijn vakmanschap

Competenties, kennis, vaardigheden, talenten
leder 'etage' van het Huis van werkvormogen biedt aangrijpingspunten voor het werken aan
duurzame inzetbaarheid, door medewerkers zelf, met stimulans en ondersteuning vanuit de
organisatie. ln 2019 zal dit verder geïmplementeerd worden binnen Combinatie Jeugdzorg.

Socialreturn
Sociaal ondernemen en social return, we willen en moeten er als organisatie mee aan de slag!
Combinatie Jeugdzorg vindt sociaal ondernemen belangrijk en ziet het als haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het bieden van passende werkgelegenheid voor
mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, binnen en buiten onze eigen doelgroep. ln 2018 zijn
we verder gaan met de invulling van social return door beleid te ontwikkelen: we willen meer
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mogelijkheden creëren om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt. Een concreet plan van aanpak wordt in 2019 verder uitgerold. Hierin werkt Combinatie
Jeugdzorg samen met de verschillende PSO-adviseurs (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) van
gemeenten, het UWV en loopbaanondersteuners voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

SÍraÍeglsche Persone e I spl a n ni ng (S P P)

Begin 2018 heeft het voltallig management, aangevuld met HRM en de controller, een tweedaagse

sessie strategische personeelsplanning doorlopen. Hierin zijn realistische toekomstscenario's
geschetst en uitgewerkt op consequenties voor het te voeren personeelsbeleid. ln de huidige, snel

veranderende omgeving, is het meer dan ooit noodzakelijk om zoveel als mogelijk rust en stabiliteit te

creëren voor en met de medewerkers. Dit heeft geleid tot een aantal keuzes:
. Stabiliteit vergroten door waar nodig en gewenst arbeidsovereenkomsten aan te passen qua

omvang en vorm.
. Aanpassen van het werving- & selectiebeleid, passend bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt

voor functies in het primaire proces. ln 2018 zijn we hiermee gestart, dit zal in 2019 verder
uitgewerkt worden.

. Versterken van het inwerken door het ontwikkelen van een onboarding programma voor nieuwe
medewerkers met behulp van een e-learning programma en door het verruimen van
schol i ngsfacil iteiten.

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. Als maatschappelijke organisatie

kiest Combinatie Jeugdzorg voor de inzet van vrijwilligers vanuit de overtuiging dat deze inzet

bijdraagt aan het 'normaliseren' van de zorg, het verkleinen van de kloof tussen zorg en samenleving
en het versterken van het sociale netwerk van cliënten. ln 2018 is middels een projectopzet op een

gedegen manier het vrijwilligersbeleid beschreven en is er een coórdinator vrijwilligerswerk

aangesteld. Begin 2019 zijn er 10 vrijwilligers verbonden aan Combinatie Jeugdzorg.

5.4 Financieel beleid

5.4.1. Hoofdlijnen financieel beleid

Regeldruk
Ook het jaar 2018 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. 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. Gevolg: meer administratieve lasten en een toename van de

accountantskosten.
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 houdt in dat Combinatie Jeugdzorg een forse korting van 30%
op het budget van 2014 moet realiseren in een periode van 3 jaren (2016,2017 en 2018).
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ln 2016 moet 15% krimp zijn gerealiseerd , in 2017 cumulatief 20o/o en in 2018 cumulatief 30%.
Daarnaast zijn 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 25o/o. Dit betekende concreet voor 2018 geen extra bezuiniging van 10o/o, maar
van5o/o ten opzichte van2017. Een relatieve meevallervan circa 1,1 miljoen euro. Vanzelfsprekend
moesten voor dit bedrag wel meer unieke cliënten worden behandeld dan oorspronkelijk
overeengekomen.

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 effectief en flexibel als nodig zou
moeten zijn. ln de wetenschap ook dat voor sommige kinderen duurdere zorg in de vorm van een
uithuisplaatsing (tijdelijk) de beste oplossing is.

ln de tabel hierna is de productie van Combinatie Jeugdzorg over de jaren 2008 tot en met 2018
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.l

Productie

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 omvangrijke exploitatie-overschotten.

I Deambulantedccu20lBkunnennietobjectiefvergelekenwordenmetdeurenvanvoorgaandejaren,omdatdedccu
gemaakt door de teams dagbehandeling en dag- en nachtbehandeling hierin niet meegenom en ziln. Zij zijn administratief niet
te scheiden van de dccu gemaakt door de pedagogisch medewerkers in de thuissituatie.
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Zotg{otm Eenheid

201t 20t7 2016 2015 20L4 2013 2012 20tL 201C 2009 2fl18
Dasbehandelins

MKD daR 20.932 22.479 22.673 23.m9 26.OO2 26.ffiz 25.746 26.091 30.778 32.079 33.540
Boddaert das 75.454 18.882 20.237 27.428 20.001 20.001 19.318 19.318 27.759, 19.318 17.420
Dos- en nochtbehandelino

Behandelsroeoen zwaar etmaal 28.7se 32.774 38.936 M.797 51.000 51.0m 52.499 60.05c 62.979 61.813 63.24e
Behandelsroeo crisis etmaal 3.65C 3.6s0 3.650 3.65C 3.650 3.650 3.650 3.6sC 3.65C 3.6sC 3.65C

Woonbeseleidins etmaal 9.s9C 13.581 70.676 7r.263 12.600 12.6ff 72.83 72.483 12.593 12.593 11.315

Pleeazord en aezinshuizen

Pleeszors etmaai r57.r57 r57.444 159.890 160.882 755.521 r51.791 r5].797 757.76C 757.725 752.72s 153.145

Gezi nsh ui ze n etmaal 9.334 8.669 8.021 7.624 9.10C 9.10C 9.029 7.s69 7.467 7.884 8.03C

Ambulant en diaonostiek
Di asnosti e k dccu 47 202 944 294 1.50C 1.50C 1.500 1.500 1.5m 1.800 r.t4{
Ambulant dccu 7s.992 27.291 26.085 24.083 44.258 44.2s8 48.258 4.274 48.278 42.73r 4.232



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. lnkomende 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

de continuïteit van de organisatie. De toename van de risico's vraagt om meer eigen vermogen als

buffer. Vooral de onzekerheid over de financiering vanaf 2020 (2019 wordt door de regio Zuidoost

Brabant als een overgangsjaar beschouwd)vormt een risico.

Combinatie Jeugdzorg heeft niet bewust gestuurd op een verhoging van het eigen vermogen in 20í 8.

Begroot was een tekort van € 621.000. Onder andere door een incidentele meevaller van afgerond

€ 576.000 (subsidie ministerie van VWS) en extra gefactureerde omzet, waaronder Wmo 2018 en

2017, is het boekjaar met een positief resultaat afgesloten.

Mede vanwege de risicospreiding is Combinatie Jeugdzorg op zoek naar alternatieve
inkomstenbronnen. Vanaf 2016 verzorgt Combinatie Jeugdzorg de begeleiding en opvang van

alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Helaas moeten we constateren dat de instroom kort na het

begin sterk is gestagneerd waardoor de inkomsten sterk zijn terug gelopen. ln 2019 verwachten we

nauwelijks nog omzet uit deze categorie.

Combinatie Jeugdzorg heeft tot en met 2019 een overeenkomst gesloten als hoofdaannemer met

subregio de Kempen en heeft in ieder geval tot en met 20'19 een subsidieovereenkomst met de

subregio A2 gemeenten. Medewerkers die voor deze specifieke projecten worden aangenomen zijn

uit risico-overwegingen rn dienst getreden bij de daartoe opgerichte besloten vennootschap en niet bij

de stichting. De afspraken tussen de besloten vennootschap en de stichting zijn in een overeenkomst

vastgelegd.

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 de beleggingen.

ln het geval liquide middelen aangetrokken zouden moeten worden (lenen), ondersteunt de treasury-

functie 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 continuiïeit van de organisatie waarborgt.
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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 tijden van dalende inkomsten en een toenemende druk op de liquiditeiten,
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 naat de toekomstparagraaf waarin expliciet wordt stilgestaan bij mogelijke
risico's in de nabije toekomst.

Beqrotinq
De begroting 20í8 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op I februari2OlS

5.4.2 Beschrijving positie op balansdatum

Het kalenderjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1 .103.1 99 tegenover een positief
resultaat van € 1.795.865 in 2017. Een vergelijkend overzicht over beide jaren is als volgt verkort
weergegeven:

2018 Beqroot 2018 2017
(x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)

Omzet/ subsidie zorg
Overige opbrengsten

Personeelskosten
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverm indering
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Buitengewone baten en lasten

32.479
1.300

33.779

23.231
9'11

0

8.312
32.454

30.638
796

31.434

22.850
1.032

0

7.982
31.864

(430)
(1e1 )

0

32.661
1.314

33.975

23.827
1.433

0

6.663

1.325
(222)

0

31.923

2.052
(256)

0

Resultaat ______1103 _____JÊzl] __iJ90

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naat de jaarrekening
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Liq u id ite it e n solvabil ite it

De balans per 31 december 2018 kan als volgt worden samengevat:

31-12-2018
(x € 1.000)

8.5í 4

31-1 - 2017

Vaste activa
Vlottende activa (incl. liquide middelen)
Kortlopende schulden

10.981
4.318

6.663
15.177

8.126
799

6.252
15.177

2.54

___aaa

_______ll*02

(x € 1.000)

9.005

6.065
15.070

7.023
1.176
6.871

15.070

_22:L

_______0J5

0.09

10.842
4.777

Gefinancierd met:
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

Liquiditeitsratio
Current ratio (vlottende activa/vlottende passiva)

Solvabiliteitsratio
Eigen vermogen / totaal vermogen

Rentabiliteit
Resultaat / balanstotaal

DSCR
Resultaat na belastingen + afschrijvingen + rente/( rente + aflossingen)

________22 __3*3

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 2018 is de current ratio ten opzichte van een jaar gestegen.

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. Ook de

solvabiliteit is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Rentabiliteit:
Dit kengetal wordt berekend door het resultaat te delen door het balanstotaal
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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
is als volgt: (resultaat na belastingen + afschrijvingen + rente)/ (rente + aflossing). Een ratio van
minimaal 2 wordt wenselijk geacht.

5.4.3 Toekomstvenrachtingen

Het is al heel vaak gezegd: Combinatie Jeugdzorg verkeert in turbulente tijden. De relatieve
zekerheid van de afgelopen jaren heeft plaats gemaakt voor veel onzekerheid. Het eerste jaar van de
transitie (2015) was een moeilijk jaar, resulterend in een exploitatietekort van meer dan 1,5 miljoen.
De jaren 2016,2017 en 2018 zijn weliswaar afgesloten met positieve resultaten, maar hierbij wel
direct de opmerking dat de positieve resultaten in belangrijke mate veroorzaakt zijn door incidentele
baten.

Voor 2019 wordt uitgegaan van een sluitende begroting. Positief is het gegeven dat de TAJ afspraak
in 2019 is gecontinueerd, de onzekerheid over de wijze van financiering na 2019 wordt als negatief
ervaren.

Combinatie Jeugdzorg verwacht in de toekomst haar omzet 'specialistische jeugdhulp', gelijk aan de
huidige situatie, vooral te realiseren in de regio Zuidoost-Brabant. Na deze regio is Noordoos!
Brabant qua omzet de grootste regio. Vanwege de ligging van locatie de Widdonck (gemeente
Leudal) wil Combinatie Jeugdzorg nadrukkelijk ook blijven investeren in de regio Midden-Limburg.
Om dit laatste te kunnen waarmaken, is herontwikkeling van de locatie noodzakelijk.

Een ontwikkeling die in 2015 is gestart en ook is gecontinueerd in de jaren erna, is de inzet van
medewerkers van Combinatie Jeugdzorg in het lokale veld. Hierbijwordt onze specifieke
deskundigheid toegevoegd aan de kennis die lokaalalaanwezig is. ln hoeverrena20lg onze inzet in
het lokale veld blijft bestaan, is nog onzeker. Veel hangt af van de wijze waarop gemeenten hun
lokale jeugdhulp willen vormgeven.

Vanaf 2019 is de regio Zuidoost-Brabant opgesplitst in 2 grotere regio's. Wat de consequenties zullen
zijn voor Combinatie Jeugdzorg is nog lastig in te schatten. Misschien leidt de splitsing tot een
snellere besluitvorming. Van de andere kant is het niet ondenkbaar dat producten en tarieven binnen
de 2 regio's gaan verschillen wat weer leidt tot extra administratieve lasten. En dan hebben we het
nog niet over de vraag in hoeverre de tarieven objectief en reëel (kostendekkend) zullen zijn en hoe
een product gedefinieerd wordt.

De grote overschrijding van de uitgaven binnen het sociaal domein van de voor Combinatie
Jeugdzorg belangrijkste regio baart eveneens zorgen. Te meer daar de overschrijding niet door
Combinatie Jeugdzorg is veroorzaakt.

Als positief wordt ervaren dat in ieder geval in 2019 de bezuiniging in de regio Zuidoost-Brabant niet
verder is doorgezet. lntegendeel, het budget 2019, toegezegd door de 1 7 gemeenten, is gelijk aan
het budget 2017. Ook positief is de bevoorschotting van het budget in 20í 9. Het jaarbudget wordt in
vier termijnen uitbetaald, telkens per medio van elk kwartaal. Hierdoor zal naar verwachting de
liquiditeitspositie in 2019 geen problemen geven. ln 20í8 was er nog geen sprake van
bevoorschotting in de grootste regio, alleen de regio Noordoost-Brabant werkte met (maandelijkse)
voorschotten.
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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. ln 2016 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.

lnmiddels is het aantal locaties teruggebracht, de afgelopen jaren zijn verschillende panden in

eigendom verkocht, en gelukkig heeft op de valreep van 2017 een serieuze huurder zich gemeld voor

de huur van een belangrijk deel van de locatie Elf13. ln het eerste kwartaal van 2018 heeft dit geleid

tot een gedeeltelijke ontbinding van het huurcontract met Woonbedrijf en tot betaling van een

afkoopsom. Hiermee is aan een lange onderhandelingsperiode een einde gekomen.

Verder zijn er plannen om ingrijpend te investeren in de Widdonck, locatie Heibloem (Leudal, Midden-

Limburg). Een en ander is mede afhankelijk van het gegeven of een deel van het terrein wat niet voor

eigen gebruik nodig is, voldoende financiële middelen kan genereren.

Voor de exploitatie van een gezinshuis in de regio Midden-Limburg is in 2018 een financier gevonden

ln de loop van 2018 is een geschikt pand gekocht. Gezinshuisouders zijn geworven en in het nalaar

van 2018 zijn de eerste kinderen hier gaan wonen.

ln 2018 zijn enkele forse investeringen op |CT-gebied afgerond. Hoewel er sprake was van enkele

kinderziekten, is hiermee een belangrijk begin gemaakt met het meer mobiel en minder vast werken

in de nabije toekomst. ln 2019 wordt verder gewerkt aan het optimaliseren van de mobiele

bereikbaarheid van onze medewerkers.

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 continu'iteitsveronderstelling. De transitiejaren zijn moeilijk, maar

Combinatie Jeugdzorg is ervan overtuigd hier goed uit te komen. Dit is en zal ook in de toekomst
gepaard gaan met soms lastige en pijnlijke beslissingen. Ondanks dit vooruitzicht blijven we geloven

in de veerkracht van onze organisatie. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat we offers kunnen

brengen en dat we tegelijkertijd in het belang van onze cliënten goede zorg kunnen blijven bieden,

alhoewel het hier en daar wel geschuurd heeft. We zullen de komende jaren nog offers moeten

brengen, maar wij geloven erin dat de transitie ook vele kansen biedt. Het is de kracht van

Combinatie Jeugdzorg om die kansen te zien en optimaal te benutten samen met partners en

gemeenten.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

í.í GECONSOLIDEERDE BALANS PER 3í DECEMBER 20í8
(na resultaatbestemming)

Ref. 3í-dec-í8 3í-dec-í7

ACTIVA

Vaste activa
Materiéle vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaalactiva

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van geleverde zorg
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

2
3

€

8.514.O29

6.315.042
4.666.500

€

9.005.046

5.616.233
5.226.129

10.981.542 10,842.362

19.495.571 19.847.408

Ref. 3í -dec-í 8 31-dec-17

4

5

6

€

8.126.303

798.819

6.252.176

363.1 53
3.955.120

€

7.023.105

1.176.182

6.871.216

813.712
3.963.193

7

I
4.318.273 4.776.905

19.495.571 19.847.408
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Stichting Gombinatie Jeugdzorg

í.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref
Realisatie

2018
Begroting

2018
Realisatie

2017
€€€

OPBRENGSTEN:

Subsidies en omzet jeugdzorg

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

LASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is toegevoegd aan de:

Algemene reserve

9 32.478.823

1.300.332

30.637.500

795.800

32.660.651

1 .313.76610

11

12

13

14

33.779.155

23.231.514

910.593

8.311.342

31.433.300

22.850.100

1.031.700

7.981.800

33.974.417

23.827.060

1.433.087

6.662.888

32.453.449

1.325.706

222.507

31.863.600

-430.300

190.700

31.923.035

2.051.382

255.517

1.1 03.1 99 -621.000 1.795.865

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€€€

1 .'103.199 -621.000 1.795.865
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat (voor rente)

2018 2017
€

910.593
-377.363

€

1.325.706

533.230

-1.199.725

659.211

-222.507

436.704

-419.576

-576.757

-559.629

4.666.500
5.226.129
-559.629

€

1.433.087
-1.314.110

2.051.382

118.977

-'1.368.026

802.333

-255.525

546.808

-2.211.664

1.354.623

-310.233

5,226.129
5.536.354

-310.225

€

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeri n gsactiviteiten

lnvesteringen (im)materiële vaste activa
Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen leningen
AÍlossing langlopende schulden

Totaal kasstroom u it fi nan cieri n gsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Eindsaldo liquide middelen

Beginsaldo liquide middelen

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode

12

5

2

7t8

-698.808

-500.9'17

-s98.'r38

-769.888

14
14

00
-222.507 -255.525

-419.576
0

-2.211.664
0

6
6

240.000
-816.757

2.148.488
-793.865
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 ALGEMEEN

Gegevens rechtspersoon

Stichting Combinatie Jeugdzorg is statutair gevestigd te Eindhoven en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op
de Nuenenseweg 4, 563'l KB te Eindhoven. Stichting Combinatie Jeugdzorg is ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17279214.

Activiteiten
Stichting Combinatie Jeugdzorg houdt zich bezig met het verlenen van jeugdzorg, onder meer ambulante
jeugdhulp, observatiediagnostiek, dagbehandeling, dag- en nachtbehandeling, pleegzorg en gezinshuizen.

Groepsverhoudingen

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.

Ve rs I aggev i n gspe ri ode
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 20'18

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het brjzonder Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, Organisatie-zonder-winststreven, titel 9 BW 2 en de bepalingen van en
krachtens de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector (WNT).

C o nti n uite itsv e ro n d e rste I I i n g
Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat activiteiten worden
gecontinueerd in 2019 en de jaren erna. De belangrijkste waarborgen daarvoor zijn als volgt.
- De eigen vermogenspositie van ruim e 8,1 miljoen per ultimo 2018 wordt voldoende geacht voor de korte en
middellange termijn.

- De door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting over 2019 is sluitend begroot.
- Met 17 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant is een meerjarenovereenkomst gesloten tot en met het jaar
2019. De contractwaarde hiervan bedraagt circa 85% van de totale opbrengst jeugdzorg.

- De liquiditeitspositie wordt voor de korte termijn toereikend geacht, vanwege afspraken over bevoorschotting
met de meeste gemeenten.
- De voorzieningen voor de komende jaren worden voldoende geacht voor de verwachte uitstroom van
financiële middelen.

- Combinatie Jeugdzorg heeft een adequate flexibele schil opgebouwd in het personeelsbestand.

- Combinatie Jeugdzorg voldoet aan de voonaraarden die door de ABN AMRO en de Rabobank zijn gesteld.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

í.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar

Vergelijking met de begroting

De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers van 2018 zijn door de bestuurder op 26 januari 2018
vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft de begroting van 20'18 goedgekeurd op I februari2018.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

í.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Verbonden rechtspersonen
Als verbonden partij worden aangemerkt:
. alle rechtspersonen waarover Stichting Combinatie Jeugdzorg overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen;
. alle rechtspersonen die overwegende zeggenschap in stichting Combinatie Jeugdzorg kunnen uitoeÍenen;
. alle statutaire directieleden en andere sleutelfunctionarissen in het management van stichting Combinatie

Jeugdzorg en hun nauwe verwanten.

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 aan Stichting Combinatie Jeugdzorg verbonden rechtspersonen zijn Combinatie Jeugdzorg B.V, Stichting
Toon van Rixtelfonds en Stichting Kordaat.

Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft een 100% kapitaalbelang in Combinatie Jeugdzorg B.V. en om die reden

is Combinatie Jeugdzorg B.V. integraal opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening. Stichting Toon van

Rixtelfonds is een steunstichting en is om die reden niet opgenomen. Het belang in Stichting Kordaat is
verwaarloosbaar en is om die reden ook niet opgenomen.

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen de verkrijgingsprijs- of de 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 opgenomen wanneer het

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Stichting Combinatie Jeugdzorg zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

middelen die economisch voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Een in de balans opgenomen actieí of verplichting blijft op de balans, als een transactie
met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische
realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans

opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische of alle of nagenoeg

alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een

actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan

de voonivaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van

de bepaling van de waarde. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van

Stichting Combinatie Jeugdzorg.

lmmateriële vaste activa
Er zijn geen immateriële activa.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van
materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief. De
afschrijvingen worden berekend als een percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages (in procenten van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde)
worden hierbij gehanteerd:
. Terreinvoorzieningen: 5%
. Bedrijfsgebouwen:2o/o oí 2,5%.
. Verbouwingen: 5%
. Machines en installaties: 10%.
. lnventaris en veryoermiddelen: 20%

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.

Specifieke afspraken wat betreft de waardering en subsidies van het vastgoed worden toegelicht onder 1.5
materiële vaste activa.

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschattte contante waarde van de toekomsige
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.

Verureemding van vaste activa

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Groot onderhoud
Bij de kosten van groot onderhoud wordt de componentenbenadering toegepast. Dit houdt in dat bij de
uitvoering van het groot onderhoud de kosten hiervan worden opgenomen als component van materiële vaste
activa. Hierover wordt afgeschreven tot het moment dat het volgende groot onderhoud plaatsvindt.

Financial lease
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.

Financiele vaste activa
De deelneming van Combinatie Jeugdzorg B.V. is 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.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

í.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

O nderha nde n trajecte n jeugdzo rg
De onderhanden trajecten jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van

de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De

productie van de onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de

trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die

ontvangen zijn in mindering gebracht.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,

als financiële derivaten verstaan. ln de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële

waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. lndien het financiële
instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde opgegeven in de

toelichting op de'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van

de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. lndien er geen sprake

is van (dis)agio is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Overige f i nanc iël e ve rpl ic hti n gen

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsporteÍeuille worden tegen
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve-rentemethode.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Dit is in

het algemeen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte

oninbaarheid en voor vorderingen die al langer openstaan.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen bij de

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Alqemene reserue

Onder Algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen opgenomen, waarover binnen de statutaire

doelstellingen van de stichting vrij beschikt kan worden.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

í.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voonieningen

Algemeen

Voozieningen 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 de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij het
effect van de tijdswaarde van te verwaarlozen betekenis is. 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.

Voozieninq ORT voorqaande iaren

Met ingang van 2016 is in de CAO Jeugdzorg opgenomen dat ORT wordt doorbetaald tijdens het opnemen van
vakantiedagen. Combinatie Jeugdzorg heeft van een aantal medewerkers claims ontvangen in verband met
achterstallig loon als gevolg van het niet doorbetalen van ORT over de wettelijke en bovenwettelijke
vakantieuren over de periode 2012 llm 2015. Er is een schatting gemaakt van deze verplichting. Deze
voorziening is tegen nominale waarde gewaardeerd, rekening houdend met opslag voor onder andere sociale
lasten.

Voo zi e n i nq i u bil e u mve rp I i c hti n ge n

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 gedane toezeggingen,
blijfkans en leeftijd.

Voo nie ni nq ve rl ie sl ate nd e co ntracte n
De voorziening verlieslatende contracten is gevormd omdat Combinatie Jeugdzorg een gehuurde locatie
volledig wil gaan verlaten. Het huurcontract is niet tussentijds opzegbaar. Het niet-opzegbare huurcontract
vormt voor de stichting een verlieslatend contract. Combinatie Jeugdzorg heeft begin 20'18 in overleg met de
verhuurder een deel van het huurcontract beeindigd, met als gevolg dat de voorziening in 2018 is verlaagd. De
voorziening betreft de contante waarde van de huurpenningen voor het deel dat nog wordt gehuurd. De
periodieke toename als gevolg van de contante waarde berekening is venrverkt als dotatie in de voorziening.
Het huurcontract van deze locatie heeft als einddatum 14-10-2022.
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Stichting Gombinatie Jeugdzorg

í.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

Algemeen
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe
te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste veniverking opgenomen.
Schulden worden na eerste venverking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekeninghoudend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Voor zover niet anders is
vermeld, komt dit overeen met de nominale waarde. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de
uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in
de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de

langlopende schuld worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Financial Iease
Bij het aangaan van de financial lease overeenkomst wordt het passief gewaardeerd tegen de reële waarde van

het leaseobject of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Bij de

berekening van deze contante waarde wordt gerekend met de impliciete rentevoet of, indien de impliciete

rentevoet niet betrouwbaar kan worden berekend, de marginale rentevoet. De aflossingen worden progressief
(annuiïair) berekend zodat een constante periodieke rentevoet berekend wordt over de netto-verplichting
gedurende de looptijd van de financial lease overeenkomst.

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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.

Lasten worden veniverkt 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.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt;
indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen
in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt verwerkt via de staat van baten en lasten.

Subsr'dres en omzet jeugdzorg
Onder omzet jeugdzorg en subsidies worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het
gebied van jeugdzorg. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties op grond van

de geldende voorschriften of richtlijnen gefactureerd dan wel gedeclareerd kunnen worden.

Mutaties onderhanden trajecten jeugdzorg

Onder mutaties onderhanden trajecten jeugdzorg wordt het verschil verantwoord van de post onderhanden
trajecten jeugdzorg per balansdatum boekjaar en per balansdatum vorig boekjaar, bepaald volgens de
waarderingsgrondslag zoals hiervoor beschreven voor deze balanspost.

Ov e r i ge be d rijf s o p b re n g ste n

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en

opbrengsten voor het leveren van diensten.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden veniverkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.
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Stichting Gombinatie Jeugdzorg

1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Personeelskosten
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond
van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde
periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden in het jaar van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa worden verantwoord onder de
overige opbrengsten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder de rubriek materiële
vaste activa verantwoord.

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

Financial lease
De rentelasten van financial lease worden degressief (annui'tair) berekend zodat een constante periodieke
rentevoet berekend wordt over de netto-verplichting gedurende de looptijd van de financial lease
overeenkomst.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig veniverkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de
effectieve rente worden meegenomen.

í.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht
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.

í.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT
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. ln de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor
topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Voor onder andere zorginstellingen gelden sector specifieke
normen.

1 .4.6 Consolidatiegrondslag
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 c 1.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 20í8

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is a/s volgÍ:

BedrUfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materi,ële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

3'l -dec-í 8 31-dec-í7
€

6.696.372
335.049

1.482.608

€

6.722.796
359.308

1.522.942

8.514.029 9.005.046

Bedrijfs-
gêbouwen en

terreinen
Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfs-middelen,

technische en
administratieve

uitrusting Totaal

€

6.722.796
499.576

80.000
446.000

0
0

€ €

1.922.942
0

0

440.334
0
0

€

9.005.046
499.576

80.000
s10.593

0

0

Boekwaarde per 1 januari 2018
Bij: investeringen
Af : investeringssubsidies
AÍ: aÍschrijvingen
AÍ: bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

Boekwaarde per 3í december 20'18

Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderin gen
Cumulatieve afschrijvingen

359.308

24.259

0

0

0

0

6.696.372 335.049 1.482.608 8.514.O29

12.7',17.773
0

6.021.401
6.696.372

486.052
0

151 .003

2.264.862
0

782.254

15.468.687
0

6.954.658
335.049 't .482.608 8.514.029

Toelichting:

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 20'18. De totale vastgoedportefeuille van Stichting Combinatie
Jeugdzorg is als één kasstroomgenererende eenheid aangemerkt. Voor 2018 heeft Combinatie Jeugdzorg een RJ121 analyse
opgesteld. Dit geeft geen veronderstellingen voor het toepassen van een waardevermindering. ln2017 ztln de panden Sitterlaan
2 + 4, gelegen te Veldhoven verkocht. Er wordt nog ondezocht of er op deze panden een verplichting bouwsubsidie rust ter

hoogte van € 152.244. Om die reden staat dit bedrag nog in depot bij de notaris. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek
moet dit bedrag worden terugbetaald aan de staai of komt dit bedrag ten gunste van de exploitatie. De investering in 2018 betreft

de aanschaÍ van een pand voor huisvesting van een nieuw gestart gezinshuis in Heythuysen.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 3í DECEMBER 20í8

2. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie ls a/s yolgÍ:

Vorderingen op debiteuren / omzet
Af: dubieuze debiteuren
Pensioenen
Vooruitbetaaldê kostên
Nog te ontvangen bedragen

Totaal vorderingen en overlopende activa

3. Liquide middelen

De specificatie ls a/s volgÍ:

Bankrekeningen
Kassen

Totaal liquide middelen

3í-dec-18 31 -dec-í 7
€ €

5.691.547
-460.331

1.635
198.í58
185.224

5.911.236
-71.063

6.836
296.704
171.329

6.315.042 5.6í 6.233

31-dec-'18 31 -dec-í7
€

4.653.649
12.851

5.21 3.698
12.431

4.666.500 5.226.129

Toelichting:

Deze zin toegenomen doordat er gêdurende het jaar 20'l 8 minder is gefactureerd aan de 1 7
in de regio Zuidoost Brabant dan de uiteindelijke afrekening op basis van het aantal unieke cliënten. De afrekening

nabetaling geschiedt medio 20 19

De voorziening getroffen voor oninbaar geachte vorderingen ultimo boekjaar bedraagt respectievelijk €
en € 73.063. De afname van deze post ten opzichte van 2017 wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat een groot
de als oninbaar en n van de voorzien

Toelichting:

Alle liquide middelen staan vÍij ter beschikking van de stichting.

PASSIVA

4. Eigen vermogen

31-dec-í8 3í -dec-1 7
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Algemene reserve

€€

8.1 26.303 7.023.105

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
í -jan-20í8

Resultaat-
bestemming

Overige
mutatiês

Saldo per
3í -dec-18

€ € €

1

€

Algemene reserve 7.023.1 05 1 .103.'199 8.126.303

Toelichting:
Alqemenereserve.Hetpositiefrêsultaatvanhetboekjaar20'18ad€1.í03-'l99istoegevoegdaandealgemenereserve. De
oveÍiqe mutatie ad € I betreft een afrondinqsverschil.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 3í DECEMBER 2018

5. Voorzieningen

ORT voorgaande jaren
Jubileumverplichtingen
Verlieslatende contracten

Saldo per
1-ian-18

Dotatie Onttrekking Vrijval
Het verloop is als volgt weer te geven:

€ €
Voorziening voor:
- ORT voorgaande jaren
- jubileumverplichtingen

3í -dec-18 31 -dec-í7
€

118.000
475.81 I
205.000

€

I 18.000
497.182
561 .000

798.8í I 1.176.182

Saldo per
3í -dec-18

€

0

0

0

€ €

I 18.000
475.819
205.000

1 18.000
497.182
561.000

0

20.670
325.372

0
693

- verlieslatende contracten

Totaal voorzieningen 1.176.182 346.O42

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< '1 jr.): ORT € 0, jubileum € 1 1.875 en verlieslatend contract: € 54.104

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.): ORT € 1 18.000, jubileum € 463.944 en vêÍliêslatênd contract: € 150.896

Langlopend deel van de voorzieningen (> 5 jr.): jubileum: €.415.625

Het kortlopend deel van de voorzieningen is opgenomen onder de voozieningen.

6. Langlopende schulden

De specificatie ls a/s volgt:

Schulden aan kredieiinstellingen
Overige langlopende schulden
Financial leases

30.628

31.321 798.819

Totaal langlopende schulden

Het verloop is a/s volgÍ weer te geven:

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen / aÍboekingen

Stand per 3'l december

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Stand langlopende schulden per 31 december

3l-dec-í8

65.979
732.840
415.625

31-dec-í8 3í-dec-í7
€ €

4.276.872
945.039

1.030.266

4.611,730
755.778

1.503.708

6.252.176 6.871 .216

2018 2017
€ €

7.636.787
240.000
816.757

6.282.452
2.148.488

794.1 53

7.060.030 -------7336.78-7

807.853 765.571

Met ingang van 2016 is in de CAO Jeugdzorg opgenomen dat ORT wordt doorbetaald tijdens het
opnemen van vakantiedagen. Combinatie Jeugdzorg heeÍt dit -conform CAO Jeugdzorg- uitgevoerd over de wettelijke vakantie-

uren. De vooziening ad c í 18.000 is voorzien voor claims die Combinatie Jeugdzorg van een aantal medewerkers heeft

ontvangen in verband met achterstallig loon als gevolg van het niet doorbetalen van ORT over de wettelijke en bovenwettelijke
vakantieuren over de periode 2012 Vm 2015.

Jubileumverplichtinqen. Medewerkers hebben bij een 12,5-, 25-, 30-, of 40 jarig dienstjubileum recht op een jubileumuitkering

conÍorm de bepalingen in de CAO Jeugdzorg. De verplichting wordt jaarlijks op het eind van het boekjaar opnieuw berekênd. ln

het verloopovezicht is de dotatie en vrijval gesaldeerd weergegeven.

Deze voorziening is getroffen vanwege een niet-opzegbare deel van een huurcontract dat
is voor Stichting Combinatie Jeugdzorg. Begin 20'18 is het huurcontract aangepast en zijn het aantal gehuurde

meters aanzienlijk verminderd. Dit omdat de verhuuÍder een gedeelte van het pand heefi kunnen verhuren aan een

per

huurder. De onttrekki ad e 264.531 betreft 2018.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

í.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 3í DECEMBER 20í8

2018
Toetichting in wetke mate de tangtopende schulden als langtopend moeten worden beschouwd: 

-

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< I jr.), aflossingsverplichtingen 807.854
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.), balanspost 6.252.176
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 3.848.056

7. Schulden uit hoofde van geleverde zorg

2017

765.571
6.87't.216
3.946.846

De aÍlossingsverplichtingen voor het komend jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor een gedetailleerd schema van de langlopende schulden en de zekerheden die hierbij zijn gesteld: zie paragraaf 1.6

3í-dec-í8 31-dec-17
€

363.1 53 813.712

€

ln 2018 is een nieuwe lening afgesloten bij Bewellim voor de aankoop van het pand in
voor de uts-

Toelichting:

De post schulden uit hoofde van geleverde zorg betreft teveel ontvangen omzet of subsidies van gemeenten.

8. Koflopende schulden en overlopende passiya

3í-dêc-18 31 -dec-í7
De specificatie is a/s yolgÍ: € €

Crediteuren
Afl ossingsverplichting leningen
Belastingen en sociale premies
Salarissen
Pensioenpremies
Vakantietoeslag
Pleegvergoedingen
Overige passiva

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Leasecontracten auto's
Bouwsubsidie Sitterlaan 2+4

3.955.120

betaalbaar betaalbaar betaalbaar
binnen 'l jaar í-5 jaar na 5 jaar

584.652
807.854

1.059.932
9.719
7.402

736.626
283.395
465.540

547.214
765.571

1.127 .744
2.403

0

740.650
274.747
504.864

3.963.1 93

Niet in de balans opgenomen Íechten en verplichtingen

(Mee rja rige) fi n a nciële ve rpl ich ti nge n

Combinatie Jeugdzorg heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

Totaal
31 -dec-1 8

€

5.000
0

€

13.000
152.000

€

0

0

€

18.000
152.000

Tolaal meerjarige financiële verplichtingen 5.000 165.000 170.000

Toelichting

Met de geldverstrekker Bewellim is afgesproken dat zij de jaarlijkse aflossing schenkên voor elk jaar dat Combinatie
het aangekochte pand in Heythuysen als gezinshuis exploiteert.

De leasecontracten van de maanden met als einddatum 22-06-2022.

0

kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een verwachte looptijd van minder dan een jaar. De reéle waarde van
de af van de boekwaarde.

Pagina 17



€
o
.co6(!

=l.oc
c
o)o
c
6

IDË
oo

oo

E

E
3o
to

o
È
l
.o
C
c
oo
.q
@

o

E

E

ooq
ê
@q
È

{'o
o?
oo
N

\inq
No

6
€
{

6
fcc

':o
l
c
C

o o

e

@
b
tr{
È
N
N

o
q
É
NÈ

tto
o?

nÍ

o.{.q
o
@
N

No
c?
@t-

oÈc
$!i

o o ê

o
O
ry
No
o)

c€
cl
Ooo

o
N
s{
oo
oq

sn\
N

s
É
o?
N

oa
r!
o
N'o
c
o
tr
iI

()
@
6o
6'6
E
G
ciI

o

o
N\oo
trl

n

o
@\ooo

-€t
€t
N

@

o
N

o
N

N
o
N
@
o
N

c
c)oco
J
oooJ
6)o
oa(!
^g

E
cs
,E
l!

lcloIElc
l_!
lolo

t:lo
lo
l6
l6
lót:lalolc
lË

G
G
o
-o:o

o
oo

o
o
-EoI
dn
N
E
c'6
co
.o
.à
É.-\t
o?
o

C
0)

oco
C
iT
sio
6
E

='trvc
N
r
6
q

c
oa
f

E

ox
d
N
oEco
No
É
ooq
o

È
6
í?

6

'6
fcc

'6
oc
1

'6
óJ

.=
J

b

6s
o?
o
e

ó

o

n
N

ooo
sio

o
!to
oF

óo\
No
N

s
q
o

ooq
os
N

@o
r?
€oo

oo\oo

ó

o
q

a

o

ooq
o
sf
N

o
Nq
oti

ooq
ott

Nï
o
N

@

ïn
o o

6l
@o
N

s€
ri

soq
@

s
O
O
oi

'6
o
0)
E
oo
:c

F
0)E
oo
T

.:
6ooc
oa
I

ort o
N

0
N

N\o
N
o{

@
N
a?
n{

ooq
O+
N

6

u?

oo
o,

@
h
N

@oo
N
$

a
o
N
€
o

Ec
o
E
o
I
6)
c
o
C)

E
o()

6rc
C
o
!
a
l<
&
C
6

C

oF

E

E
3o
dl

o(!
o
ll
5o

o
b

c
o
oco
.c
uJ

+
oo;o
@c
oco
fz
óo
aio

É
0)

oco
s
ul
+
ooioq
E
I
o
z
Noq
@

E
o
-9!
oï
sío
oo
=o@
.o'6

=ooq
€
F-

6nc

.!
o
d)c:

'd
o
a:

'6
o
Ë:

o

o

o

N(oq
(o
@

si

N

o-'*no{o
€

@

<f
q
ó
@
N

ccq
ooq
o

o

Íi+
a

oe\
6
+

oo
í?
o€

N
@

ci
@

+nq
€
N

oo
F
+no

o

Fn
c?
Èno

o

F
@q
@
@

Éi

oN
g?

NN
n

c

c,o(|
@tto
+

soq
s
È\o

so
oq
N

.b
oo
o
c
=
I

'6
oo
c
oo
I

:
G

o
E
oo
I

N o+

@sf\
@

u?

ooq
ooq
o

nn.l
n
ol

Iq
0Èï€

{oo
N
N
o
N

@oo
N
@
oo

ooo
N

@

c
6
o

z
c0

c
6
o
(,
z
dt

c6o
oo
o
É

r
G

o
ltttt

qp

c
oEo
oJo
oE
o
ooo

gl
tr'q-2
ËÈ

È ár
Ei=
.E?

Ëg6S
d ÊEF

-9 .q
!r
=6i6
Oho-
i, !,
ÊB

tto
t Èoo OFo oo
Ë9N
dF;

Èg-
.:.J F

3TRoË c
<s

o
o

.g
Ê
ogt
.s
Ês

o

'.9z
E€'
=!! ÈÈgOF
o00figN
d5

-_-o
ocJO
o".

=É
.'l
'Ë
-9
Ë
o
0
tn

-,tt c.:: := osËÈo o'-FoÉ

E
o
oE
o
o-
E:
Go

o
o
ot
ut
.g
E
o
J

ó
o
N
o
E

=
tt
0o
E
oo
0oo
EI
c
otl
f
!g
o
qt
E
rotl
-9
EI

-gu
o

o
o
N
t

o'
o
Ntt
E}:(,
a
.9
(!
c
5
E
oo
ET
Ê

!
.9
6



Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

BATEN

9. Subsidies en omzet jeugdzorg
Realisatie

2018
Begroting

2018
Realisatie

2017
De specificatie is als volgt.

Gemeentelijke omzet
Overige omzet

Totaal

1 0. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is a/s volgf;

Opbrengsten Kordaat
Samenwerking speciaal ondenvijs
Doorberekende kosten aan derden
Opbrengst paramedisch
Opbrengst trainers
Ontvangen verhuur
Bijdrage VWS / TAJ
Overige baten

€

32.167.110
311.713

€

30.129.400
508.1 00

€

31 .564.213
1.096.438

32.478.823

Realisatie
2018

30.637.500 32.660.651

Begroting
2018

Realisatie
20'17

€

12.391
305.878

89.781
224

172.000
123.428
575.590

21.O40

20.000
300.000

89.000
30.000

150.000
106.800

0
100.000

€

21.192
337.781
236.328

36.533
168.364
117.855

0
395.713

€

Totaal 1.300.332 795.800 1.313.766

op tussen realisatie en begroting:
Er zijn meer opbrengsten gegenereerd door het geven van trainingen. Vanuit de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is in
2018 een incidentele en.

Toelichting op de tussen en begroting:
De gemeentelijke omzet is ruim € 2,0 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voor € 1,0 miljoen veroorzaakt door meer
geleverde zorg in de regio Zuidoost Brabant en voor€ 0,5 miljoen in de regio's van de provincie Limburg. Een deel van
de extra geleverde zorg in de regio Zuidoost Brabant wordt veroorzaakt door WMO gelden over de jaren 2017 en

8. Daarnaast is er in het lokale veld meer dan VA e extra inzet van medewerkers
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Stichting Combi natie Jeugdzorg

1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

LASTEN

11. Personeelskosfen
Realisatie

2018
Begroting

20'18
Realisatie

2017
De specificatie is als volgt.

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
lnhuur derden
Overige personeelskosten

De specificatie is als volgt.

Materiêle vaste activa

Totaal afschrijvingen

€

16.791.778
2.895.482
1 .569.414
1 .165.980

808.860

€

16.165.400
2.685.300
1.540.600
1.539.800

919.000

€

17.261.308
2.905.927
1.586.878
1.297.626

775.321

Totaal personeelskosten 23.231.514 22.850.100 23.827.060

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's): 421 418

Het gemiddeld aantal fte's in 2018 is inclusief 33 fte stagiaires en 15 fte vrijwilligers.
Het gemiddeld aantal fte's in 2017 is inclusief 39 fte stagiaires en 12 fte vrijwilligers.

Toelichting pensioenpremies :

Combinatie Jeugdzorg heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die
voortvloeien uit deze rechten zijn ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Combinatie
Jeugdzorg betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voorzoverde dekkingsgraad van het pensioenfonds (het

vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden

nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De'nieuwe'
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden dekkingsgraden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad
genoemd. ln december 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van PFZW 101 ,3o/o. PFZW is volgens de spelregels
pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 124%. Het pensioenfonds venruacht volgens het herstelplan
binnen 11 jaar hieraan te kunnen voldoen. Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft geen verplichtingen tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenÍonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het

boekiaar in de iaarrekeninq verantwoord.

op de aÍwijking tussen realisatie en begroting
De hogere personeelskosten moeten in directe relatie worden gezien met de hogere overige omzet. Om de extra
omzet te nereren rs meer rsoneel in

12. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

394

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

910.593 1.031.700

€

1.433.087

€
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

LASTEN

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:
De werkelijke afschrijvingskosten zijn lager dan de begrote afschrijvingskosten, dit doordat er in 2018 minder is
geinvesteerd dan was begroot. Als afschrijvingspercentages zijn gehanteerd: terreinvoorzieningen: 5%;
bedrijfsgebouwen'.2o/o of 5%; verbouwingen: 5%; machines en installaties:.10% en inventaris en vervoermiddelen
20o/o.

1 3. Overige bedrijfskosten
Realisatie

2018
Begroting

2018
Realisatie

2017
De specificatie is als volgt

Apparaatkosten
Automatiserin gskosten
Huisvestingskosten
Vezorgingskosten
Dotaties en vrijval voozieningen

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten

Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

€

1.570.887
666.873

1.814.558
4.290.345

-31.321

1.529.000
621.000

1.606.600
4.278.100

-52.900

€

1.660.566
61 6.1 46

1.611.531
4.094.609

-1 .319.964

Totaal overige bedrijfskosten 8.311.342 7.981.800 6.662.888

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:
Automatiserinqskosten . ln 2O17 zijn de telefonie- en kantoorsytemen vervangen. Dit heeft in 2018 nog geleid tot extra
advies- en ondersteuningskosten.

Huisvestinqskosten. De overschrijding bij de huisvestingskosten wordt vooral veroozaakt door hogere
onderhoudskosten.

14. Financiële baten en lasten
Realisatie

2018
Begroting

2018
Realisatie

2017
€

8

0

€

0
0

€

0

0
0

222.507
0

0

190.700
0

8

255.525
0

222.507 190.700 255.525

222.507 190.700 255.517

ng tussen realisatie en begroting:Toe

een rentebaten.de extreem

op de

saldoreert eene rentestand

Pagina2l



Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

WNT-verantwoording 201 8 Stichting Combinatie Jeugdzorg

Het bezoldigingsmaximum voor de topfunctionarissen van Stichting Combinatie Jeugdzorg bedraagt in het jaar 2018 €
151 .000, gebaseerd op het WNT maximum voor de zorg en jeugdhulp, totaalscore 9 en klasse lll.

1 . Bezoldiging topfunctionaris.

G.J.M.
HuijbregtsNaam

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking?

I ndividueel WNT-maximum

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 201 8

Gegevens 20'1 7

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)

I ndividueel WNT-maximu m

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 201 7

Bestuurder
1t1 - 31t12

1,0
nee

ja

151 .000

154.282
12,372

't66.654

0

166.654

1t1 - 31t12
1,0

146.000

151.475
11.903

163.378

Op de bezoldiging van de bestuurder is het overgangsrecht van toepassing. De bestuurder heeft in 2016,2017 én

8 afgezien van een loonsverhoging waartoe zij op basis van oude afspraken recht op had. Er is alleen een

ng:

het loon
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1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

WNT-verantwoording 2018 Stichting Combinatie Jeugdzorg

Het bezoldigingsmaximum voor de toezichthoudende topfunctionarissen van Stichting Combinatie Jeugdzorg bedraagt
in het jaar 2018 voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht 15o/o van het bezoldigingsmaximum voor de
topfunctionarissen en voor de Leden van de Raad van Toezicht 10%.

1 a. Toezichthoudende topfunctionarissen

J.J.P.M.
Gilissen

R.J. van Gurp
M.J.P.M. Crijns-

van DaalNaam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

I ndividueel WNT-maximum

Totaal bezoldiging 201 8
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 201 8

Gegevens 201 7
Aanvang en einde Íunctievervulling in 2017

lndividueel WNT-maximum

Totaal bezoldiging 201 7

Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

lndividueel WNT-maximu m

Totaal bezoldiging 201 8
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 201 8

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017

lndividueel WNT-maximum

Totaal bezoldiging 201 7

E.J. Wiebes N.G.J. Lemlijn C. van der Lee

Voozitter
1t1 - 31t12

22.650

5.000
0

Vice-voorzitter
1t1 - 31t12

1 5.1 00

3.750
0

Lid

1t1 - 31t12

1 5.1 00

2.500
0

5.000 3.750 2.500

111 - 31t12

21.900

5.000

1t1 - 31t12

14.600

3.750

1t1 - 31t12

14.600

2.500

tid

1t1 - 31t12

I 5.'l 00

2.500
0

tid

1t1 - 31t12

1 5.1 00

2.500
0

tid

1t1 - 31t12

1 5.1 00

2.500
0

2.500 2.500 2.500

1t1 - 31t12

14.600

2.500

n.v.t.

0

0

1t1 - 31t12

14.600

2.533
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1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

WNT-verantwoording 201 8 Stichting Combinatie Jeugdzorg

G.M.L.
RomboutsNaam

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

I ndividueel WNT-maximum

Totaal bezoldiging 20'l 8
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 201 8

Gegevens 201 7

Aanvang en einde functievervulling in 2017

tid

1t7 - 31t12

7.550

1.250
0

1.250

lndividueel WNT-maximum

Totaal bezoldiging 201 7

Toelichting:
ln 2018 is over de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht BTW berekend. De voorzitter de heer Gilissen
heeft gekozen voor de doorbetaaldloonregeling. De vice-voorzitter de heer van Gurp heeÍt gekozen voor opting-in,
evenals de leden mevrouw Crijns-van Daal, mevrouw Rombouts, mevrouw Lemlijn en de heer van der Lee. De heer
Wiebes factureert zijn beloning vanuit zijn besloten vennootschap. De leden van de raad van toezicht zijn geen

ssen van Combinatien

n.v.t.

0

0

2 n van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018

bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen
betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op

rond van de WNT vermeld of hadden moeten worden.
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

í.8 ENKELVOUDIGE BALANS PER 3í DECEMBER 20í8
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Ref. 3í -dec-18 3í-dec-í7

8.514.029
117.250

€

9.005.046
99.910

15

16

17

18

8.631.279 9.104.956

5.617.965
5.125.501

6.307.308
4.566.026

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve

Voozieningen

Langlopende schulden

KoÉlopende schulden
Schulden uit hoofde van geleverde zorg
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

10.873.334 10.743.466

19.504.613 19.848.422

Ref. 31-dec-í8 3í-dec-í7

19

20

€

8.126.303

798.819

6.252.176

363.153
3.964.162

€

7.023.105

1.176.182

6.871.216

813.712
3.964.207

21

22
23

4.327.315 4.777.919

19.504.613 19.848.422
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1.9 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 20í8

Ref
Realisatie

2018
Begroting

2018
Realisatie

2017
€

32.478.823

1.445.332

30.637.500

795.800

32.660.651

1.363.766

€€
OPBRENGSTEN:

Subsidies en omzet jeugdzorg

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

LASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is toegevoegd aan de:

Algemene reserve

24

25

26

27

28

33.924.155

23.421.396

910.593

8.283.799

31.433.300

22.850.100

1.031.700

7.981.800

34.024.417

23.909.013

1.433.087

6.645.903

29

32.615.788

1.308.367

205.1 68

31.863.600

-430.300

190.700

31.988.003

2.036.414

240.549

I .1 03.1 99 -621.000 1.795.865

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€.€€

1 .1 03.1 99 -621.000 1.795.865
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í.íO ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening zijn er geen afwijkende waarderingsgrondslagen, anders
dan onderstaand toegelicht.

Financiële vaste activa
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 2018

ACTIVA

15. Materiële vaste activa

De specificatie is a/s volgÍ:

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

Totaal materiële vaste activa

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

BedÍijfs-
gebouwen en

terrei nen

31 -dec-1 8 31-dec-17
€

6.696.372
335.049

1.482.608

6.722.796
359.308

1.922.942

€

8.514.029 9.005.046

Machines en
installaties

Andere vastê
bedrijfs-middelen,

technischê èn
administratiève

uitrusting Totaal

€

6.722.796
419.576

0
446.000

0
0

€ €

1.922.942
0

0
440.334

0
0

€

9.005.046
419.576

0
9í 0.593

0
0

Boekwaarde per 1 januari 2018
Bij: investeringen
Af: investeringssubsidies
Af: afschrijvingen
Af : bijzondere waardeverm inderingen
Af: desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december 201 I

Aanschafwaarde
Cum ulatieve waardeverminderingen
Cum ulatieve afschrijvingen

359

24

.308

.259
0
0

6.696.372 335.049 1.482.608 8.514.029

12.717.773
0

6.021.401

486.052
0

í 51.003

2.264.862
0

782.254

15.468.687
0

6 954.658
6.696.372 335.049 1.482.608 8.514.029

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 3't december 2018. De totale vastgoedportefeuille van Stichting Combinatie Jeugdzorg

als één kasstroomgenererende eenheid aangemerkt. Voor 2018 heeÍt Combinatie Jeugdzorg een RJ121 analyse opgesteld. Dit
geen veronderstellingen voor het toepassen van een waardevermindering. ln 2017 zriln de panden Sitterlaan 2 + 4, gelegen

Veldhoven verkocht. Er wordt nog ondezocht of er op deze panden een verplichting bouwsubsidie rust ter hoogte van €
152.244. Om die reden staat dit bedrag nog in depot bij de notaris. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek moet dit bedrag

terugbetaald aan de staat of komt dit bedrag ten gunste van de exploitatie. De investering in 2018 betreft de aanschaf van

T

voor hu van een nreuw urs rn
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1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 20í8

16. Financiële vaste activa

Deelnem ing Combinatie Jeugdzorg B.V.

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Boekwaarde
1-jan-18

31-dec-18 31-dec-17
€

117.250

€

99.910

Bij Af Boekwaarde
31-dec-18

€

99.910 17.340

€ €

0

€

Deelneming Combinatie Jeugdzorg B.V

17. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren I omzel
Af: dubieuze debiteuren
Pensioenen
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen

ïotaaÍ vorderingen en overlopende activa

18. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Kassen

Totaal Iiquide middelen

117.250

31-dec-'|8 31-dec-í7
€

5.911.236
-71.063

6.836
296.704
í63.595

5.691.547
-460.331

6.530
1 98.1 58
182.061

€

6.307.308 5.617.965

toename van de deelneming betreft het resultaat van Combinatie Jeugdzorg B.V. tot en met boekjaar 2018. Dit resultaat is
van de nettoverm nswaarde.met

Toelichting:
Vorderinqen op debiteuren / omzet. Deze zijn toegenomen doordat er gedurende het jaar 2018 minder is gefactureerd aan de 17
gemeenten in de regio Zuidoost Brabant dan de uiteindeliike afrekeninq op basis van het aantal unieke cliënten.

Dubieuze debiteuren. De voorziening getroffen voor oninbaar geachte vorderingen ultimo boekjaar bedraagt respectievelijk €
460.331 en € 73.063. De afname van deze post ten opzichte van 2017 wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat een groot
deel van de nog openstaande vorderingen als oninbaar ziin bestempeld en ziin afqeboekt van de voorzieninq.

31-dec-18 31-dec-17
€

4.553.175
12.851

€

5.113.070
12.431

4.566.026 5.125.501

middelen staan ter beschikki van de stichti

Pagina 29



Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

19. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Algemene reserve

Saldo per
1-jan-18

31-dec-18 31-dec-17
€ aÈ

7.023j0s8.126.303

Resultaat-
bestemminq

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-18Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve

€

7.023j05

€

1 .1 03.1 99

€ €

8.126.303

Het 2018 ad € 1.103.199 is aan de a reserve

20. Voonieningen 31-dec-18 31-dec-17
€ €

118.000
475.819
205.000

1 18.000
497j82
s61.000

ORT voorgaande jaren

Jubileumverplichtingen
Verlieslatende contracten

Het verloop is als volgt weer te geven.

Voorziening voor:
- ORT voorgaande jaren
- jubileumverplichtingen
- verlieslatende contracten

798.819 1.176.182

Saldo per
1-jan-18

Dotatie Onttrekking Vr'rjval Saldo per
31-dec-18---

1 18.000
475.819
205.000

€ €

0
0
0

€

0
20.670

325.372

€

0
693

30.628

1 18.000
497j82
561.000

Totaal voorzieningen 1.176j82 0 346.042

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voonieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< I jr.). ORT € 0, jubileum € 1 1.875 en vêrlieslatênd contract: € 54.104

Langlopend deel van de voozieningen (> I jr.): ORT € I 18.000, jubileum € 463.944 en verlieslatend contract: € 150.896

Langlopend deel van de vooÍzieningen (> 5 jr.): jubileum: €415.625

Het kortlopend deel van de voorzieningen is opgenomen onder de voorzieningen.

31.321 798.819

31 -dec-1 I

65.979
732.840
415.625
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voorgaande jaren. Met ingang van 20í 6 is in de CAO Jeugdzorg opgenomen dat ORT wordt doorbetaald tijdens het
en van vakantiedagen. Combinatie Jeugdzorg heeft dit -conform CAO Jeugdzorg- uitgevoerd over de wettelijke vakantie-

De voorziening ad € 118.000 is voorzien voor claims die Combinatie Jeugdzorg van een aantal medewerkers heeft
ngen in verband met achterstallig loon als gevolg van het niet doorbetalen van ORT over de wettelijke en bovenwettelijke

Medewerkers hebben bij een 12,5-, 25-, 30-, of 40 jarig dienstjubileum recht op een jubileumuitkering
de bepalingen in de CAO Jeugdzorg. De verplichting wordt jaarlijks op het eind van het boekjaar opnieuw berekend. ln

het verloopovezicht is de dotatíe en vrijval gesaldeerd weergegeven.
Verlieslatende contracten. Deze voorziening is getroffen vanwege een niet-opzegbare deel van een huurcontract dat verlieslatend
is voor Stichting Combinatie Jeugdzorg. Begin 2018 is het huurcontract aangepast en zijn het aantal gehuurde vierkante meters
aanzienlijk verminderd. Dit omdat de de verhuurder een gedeelte van het pand heeft kunnen verhuren aan een andere huurder.
De onttrekki ad € 264.531 betreft het in de

Toelichting per categorie

ren over de periode 2012 llm 2015

n 2018voor het

,I.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

21. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden
Financial leases

Totaal Ianglopende schulden

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand perl januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen / aÍboekingen

Stand per 3í december

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Stand langlopende schulden per 3í december

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

31-dec-18 31-dec-17
€

4.276.872
945.039

1.030.266

€

4.611.730
755.778

1.503.708

6.252.176 6.871.216

201 8 2017
€

7.636.787
240.000
816.757

6.282.452
2.148.488

794.153

€

7.060.030 7.636.787

807.853 765.571

6.252.176 6.871.216

807.854
6.252.176
3.848.056

765.571
6.871.216
3.946.846

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor een gedetailleerd schema van de langlopende schulden en de zekerheden die hierbij zijn gesteld: zie paa$aal 1.12.

ln 2018 is een nieuwe lening afgesloten bij Bewellim voor de aankoop van het pand in Heythuysen
voor de huisvesti van een shuis.
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Stichting Gombinatie Jeugdzorg

í.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 20í8

22. Schulden uit hoofde van geleverde zorg

31 -dec-1 8 31-dec-17
€

363.1 53

€

813.712

Toelichting:

De oost schulden uit hoofde van oeleverde zoro betreft teveel ontvanoen omzet of subsidies van qemêenten

23. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-18 3í-dec-17
De specificatie is als volgt: € €

Crediteuren
Aflossingsverplichting leningen
Belastingen en sociale premies
Pensioenpremies
Vakantietoeslag
Pleegvergoedingen
Rekening courant CJ B.V.
Overige passiva

584.652
807.854

1 .008. 168
0

698.688
283.395
1 15.865
465.540

547.214
765.571

1.083.631
0

711.908
274.747

76.285
504.851

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 3.964.162 3.964.207

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen

Combinatie Jeugdzorg heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

betaalbaar betaalbaar betaalbaar Totaal
binnen I jaar 1-5jaar na 5jaar 31-dec-18

€ € €

Leasecontracten auto's
Verplichting bouwsubsidie Sitterlaan 2+4

5.000
0

13.000
152.000

€

0

0

18.000
152.000

Totaal meerjarige financiële verplichtingen 5.000 í 65.000 0 170.000

Toelichting:

Rechten. Met de geldverstrekker Bewellim is afgesproken dat zij de jaarlijkse aflossing schenken voor elk jaar dat Combinatie
Jeugdzorg het aangekochte pand in Heythuysen als gezinshuis exploiteert.

Verolichtinoen. De leasecontracten hebben een loootiid van 72 maanden met als einddatum 22-06-2022.

le kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een verwachte looptijd van minder dan een jaar. De reële waarde van
schulden niet s af van de boekwaarde
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

BATEN

24. Subsidies en omzet jeugdzorg
Realisatie

20'18
Begroting

2018
Realisatie

2017
De specificatie is als volgt:

Gemeentelijke omzet
Overige omzet

Totaal

25. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten Kordaat
Samenwerking speciaal ondenruijs
Doorberekende kosten aan derden
Opbrengst paramedisch
Opbrengst trainers
Ontvangen verhuur
Bijdrage VWS / TAJ
Overige baten

12.391
305.878
234.781

224
172.OO0

123.428
575.590

21.040

20.000
300.000

89.000
30.000

150.000
106.800

0
100.000

€

32.167.110
311.713

€

30.129.400
508.1 00

€

31.564.213
1.096.438

32.478.823 30.637.500 32.660.651

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€ € €

21192
337.781
286.328

36.533
168.364
1 17.855

0

395.713

Totaal 1.445.332 795.800 1.363.766

oelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting

Er zijn meer opbrengsten gegenereerd door het geven van trainingen. Vanuit de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is in
8 een incidentele eo

De gemeentelijke omzet is ruim € 2,0 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voor € 1,0 miljoen veroozaakt door meer
leverde zorg in de regio Zuidoost Brabant en voor € 0,5 miljoen in de regio's van de provincie Limburg. Daarnaast is

oe ng op de afwijking tussen realisatie en begroting

extra inzet van medewerkers.reerd var in het lokale veld meer dan
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

í.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

LASTEN

26. Personeerskosfen
Realisatie

2018
Begroting

2018
Realisatie

2017
De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
lnhuur derden
Overige personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

€

15.911.137
2.74't.963
1.488.392
2.491.920

787.984

16.165.400
2.685.300
1.540.600
1.539.800

919.000

€

16.742.084
2.812.284
1.538.633
2.O52.996

763.016

€

Totaal personeelskosten 23.421.396 22.850.100 23.909.013

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's): 400 373 400

Het gemiddeld aantal fte's in 2018 is inclusief 32 fte stagiaires en 15 fte vrijwilligers
Het gemiddeld aantal fte's in 2017 is inclusief 37 fte stagiaires en 10 fte vrijwilligers

Toelichting op de ng tussen realisatie en begroting
De hogere personeelskosten moeten in directe relatie worden gezien met de hogere overige omzet. Om de extra

te enereren ts meer neel

27. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Realisatie

2018
Begroting

2018
Realisatie

20'17

€

910.593

€

1.031.700

€

1.433.087

Toelichting pensioenpremies:
Combinatie Jeugdzorg heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die

n uit deze rechten zijn ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Combinatie
ugdzorg betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het
van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden

nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De'nieuwe'
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden dekkingsgraden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad
genoemd. ln december 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van PFZW 101 ,3o/o. PFZW is volgens de spelregels
pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 124o/o. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan
binnen 11 iaar hieraan te kunnen voldoen. Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft geen verplichtingen tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boe rinde n verantwoord
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

LASTEN

ng op aÍwijking tussen realisatie en begroting

De werkelijke afschrijvingskosten zijn lager dan de begrote afschrijvingskosten, dit doordat er in 2018 minder is

geinvesteerd dan was begroot. Als afschrijvingspercentages zijn gehanteerd: terreinvoorzieningen: 5%;

bedrijfsgebouwen: 2Vo of 5%, verbouwingen: 5%; machines en installaties: 10% en inventaris en vêrvoermiddelen
20o/o.

28. Overige bedrijfskosten
Realisatie

20'18
Begroting

2018
Realisatie

2017
De specificatie is als volgt:

Apparaatkosten
Automatiserin gskosten
Huisvestingskosten
Verzorgingskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal fi nanciële baten

Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal Íinanciële lasten

Totaal financiële baten en lasten

€

1.543.494
666.873

1.814.558
4.290.195

-31.321

€

1.529.000
621.000

1.606.600
4.278.100

-52.900

€

1.643.581
61 6.1 46

1.611.531
4.094.609

-1.319.964

Totaal overige bedrijfskosten 8.283.799 7.981.800 6.645.903

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:

Automatiserinqskosten. ln2017 zijn de teleÍonie- en kantoorsytemen vervangen. Dit heeft in 2018 nog geleid tot extra
advies- en ondersteuninqskosten.

Huisvestingskosten. De overschrijding bij de huisvestingskosten wordt vooral veroozaakt door hogere
onderhoudskosten.

29. Financiële baten en lasten
Realisatie

2018
Begroting

2018
Realisatie

2017

0
17.339

€

0

0

€ €

8

14.968
M.976

255.525
0

17.339

222.507
0

0

190.700
0

222.507 190.700 255.525

205.1 68 190.700 240.549

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting

de extreem rentestand reert een saldo o een rentebaten
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Stichting Gombinatie Jeugdzorg

í.í4 TOELICHTING OP SUBSIDIES 2018

Opvoedondersteuning gemeente Helmond

OPBRENGSTEN:

Subsidies en omzet jeugdzorg

Som der bedrijfsopbrengsten

LASTEN:

Personeelskosten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

RESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€€

49.670 48.175

49.670

49.670

48.175

48.175

0

49.670 48.175

0

00

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor de opvoedondersteuning zijn integraal opgenomen in
zowel de ideerde als ook in de resultatenrekenin

Nadere Helmond
De gemeente Helmond heeft voor het jaar 20'l 8 een subsidie tegekend voor de inzet van opvoedondersteuning.

deze subsidie dient Combinatie Jeugdzorg 24 uur per week aan opvoedondersteuning te leveren. De
aanvraag tot subsidievaststelling dient naast een financiele verantwoording eveneens een inhoudelijk verslag te
bevatten. Het inhoudel k wordt verzonden naar de
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.í4 TOELICHTING OP SUBSIDIES 20í8

Ondersteuningteam Bestwijzer gemeente Best

OPBRENGSTEN:

Subsidies en omzet jeugdzorg

Som der bedrijfsopbrengsten

LASTEN:

Personeelskosten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

RESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€€

120.424 102.400

120.424

120.424

0

102.400

102.400

0

120.424 102.400

00

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor het ondersteuningsteam Bestwijzer zijn integraal
o in zowel de e als ook in de enkelvoud resultaten

Nadere BesÍ

De gemeente Best heeft voor het jaar 2018 een subsidie toegekend voor de inzet van 1 ,42 fte ambulant
hulpverlener voor het Ondersteuningsteam. De aanvraag tot subsidievaststelling dient naast een financiele
verantwoording eveneens een inhoudelijk verslag van de verrichte activiteiten te bevatten. Het inhoudelijk verslag

verzonden naar de eente.wordt
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

í.í4 TOELICHTING OP SUBSIDIES 20í8

Jeugd & Veiligheid gemeente Valkenswaard

OPBRENGSTEN:

Subsidies en omzet jeugdzorg

Som der bedrijfsopbrengsten

LASTEN:

Personeelskosten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

RESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€€

0 81.639

0 81.639

72.510

8.057

0

0

0 80.567

0 1.072

ln 2018 is er resultaat.

Nadere & Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft voor het jaar 2018 geen aparte subsidie meer toegekend voor Jeugd &
eheveld naar de subsidie voor het A2-teammaar heeft de subsidie Valkenswaard.
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Stichting Gombinatie Jeugdzorg

í.í4 TOELICHTING OP SUBSIDIES 20í8

Gezins- en jongerencoach gemeente Deurne

OPBRENGSTEN:

Subsidies en omzet jeugdzorg

Som der bedrijfsopbrengsten

LASTEN:

Personeelskosten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

RESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING

Realisatie
2018

Realisatie
2017

158.658

€

0

€

158.658

158.658

0

0

0

0

158.658 0

00

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor de gezins- en jongerencoach zijn integraal
oooenomen in zowel de qeconsolideerde als ook in de enkelvoudiqe resultatenrekeninq.

Nadere Gezins- en Deurne
De gemeente Deurne heeft voor het jaar 2018 een subsidie tegekend voor de inzet van1,67 fte ambulant
hulpverlener als gezins- en jongerencoach. De aanvraag tot subsidievaststelling dient naast een financiele
verantwoording eveneens een inhoudelijk verslag te bevatten. Het inhoudelijk verslag wordt separaat verzonden
naar de
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Stichting Gombinatie Jeugdzorg

í.í4 TOELICHTING OP SUBSIDIES 20í8

Gezins- en jongerencoaching gemeente Someren

OPBRENGSTEN:

Subsidies en omzet jeugdzorg

Som der bedrijfsopbrengsten

LASTEN:

Personeelskosten

Overige bedrrlfskosten

Som der bedrijfslasten

RESULTAAT

RESULTAATBESTEMM!NG

Realisatie
2018

Realisatie
2017

63.635

€

0

€

63.635

63.635

0

0

0

0

63.635 0

00

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor de gezins- en jongerencoaching zijn integraal
in zowel de lideerde als ook in de resultatenrekeni

Nadere Gezins- en Someren
De gemeente Somernen heeft voor het jaar 2018 een subsidie toegekend voor de inzet van 0,67 fte gezins- en
jongerencoaching (jeugd- en gezinswerk). De aanvraag tot subsidievaststelling dient naast een financiele
verantwoording eveneens een inhoudelijk verslag te bevatten. Het inhoudelijk verslag wordt separaat vezonden
naar de
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.14 TOELICHTING OP SUBSIDIES 2018

Subsidie inzet inzake A2-team jeugdzorg gemeente Valkenswaard

Realisatie
2018

fte

5,50

5,36

Realisatie
2017

Toegekende subsidie

Totaal ingezet:

Toegekende subsidie:

Totaal ingezet:

€

474.022

462.364

fte

4,50

4,42

€

384.901

378.335

-0,14 -1 1.658 -0,08 -6.566

RESULTAATBESTEMMING

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor inzet A2{eam jeugdzorg van de gemeente

Valkenswaard zijn integraal opgenomen in zowel de geconsolideerde als ook in de enkelvoudige
resultatenrekeni

Nadere Subsidr'e inzet inzake A2-team Valkenswaard

Subsidie inzet inzake A2-team jeugdzorg gemeente Granendonck

Realisatie
20'|'8

Realisatie
2017

fte

4,07

4,06

€

347.931

347.110

fte

2,96

3,79

€

251.658

318.438

-0,01 -821 0,83 66.780

RESULTAATBESTEMMING

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
resultatenrekenin

Nadere Suósidie inzet inzake A2-team Cranendonck

De vooruvaarden waaronder de subsidie is verleend, zijn: jeugdhulp is kwalitatief goed, dichtbij, effectief en

in samenhang georganiseerd. 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 verricht. Het inhoudel verzonden naar dewordt

De voonruaarden waaronder de subsidie is verleend, zijn: jeugdhulp is kwalitatief goed, dichtbij, effectief en

in samenhang georganiseerd. De aanvraag tot subsidievaststelling dient naast een financiele verantwoording
eveneens een inhoudelijk verslag te bevatten, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is

verzonden naar de emeenteverricht. Het wordt
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Stichting Combinatie Jeugdzorg

1.í4 TOELICHTING OP SUBSIDIES 2018

Subsidie inzet inzake A2-team jeugdzorg gemeente Heeze-Leende

Realisatie
2018

fte

3,21

3,03

Realisatie
2017

Toegekende subsidie

Totaal ingezet.

RESULTAATBESTEMMING

€

270.691

256.081

fte

2,89

2,77

€

242.946

233.120

-0 18 -14.610 -0 12 -9.826

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor inzet A2team jeugdzorg van de gemeente
Heeze-Leende ziin inteqraal opqenomen in zowel de qeconsolideerde als ook in de enkelvoudiqe

Nadere SubsÍdre inzet inzake A2-team Heeze-Leende

Overeenkomst hoofdaannemer Jeugdhulpteams Kempengemeenten

lnzet van jeugdhulpteams
Realisatie

2018
Realisatie

2017

Toegekende subsidie:

Gefactureerd extra ingezet

I ngezette formatie jeugdhulpteams

fte

18,57

12,23

€

1.527.980

978.521

fte

18,57

6,36

€

1.498.020

499.371

30,80 2.506.501 24,93 1.997.391

RESULTAATBESTEMMING

De opbrengst en lasten met betrekking tot de subsidie voor inzet van jeugdhulpteams ten behoeve van het
hoofdaannemerschap Kempen zijn integraal opgenomen in zowel de geconsolideerde als ook in de
enkelvo resultatenreke

Nadere toelichting op Overeenkomst hoofdaannemer Jeugdhulpteams Kempengemeenten

De subsidieovereenkomst met de Kempengemeenten is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande 1

januari 2015 tot en met 31 december 2016. De subsidieovereenkomst is middels een addendum in
september 2016 met drie jaar verlengd tot en met 31 december 2019. Combinatie Jeugdzorg voert het
hoofdaannemerschap uit voor het Lokale Ondersteuningsteam en het Kempenteam voor Jeugdhulp. ln 2018
is de extra ingezette formatie separaat gefactureerd aan de Kempengemeenten.

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

verzonden naar de emeente.inhoudel wordt
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1.15 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De bestuurder van Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in

de vergaderin g van 17 -04-2019.

De Raad van Toezicht van Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft de jaarrekening 20í 8
goedgekeurd in de vergadering van 17-04-2019.

1.1 5 Resultaatbestemming

Het resultaat is conform de resultaatverdeling in paragraaf 1.2 toegevoegd aan de algemene reserve

í.1 7 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen vermeldenswaardige gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

í.í 8 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Bestuurder
Was getekend: G.J.M. Huijbregts

Raad van Toezicht

Voorzitter:

Was getekend: J.J.P.M. Gilissen

Vice-voorzitter:

Was getekend: R.J. van Gurp

Lid:

Was getekend: E.J. Wiebes

Lid:

Was getekend: C. van der Lee

Lid:

Was getekend: N.G.J. Lemlijn

Lid:

Was getekend: G.M.L. Rombouts
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2 OVERIGE GEGEVENS
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2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming Stichting Gombinatie Jeugdzorg

ln de statuten van Stichting Combinatie Jeugdzorg zijn geen bepalingen opgenomen over
resultaatbestemming.

2.2 Statutai re regel i n g res u ltaatbestem mi ng Gom bi natie Jeu gdzorg B.V

ln 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.

2.3 Nevenvestigingen

Stichting Combinatie Jeugdzorg heeft geen nevenvestigingen

2.4 Gontroleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de navolgende pagina's.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht van Stichting Combinatie Jeugdzorg

VERKLARING OVER DE IN DE JAARDOCUMENT OPGENOMEN JAARREKENING 2018

Ons oordeel

Wij hebben de in het jaardocument opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Combinatie Jeugdzorg te
Eindhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Combinatie Jeugdzorg op 31 december 2018 en van
het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties
zonder winststreven en de bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018

2. De geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2018,

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven
in de sectle "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijkvan Stichting Combinatie Jeugdzorg zoals vereist in de Europese verordening
betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van
openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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.

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 NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARDOCUMENT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere informatie, die

bestaat uit:
. Het maátschappelijk verslag (bestuursverslag)
. De overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevata

a

a

Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Alle informatie bevat die op grond van RJ 640 organisaties zonder winststreven is vereist

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 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

bestuursverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving

640.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE

JAARREKENING

verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 en de bepalingen krachtens de Wet

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is de raad van

bestuur 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 bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan

of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

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, het
controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andêre 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.

a

a

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
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een 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.

a

a
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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 bestuur 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 beheei'sing.

Eindhoven, 19 april 2019

Dêloitte Accountants B.V

Was getekend: W.J.P.M. van de Rijdt RA
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Ctiëntenraad
Combinatie Jeugdzorg

Jaarverslag 20í8
Gliëntenraad

Gombinatie Jeugdzorg

Januari 2019

Cliëntenraad Com binatie Jeugdzorg

Romana van Beek
Paula van Dongen
Jenny van der Heyden
Debby van der Horst
Claudia van Mierlo
David Otten (voozitter)
Rowena Verstraeten
Claudia Welhous
Odette van der Zanden
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Jaarverslag Gliëntenraad Gombinatie Jeugdzorg
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I lnleiding

ln het kader van medezeggenschap kent Combinatie Jeugdzorg voor cliënten een cliëntenraad, een
jongerenraad, een jeugdraad, een pleegjongerenraad en voor pleegouders een pleegouderraad. Dit is
het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad van Combinatie Jeugdzorg.

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten die gebruik maken van de hulpverlening
van Combinatie Jeugdzorg (art.4.2.5, Jeugdwet). De Cliêntenraad wil graag eenmaal per jaar haar
activiteiten toelichten en naar buiten treden met haar jaarverslag. We sturen het jaarverslag naar alle
cliënten en medewerkers van Combinatie Jeugdzorg.

Mocht je vragen hebben of meer willen weten over het functioneren van de cliëntenraad, dan horen
we dat natuurlijk graag door een mail naar cliëntenraad@combinatiejeuqdzorq.nl

David Often, voorzifter

3
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ll 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 Jeugdwet (art. 4.2.6. Jeugdwet).

Daarnaast:
- Vergadert de cliëntenraad ca. I 1 keer per jaar, waaronder I of 2 plenaire bijeenkomsten per jaar

i.s.m. de Jongerenraad. Hiervoor worden jeugdigen, ouders en werkers uitgenodigd. De plenaire

bijeenkomst van 11 juni 2018 had als onderwerp: netwerkweekenden;
- Wordt er contact onderhouden met de verschillende medezeggenschapsraden voor cliënten en

de PleegOuderRaad;
- Heeft de cliëntenraad 3 à 4 keer per jaar overleg met de bestuurder;
- Heeft de cliëntenraad jaarhjks een gesprek met de RvT;
- Bezoekt de cliëntenraad 2 x perjaar de Jongerenraden;
- Heeft de clièntenraad een beleidsvergadering gehad in december 2018;
- Neemt een afgevaardigde deel aan 'Veldhoven aan tafel';
- ls er de intentie om deel te nemen aan 'Tilburg aan tafel'. Deze bijeenkomsten zijn echter al een

paar keer afgezegd door de organiserende partij;
- Neemt een afgevaardigde deel aan de denktank: Duurzaam Ouderschap (LEV-groep/ Gemeente

Helmond).

Samenstelling
Lid van de cliëntenraad zijn ouders en jongeren die hulp hebben of hebben gehad van Combinatie
Jeugdzorg. Er is een aantalwisselingen geweest in 2018. Zo heeft de cliëntenraad een nieuwe
voorzitter.
Momenteel heeft de cliëntenraad 9 leden (6 ouders en 3 jongeren).

4
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lll Activiteiten cliëntenraad 20í8

1. Advies
Kerntaak van de cliëntenraad is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van
Bestuur van Combinatie Jeugdzorg.

De cliëntenraad heeft onderstaande informatie gevraagd en ontvangen:
- Rapportage interne audit
- Jaarrapportage 2016 vertrouwenswerk en de rol en functie van de vertrouwenspersoon binnen

Combinatie Jeugdzorg
- Vrijwilligersbeleid CombinatieJeugdzorg
- Kaderbrief Combinatie Jeugdzorg
- A3 jaarplan Combinatie Jeugdzorg
- Protocollen m.b.t. seksualiteit
- Begroting 2018 (wachtlijst versus lege plekken)
- Servicepunt
- Clienttevredenheidsonderzoek
- Voortgangcliëntportaal
- Vanuit werkbezoeken aan diverse werkvormen door een afvaardiging van de cliëntenraad,

wordt de instelling steeds meer inzichtelijk. Dit jaar zijn de Frankrijkstraat en de Widdonck
bezocht.

- Start.Thuis: in mei en september is uitleg gegeven over het project 'Start.Thuis'. De

cliëntenraad geeft aan dat ze de mening van ouders en jongeren, opgehaald in maarl2017,
duidelijk terug zien in de ontwikkelingen. Conclusie: het is een goed project.

2. In gesprek met kinderen, jongeren, ouders en medewerkers
De cliëntenraad vertegenwoordigt veel cliënten. Om te weten wat de ervaringen zijn van kinderen,
jongeren en ouders die hulp krijgen van Combinatie Jeugdzorg, organiseert de cliëntenraad i.s.m.
de jongerenraad jaarlijks een plenaire bijeenkomst waarbij cliënten en medewerkers worden
uitgenodigd. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van de 'netwerkweekenden'. Er waren ca.
45 personen aanwezig waaronder veel jongeren!

De stelling van de bijeenkomst luidde: lk weet wat er verwacht wordt bij het organiseren
van de netwerk-weekenden.

5

Ondenuero Advies Status

SeksualiteiU protocollen Ongevraagd
advies

Advies vanuit de cliëntenraad:
Er zou een goede training voor vrijwilligers
moeten zijn. Combinatie Jeugdzorg vindt dit
een belangrijke aanvulling en neemt dit punt
mee in de nieuwe notitie.

Netwerkweekenden Gevraagd
advies

De cliëntenraad is vroegtijdig betrokken door
de gedragswetenschapper bij de
totstandkoming van de notitie met betrekking
tot netwerkweekenden.

A3 jaarplan; hoe meet je
vooruitgang? (Vraag vanuit 20í7)

Gevraagd
advies

De regiomanager heeft hierover uitleg
gegeven.

Vacature(s) Raad van Toezicht
De cliëntenraad heeft deelgenomen aan de
procedure d.m.v. een afuaardiging.

J aarverslag 201 B Cliënten raad Combin atie Jeugdzorg



Er werden veel ervaringsverhalen verteld die aanleiding gaven tot discussie. Een greep uit de
verhalen:
- De groep wordt gesloten zonder check of jongeren elders terecht kunnen. Het is voor

jongeren vaak moeilijk om dit in het netwerk te moeten vragen. Jongeren hebben hierbij

hulp/begeleiding nodig.
- Soms willen jongeren niemand op de groep uitnodigen: 'Het lijkt hier soms wel een

gekkenhuis.'
- Duidelijke doelstellingen m.b.t. de netwerkweekenden zijn niet echt terug te vinden. Waarom

moet het eigenlijk?
- Het is lastig als een 'vreemde' jongere in huis komt en erg vervelend als je jouw kamer moet

leegruimen voor verblijf in het weekend van een jongere van een andere groep.

- Thuis zijn kan ook buiten het weekend.
- Ondersteuning in het weekend door ped. medewerkerthuis is wenselijk.
- Het is niet fijn om je kamer af te staan en levert stress op. Op een andere groep gelden

andere regels.
- 'lk voel me een zwerver".

ldeeën:
- Sommige panden hebben een logeerplek zodat bezoek kan worden uitgenodigd. Dit helpt om

de banden met het netwerk in stand te houden. De Widdonck heeft van een lege groep een

familiehuis gemaakt en op de Frankrijkstraat was het mogelijk voor een moeder om daar bij

haar zoon te wonen. Kunnen we meer lege panden hiervoor inzetten? Ook broertjes en zusjes
zijn een belangrijk onderdeel van het netwerk. ledereen is voorstander van een soort
familiehuis.

- Netwerk-weekend zou je anders moeten noemen, bijvoorbeeld 'thuis-weekend'.
- Help jongeren aan een gastgezin.
- Zelfstandigheidsweekend (2 of 3 jongeren samen).

3. Participatie in de regio

- Op 29 januari is de cliëntenraad en de jongerenraad uitgenodigd door de SP op het stadhuis
van Eindhoven voor een gesprek. Thema's die genoemd zijn:

. Een generalist weet niet altijd het antwoord op de vragen.

. 18+; dit is voor jongeren nog steeds een probleem (woning, ziekenfonds, uitkering).
De SP wil graag verlenging tot 18,5 jaar. De cliëntenraad stelt voor om jeugdhulp te
verlengen tot 21 zoals ook voor pleegkinderen is geregeld.

. Bij verhuizing naar andere gemeente ontstaan problemen voor bijvoorbeeld
uitkeringen. Dit kan voor schulden zorgen.

. De SP wil graag 1 of 2 keer per jaar een gesprek met jeugdzorg.

- ln 2019 volgt in 2019 een soortgelijke afspraak met de WD en de voorzitter van de

Cliêntenraad.
- Twee jongeren nemen deel aan het project Adviesvangers i.s.m. Zorgbelang.
- Een vertegenwoordiger nam vanuit de cliëntenraad neemt deel aan de Speak and Eat

bijeenkomsten vanuit Zorgbelang. Zorgbelang heeft deze regionale bijeenkomsten eind 2018
stopgezet.

- Een afgevaardigde neemt deel aan de 4-7 bijeenkomsten.

4. Ervaringsdeskundigheid
De cliëntenraad hecht veel belang aan de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid. We
vinden het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de ervaringen en talenten van cliënten. Dat
draagt br.1 tot goede zorg en past ook bij de gedachte dat cliênten in hun kracht moeten staan en

zelf regie moeten nemen.
ln samenwerking met Neos en Markieza kunnen jongeren de training Project Life en Gast volgen
Er zijn inmiddels 5 jongeren die 1 of zelfs beide trainingen hebben gevolgd.

6
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5. Overige zaken
lnhoudelijke kwesties die onderwerp van gesprek zijn (geweest) bij de cliëntenraad:

- Krimp/ bezuinigingen: dit onderwerp is regelmatig aan de orde geweest.
- Training Cliëntparticipatie 'Mijn leven is jouw werk': de filmpjes zijn klaar en de training is dit

jaar ingezet. Opmerkingen vanuit de trainers: veel medewerker komen niet opdagen, vaak
zonder afmelding.

- De cliëntvertrouwenspersoon is een aantal keer uitgenodigd. Deze afspraken zijn niet
doorgegaan. Zijwordt begin 2019 opnieuw uitgenodigd.

- Privacy vrijwilligers: de projectleider is uitgenodigd n.a.v. het lekken van een

telefoonnummer van een vrijwilliger naar jongeren.

J aaverclag 201 I Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg



lV Tot slot
De voorzitter van de cliëntenraad is door drukte gestop met zijn bijdrage aan de raad. Medio
2018 heeft de cliëntenraad unaniem een andere voorzitter aangenomen. Ook is er 1 nieuw lid
gestart. Ondanks deze wisselingen houdt de clientenraad een goede samenstelling. De mix van

ouders en jongeren levert veel informatie op vanuit verschillende invalshoeken. De sfeer en

omgang met elkaar zrjn prettig. Er is dit jaar een extra bijeenkomst geweest op de Frankrlkstraat
om 'gewoon' met elkaar van gedachten te wisselen en te kijken hoe het met een ieder gaat. Dit

idee is zo positief ontvangen dat er voor 2019 meerdere van deze momenten zijn ingepland.
De samenwerking met de bestuurder is positief. Er is regelmatig overleg tussen de voorzitter en

de bestuuder. Gezien de drukke agenda van de bestuurder is zij minder aanwezig geweest bij de

clientenraad dan gewoonlijk. Dat is wel gemist. De wijze waarop het thema over de

netwerkweekend met de clientenraad is besproken, vinden we een positief voorbeeld.
Komend jaar willen we erop toezien dat meer inhoudelijke thema's op deze manier aan de

cliëntenraad voorgelegd worden.
Ook de samenwerking met de jongerenraad is prettig. De gezamenlijk georganiseerde plenaire

vergaderingen door deze raden blijven waardevol. Voor 20'l 9 wordt dan ook zeker 1 plenaire

bijeenkomst gepland. We hopen 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.

De cliëntenraad realiseert zich dat we jouw steun en inzet nodig hebben. Wil je ons vertellen
wat je ervaring is met de hulp; waar je tevreden over bent of wat beter kan? Met andere
woorden; ben je van mening dat er onderwerpen zijn waar de cliëntenraad zich in 2019 voor
zou moeten inspannen, laat het ons weten I

Ook verwelkomen we je graag als nieuw lid. Contact opnemen kan via:

cliêntenraad@combinatieieudqzorq. nl.

Cl ië nte n raad Com bi n atie J e ugdzorg

I
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lnleiding
Welkom bij het jaarverslag 2018 van de PleegOuderRaad van Combinatie Jeugdzorg

De Pleegouderraad komt op voor de collectieve belangen van pleeggezinnen die ondersteund
worden door Combinatie Jeugdzorg, m.a.w. 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.

Mocht je vragen hebben over onderwerpen uit het jaarverslag of meer willen weten over het
functioneren van de Pleegouderraad, dan horen we dat natuurlijk graag.

Ton van Rooij
Voorzitter Pleegouderraad Com binatie Jeugdzorg
por@com binatieieudqzorq. nl

Wat doet de Pleegouderraad?
De Pleegouderraad (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/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 Jeugdhulp en beschreven in het statuut; een overeenkomst tussen POR en Raad van

Bestuur. De leden van de POR komen eenmaal per maand bij elkaar en zij hebben
regelmatig overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast werken zij ook samen met andere
pleegouderraden door middel van het lidmaatschap van de LOPOR.

Samenstelling
De leden van de POR zijn pleegouders die ondersteund worden door Combinatie
Jeugdzorg. Momenteel heeft de POR 6 leden. ln juni is een lid gestopt om
gezondheidsredenen. Er is een nieuw lid gestart. De ondersteuner vanuit CJ ts door ziekte

bijna het hele jaar niet aanwezig geweest maar pakt in 2019 haar taken weer op. De manager

van Pleegzorg is vanuit CJ elk overleg aangeschoven. Eind 2018 is de manager echter
gestopt bij CJ. lnmiddels is opvolging geregeld.

Een lid van de POR bezoekt de bijeenkomsten namens onze POR.
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Activiteiten PleegOuderRaad 20í8
- Fonds bijzondere voorzieningen: 2 leden van de POR nemen deel aan het Fonds.
- Werkgroep Brlzondere kosten Pleegzorg; 2 leden van de POR nemen deel aan deze

werkgroep. Er is hard gewerkt om duidelijkheid te scheppen over de vergoedingen.
Hiervoor is een document met overzicht opgesteld. Alle mogelijkheden/ regelingen zijn
grondig bekeken en besproken. ln 2019 moeten de laatste losse eindjes uitgewerkt
worden en dan is het overzicht klaar.

- Breakdowns; er blijken meer breakdowns te zijn dan gedacht (redenen: een nieuw
registratiesysteem en het meetellen van de crisis pleegzorg). Er wordt een landelijk
onderzoek opgezet (Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg) in samenwerking met 10
pleegzorg-organisaties om breakdowns te voorkomen en tevens om pleegouders te
behouden. Van september 2018 tot januari 2019 vindt onderzoek plaats waarna een
uitvoeringsplan wordt opgesteld. Combinatie Jeugdzorg maakt hier onderdeel van uit.
POR wil betrokken zijn bij dit onderzoek en met name de verbeterplannen.

- Verbeterplan Pleegzorg; in 2018 is door Combinatie Jeugdzorg een verbeterplan
Pleegzorg gemaakt. ln 2019 gaat de POR deze plannen intensief volgen.

- ln 2018 is gesproken over de afspraken tussen pleegouders en hulpverleners; de
afspraken moeten meer in overleg worden gepland en niet worden 'opgelegd'. 's Avonds
en op woensdagmiddag is vaak beter geschikt voor pleegouders/-kinderen.

- De bestuurder is gevraagd om meer informatie betreffende pleegzorg in het A3-jaarplan
en t.a.v. de begroting. De POR vindt dat hierin te weinig informatie over pleegzorg is te
vinden. Afspraak is gemaakt dat de regiomanager twee maal per jaar meer specifieke
gegevens aanlevert.

- Partner in Zorg heeft zich beziggehouden met het aanscherpen van de landelijke notitie
'Pleegzorg, een gezamenlijke zorg'. De POR wil meer bekendheid geven aan het begrip
'Partner in Zorg'.

- Realisatie dichtere betrokkenheid gedragswetenschappers:
Bij veel POR leden is de naam van de betrokken gedragswetenschapper niet bekend en
is er geen contact. Het blijkt dat er (op ca. 500 pleegkinderen) 3 gedragswetenschappers
zijn en 1 coórdinerend gedragswetenschapper. De gedragswetenschappers zouden
volgend de POR dichter op de diagnostiek zitten. Nu zijn zij vaak alleen actief bij crisis. Ze
zijn wel bij de aanmelding betrokken. Het is zaak de gedragswetenschappers nu meer
tussentijds bij een casus te betrekken voor feedback en als sparringpartner voor de
pleegzorgwerker en de pleegouders.

- Vanuit de POR hebben 2 leden deelgenomen aan een congres op 28 juni: Pleeg- en
gezinshuiszorg van het Congres Euroregionaal Congresbureau. Er is veel over trauma
gesproken. De problematiek van de kinderen wordt groter waardoor er meer wordt
verwacht van pleegouders.

- De POR heeft meegewerkt aan de pilot van het cliëntenportaal van MoreCare4..
- De POR heeft zich gesproken over de uitslag van de PC-toets:

o De pleegzorgwerker dient regelmatig een gesprek te hebben met zowel de
pleegjongeren als de pleegouders.

o Zorgen m.b.t. 18+, wat moet er allemaal geregeld worden als het zover is.
o Er zijn (te) vaak wisselingen van medewerkers voor zowel pleegjongeren als

pleegouders.

o Pleegzorgwerkers luisteren met aandacht en weten wat in het verleden al
besproken is.

o Betere nazorg bij breakdowns,
o Er zijn (te) veel formulieren voor pleegouders en -jongeren.
o Ervaren pleegouders inzetten bij start nieuwe pleegouders

(ervaringsdeskundigheid).
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De POR is lid van het Landelijk Overleg PleegOuderRaden (LOPOR) en een

afgevaardigde van de POR bezoekt deze vergaderingen.
De POR heeft in 2018 stukjes geschreven in het Pleegzorgnieuws, voor de app en voor
de nieuwsbrief van Combinatie Jeugdzorg. De POR heeft een nieuwe ílyer ontworpen en

verspreid.

lV Overige zaken
ln de loop van 2018 zijn naast de genoemde prioriteiten ook andere onderwerpen
besproken.
Genoemd kunnen worden (zonder volledig te zijn en in willekeurige volgorde):
. Pleegoudercafé
. Notulen Cliëntenraad
. Jaarlijks gesprek Raad van Toezicht
. Kaderbrief 2018
. A3 jaarplan 2018 Combinatie Jeugdzorg
. Begroting 2018
. Werving pleegouders
. Verlengde pleegzorg ('18+)

. Fonds Bijzondere Voorzieningen

Tot slot
We kijken terug op een actief jaar voor de POR. Wel is het gemis van de ondersteuner
vanuit CJ gevoeld inclusief het stoppen van de manager Pleegzorg. Hierdoor zijn een aantal
zaken niet of minder gerealiseerd zoals het pleegouderpanel en is de jaarlijkse

themabijeenkomst verzet naar maart 2019.

Maar de werkwijze van de POR bevalt ons goed, de sfeer en de samenwerking binnen de

POR is uitstekend en we voelen ons binnen Combinatie Jeugdzorg serieus genomen.

Ook komend jaar willen we diverse onderwerpen op de agenda zetten zoals; breakdowns,
ondersteuning pleegouders, verbetertraject Pleegzorg, matching en crisispleegzorg. Dit jaar

zullen we in het kader van Pleegouder, Partner in zorg, ook weer opnieuw aandacht vragen
voor de inzet van ervaringsdeskundigheid van pleegouders. Van belang is dat Combinatie
Jeugdzorg gebruik maakt van onze rol als adviesorgaan. Uitdaging aan onszelf is om al die

zo belangrijke thema's goed te volgen en Pleegzorg te ondersteunen bij alle verbetertrajecten

We willen graag de stem zijn van een grotere groep pleegouders. We roepen je daarom ook
op om mee te doen met het Pleegouderpanel en naar de jaarlijkse bijeenkomst van de POR te
komen. Je kunt ons ook tussendoor mailen. Ben je van mening dat er onderwerpen zijn waar
de POR zich in 2019 voor zou moeten inspannen, laat het ons weten!
Ook verwelkomen we je graag als nieuw lid. Contact opnemen kan via:
por@combinatieieugdzorg. nl.

Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg
Anja van Baren

Alice Cottaar
Moniek Kastelijn
Angelina Peters

Ton van Rooij (voorzitter)
Elly Wouters
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nderneíning*raad
Combinatie JeugdzorgB

Jaarverslag 2018
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 OR heeft haar
eigen missie en visie en vertegenwoordigt de medewerkers naar de Raad van Bestuur en HRM.

De OR is een wettelijk orgaan waarvan de taken en bevoegdheden worden beschreven in
. de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
o de CAO Jeugdzorg 201712019
. en het Reglement van de OR van Combinatie Jeugdzorg fiuni 2015).
De OR heeft advies- en instemmings-, informatie- en initiatiefrecht. Deze bijzondere
bevoegdheden worden nader uitgewerkt in de WOR (artikel 25 - advies en artikel 27 -
instemming).

,, t
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Werkwijze ondernem i n gs raad

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 OR

hechten waarde aan een goede onderlinge relatie en samenwerking. De OR 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

Het secretariaat wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Vergaderstructu ur
De OR van Combinatie Jeugdzorg vergadert circa driemaal per maand. Ongeveer tien keer per

jaar is er een overlegvergadering met de Raad van Bestuur en de manager HRM. Eenmaal per

jaar heeft de OR overleg met de Raad van Toezicht. De OR vergadert op de verschillende

hoofdlocaties van de organisatie om op deze wijze zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor zoveel

mogelijk medewerkers van Combinatie Jeugdzorg. Tevens geeft dit medewerkers de mogelijkheid

om met vragen aan te sluiten bij een vergadering.

OR-leden
De OR van Combinatie Jeugdzorg vertegenwoordigt circa 530 medewerkers van Combinatie

Jeugdzorg en heeft acht leden:
o Marcella van Liempt (voorzitter)
. Marion Mertens (secretaris)
o Frederique de Vrind
. NathalieChondrogiannis
. Mayke Banken
. Laura Tijsen
o Jet Rutten
. Marlies Wijnings

Aanpak
De OR laat zich door de inhoud leiden en niet zozeer door de WOR of de procedure. Wat telt is dat

medewerkers onder goede voorwaarden hun werk met plezier kunnen uitoefenen. Het blijft voor de

OR een uitdaging om bij het behandelen van deze thema's positie in te nemen. Weten welke

facetten een rolspelen en daarbij een zo autonoom mogelijk OR standpunt innemen. De OR laat

zich informeren door een breed intern en extern netwerk.

Samenwerking met Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur informeert de OR uitgebreid over externe ontwikkelingen. De OR wordt

vroeg in het proces meegenomen. Dit sluit nauw aan bij de visie van de OR op medezeggenschap

De OR informeert naar de interne ontwikkelingen tijdens overlegvergaderingen. De leden ervaren

de bestuurder als een sterke gesprekspartner die gaat staan voor de doelstelling van de

organisatie. Signalen vanuit de OR worden serieus genomen en opgepakt.
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Focus 2018

ln 2018 lag de focus van de OR vooralop de volgende thema's
r Situatie Dag- en nachtbehandeling;

- locatie de Widdonck in Heibloem
- agressie & veiligheid binnen de behandelgroepen

o Juridische ondersteuning bij tuchtrechtprocedures
. Strategisch Personeelsplan (SPP)
o Duurzameinzetbaarheid

- krapte op de arbeidsmarkt
- ziektevezuim
- Rl&E en preventiemedewerkers
- werkdruk en werkplezier

o OmzettingFunctieboek
. Jeugdzorgmanifestatie KwaliTijd voor het kind.
Hierna lichten we deze thema's toe.

Situatie Dag- en nachtbehandeling
De OR besteedt terugkerend aandacht aan de situatie op de behandelgroepen Dag- en

nachtbehandeling.
e Ten aanzien van deze zorgvorm is het'Verbetertraject Dag- en nachtbehandeling' opgezet. De

projectleider van dit verbetertraject heeft in de OR-vergadering uitleg gegeven over de
uitvoering van het plan en de pilot die na de zomervakantie van start zou gaan. De
projectleider heeft aangegeven dat er veel ondersteuning vanuit het management is en dat
teams aangeven meer stabiliteit te ervaren.

o De krimp binnen Dag- en nachtbehandeling (ianuari 20'lB), specifiek binnen Woonbegeleiding,
bracht veel onzekerheid voor medewerkers met zich mee. De OR ontving signalen van
medewerkers over de communicatie hierover. De OR heeft het proces van verandering
gevolgd. Er is specifiek aandacht geweest voor de gespreksvoering met de medewerkers.
Belangrijk was dat hun wensen rondom overplaatsing naar andere werkvormen werden
meegenomen.

o ln vervolg op 2017 heeft de OR in2018 de voortgang van het projectplan op de Widdonck
gemonitord. De aanwezigheid van het KMT en HRM op locatie de Widdonck heeft meer
inzicht en betrokkenheid opgeleverd. De OR besloot in samenspraak met de bestuurder en

HRM dit specifieke agendaonderwerp in de overlegvergaderingen af te sluiten. Dag- en
nachtbehandeling blijft als breed thema op de agenda staan. De OR zal met een afvaardiging
van medewerkers van de Widdonck in 2019 tot een afronding van de monitoring komen.

o De notitie'Agressie & veiligheid' binnen de behandelgroepen is aansluitend behandeld en
bijgesteld.

Juridische ondersteuning bij tuchtrechtprocedures
Met de professionalisering van de Jeugdzorg en de daaruit voortgekomen autonome
verantwoordelijkheid van jeugd- en gezinsprofessionals is het een taak voor Combinatie Jeugdzorg
om medewerkers hierbij zowel inhoudelijk als juridisch te ondersteunen. De OR heeft voorgesteld
om de mogelijkheid van een collectieve rechtsbijstandverzekering te onderzoeken. De OR heeft de
tweede ring hierin ook om feedback gevraagd. Raad van Bestuur en HRM gaven in september aan
over te gaan tot het afsluiten van een collectieve rechtsbijstandverzekering voor alle medewerkers.
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De looptijd van het contract betreft een jaar en wordt geëvalueerd. Het professioneel statuut wordt

hierop aangepast en onder de aandacht gebracht van de medewerkers.

Strategisch Personeelsplan
Het KMT en HRM hebben in februari een start gemaakt met het thema strategische personeels-

planning, waarvan de uitgangspunten beschreven staan in de notitie Strategisch personeelsplan

(SPP). De OR heeft de notitie tijdens de trainingsdagen uitgebreid besproken en ziet dit als een

waardevol instrument voor het personeelsbeleid. De OR heeft een aantalvragen en suggesties ten

aanzien van de nota besproken met de Raad van Bestuur en HRM en aangegeven directer

betrokken te willen worden in de verdere uitwerking van het strategisch personeelsbeleid. ln het

eerste kwartaalvan 2019 zal HRM vervolg geven aan de concretisering van het SPP. Naar

aanleiding hiervan zal ook de rol van de medezeggenschap op onderdelen besproken worden.

Duurzame inzetbaarheid
De OR is door HRM meegenomen in het Project'Wendbaar aan het werk', rondom het thema

duuzame inzetbaarheid van medewerkers. Samen met HRM heeft de OR een training gevolgd

over de thema's 'werkplezier en werkdruk'. Dit is tevens de start geweest van de vorming van het

nieuwe Arbo beleid met onder andere als doelen: beheersen van de werkdruk en het bevorderen
van werkplezier.

Het project'Duurzame inzetbaarheid' is een gedeeld belang van medewerkers, organisatie en

samenleving. Het omvat de volgende onderdelen:
. levensfase bewust personeelsbeleid (rekening houdend met krapte op de arbeidsmarkt)
. gezondheid en vitaliteit
. mobiliteit en wendbaarheid
o Rl&E & preventiemedewerkers
e werkdruk en werkplezier.
De OR volgt alle ontwikkelingen kritisch, vult aan en doet suggesties. Er blijken binnen de

organisatie al veel activiteiten te liggen die bijdragen aan vermindering van de werkdruk en het

vergroten van het werkplezier. HRM heeft de activiteiten in een overzichtelijk schema gebundeld

Omzetting Functieboek
Het proces betreffende omzetting van het Functieboek is aansluitend op voorgaande jaren

nauwlettend gevolgd. Het proces heeft veel vertraging opgelopen. Combinatie Jeugdzorg heeft

voor een omzetting van de functiebeschrijvingen gekozen zoals beschreven in de CAO. Tijdens

het invoeren van het nieuwe Functieboek bleek het doel van de omzetting en de werkwijzen niet

voldoende gecommuniceerd te zrln naar de achterban. Een groot aantal medewerkers herkende

zich niet in de nieuwe functieomschrijving, daar het algemene generieke beschrijvingen betrof. De

OR heeft dit proces gemonitord, onder meer de wijze waarop er vervolg gegeven werd aan de

bezwaren van medewerkers. De werkzaamheden rondom het Functieboek zijn inmiddels in de

afrondende fase. Er is één functiegroep die bezwaar heeft ingediend bij de bezwarencommissie.

De OR heeft het advies uitgebracht om voor de bezwarencommissie een voozitter aan te stellen

van een onafhankelijke organisatie.

Jeugdzorgmanifestatie KwaliTijd voor het kind
Op 3 september en 6 november heeft de FNV een jeugdzorgmanifestatie gehouden. De OR was

kartrekker in het mobiliseren van medewerkers. Er zrln diverse intranetberichten geplaatst en op de

hoofdlocatie van Combinatie Jeugdzorg is een bijeenkomst georganiseerd vanuit de vakbond FNV.
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De OR is met de bestuurder tot een goede faciliteringsafspraak gekomen voor de deelnemers aan
de manifestatie. Met als resultaat een grote afvaardiging vanuit onze organisatie.

Klokkenluidersregeli ng
De OR heeft in overleg met HRM en de bestuurder in november 2017 een aantal adviezen
gegeven ter verbetering van de klokkenluidersregeling, zodat deze meer aangepast is aan
Combinatie Jeugdzorg. ln maart 2018 is het concept besproken en aangevuld. De OR heeft
aangegeven dat het wenselijk is de anonimiteit van de klokkenluider te borgen. Dit door de
mogelijkheid te geven om te melden bij de vertrouwenspersoon van Combinatie Jeugdzorg en om
nazorg voor de betreffende medewerker te waarborgen. De OR heeft, na het invoeren van
bovenstaande wijzig ingen, instemmin g verleend.

Samenwerking met HRM

De OR heeft ervaren dat de afdeling HRM het afgelopen jaar minder stabiel functioneerde. Dit had
direct gevolg voor de voortgang van personele regelingen. Desondanks bleven de OR en HRM
investeren in de samenwerking. Organisatiebelang en medewerkersperspectief zijn soms
ingewikkelde krachtenvelden in deze turbulente tijd. Signalen vanuit de achterban over de
ondersteuning vanuit en werkwijze van de afdeling HRM, waren aanleiding om een enquête uit te
zetten bij een deel van de achterban. De feedback gaf onder andere weer dat het voor
medewerkers niet duidelijk is wat de rol en positie van de verschillende onderdelen van HRM is en
een aantal aandachtpunten voor de werkwijze van de afdeling. Dit krr.lgt een constructief vervolg in

het eerste kwartaal van 2019.

Preventiemedewerkers
De OR was actief betrokken rondom het aanstellen van de in de wet benoemde preventie-
medewerkers. De OR en afdeling HRM hebben de samenwerking opgezocht wat betreft de
werving van preventiemedewerkers. De benoeming van de personen en de positie van de
preventiemedewerkers in de organisatie heeft plaatsgevonden met instemming van de OR.
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en
gezondheid. Zij hebben kennis van de arbeidsrisico's van onze organisatie en zijn betrokken bij het
opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (Rl&E) en het bijbehorende plan van aanpak.
Daarnaast gaan zrl aan de slag met preventie en voorlichting rondom ARBO binnen de organisatie.
ln 2019 zal het plan van aanpak gereed zijn en zullen er per locatie zaken aangepakt worden. Ook
de OR zal dit plan van aanpak ter instemming aangeboden krijgen.

Trainingsdagen Ondernemingsraad
De leden van de ondernemingsraad volgden in oktober twee trainingsdagen met Johan Berends,
OR coach van Metamorfase. De training was gericht op een effectieve samenwerking in de
medezeggenschap en het maken van een jaarplan voor 2019. De HRM-adviseurs sloten een
dagdeel aan met betrekking tot de onderwerpen:
. rol en positie van de afdeling HRM binnen Combinatie Jeugdzorg
. de notitie'Strategische personeelsplanning'.
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Netwerken en achterban in 2018

Verbinding met de achterban
De OR-leden vertegenwoordigen hun achterban door signalen van de werkvloer mee te nemen en

te bespreken. Regelmatig worden teams of individuele medewerkers gericht uitgenodigd voor een

OR-vergadering en/of wordt de tweede ring (een medewerkersvertegenwoordiging per locatie)

bevraagd op thema's. De OR benut daarnaast de algemene informatiebijeenkomsten om hun

gezicht te laten zien. Naar aanleiding van de OR trainingsdagen heeft de OR een enquête uitgezet
onder een afvaardiging van de achterban over een aantal actuele thema's. De uitkomsten hiervan

werden onder andere meegenomen in het gesprek met de Raad van Bestuur en HRM.

De OR bespreekt signalen van de werkvloer met de Raad van Bestuur. 1n2018 kwamen onder

andere de volgende items aan bod:

. opnemen verlof en registratiesysteem verlof

. terugvorderen gemiste ORT tijdens vakanties

. privacy van medewerkers bij aangifte bij de politie

. zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon voor medewerkers
o route van incidentmeldingen naar Medewerker opvangteam (MOT) en leidinggevende.
De OR haalt informatie op bij de Arboarts en de vertrouwenspersoon voor medewerkers en het

Medewerker opvangteam.

OR platform Jeugdzorg Brabant en MZ-café Eindhoven
De OR nam deel aan het platform van ondernemingsraden van jeugdzorgorganisaties in de

provincie Noord-Brabant. Hierin werden medezeggenschapservaringen uitgewisseld en actuele

thema's besproken die specifiek binnen de jeugdzorg spelen. Eenmaal per kwartaal neemt de OR

deelaan het'medezeggenschapscafé'van ondernemings-raden in Eindhoven, georganiseerd door

een trainingsbureau met een juridisch adviseur. Er wordt informatie gegeven en uitgewisseld
aangaande actuele thema's in het veld; o.a. duurzame inzetbaarheid, Arbo, nieuwe AVG. Hierbij is

expliciet aandacht voor de wettelijke bevoegdheden van de medezeggenschap.

Jaarlijks overleg
De OR heeft jaarlijkse gesprekken met de financieel controller, de bedrijfsarts, de vertrouwens-
persoon voor medewerkers, het Medewerker opvangteam (MOT) en de Raad van Toezicht.
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U itgebrachte adviezen en verleende i nstemm i n g

ln 2018 heeft de OR advies uitgebracht over/instemming verleend aan de volgende beleidstukken
c.q. regelingen:

Klokkenluidersregeling lnstemming lnstemming verleend

Strategisch personeelsplan SPP Ongevraagd advies Wordt vervolgd

Facilitering rechtsbijstand voor lnstemming
medewerkers bij tuchtrechtzaken
Samenwerki n gsovereen komst
BrabantWerktzeker

lnstemming

lnstemming verleend

lnstemming verleend

lnterne bezwarencommissie Ongevraagd advies Wordt vervolgd
omzefting functieboek
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l. Een beknopte beschrijving van de geldende klachtenregeling van Gombinatie
Jeugdzorg

Jeugdigen, ouders/opvoeders, stiefouders en pleegouders kunnen middels 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.

lndien een bemiddelingsgesprek gewenst en mogelijk is, zal de secretaris van de klachtencommissie,
in overleg met de klager, daarvoor een voorstel doen. ls dit bemiddelingsgesprek naar tevredenheid
van de klager verlopen, dan wordt de klacht niet verder door de klachtencommissie behandeld en is
de klachtenprocedure afgesloten.
ls een bemiddelingsgesprek niet mogelrlk 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.

ll. 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 leaflet 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. lndien hulpverleners en/of managers ongenoegen of klachten van cliënten
signaleren, worden cliënten nogmaals geattendeerd op de klachtenregeling.

1

2
2
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lll. Samenstelling van de klachtencommissie
Voorzitter van de klachtencommissie, de heer J. Seegers is eind 2018 gestopt. Nieuwe voorzitter 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. ln 2018 heeft een lid van de klachtencommissie tijdelijk de functie van ambtelijk secretaris

vervangen en haar rol als lid van de klachtencommissie daarbij neergelegd. Sinds september 2005

behandelt de klachtencommissie ook klachten voor zorginstelling Topaze.

lV. Overzicht van de klachtenbehandeling 2018

Jaar 2013 2014 2015 201 6 2017 2018

Klachten 13 13 I 18 7 23

ln 2018 zljn23 klachten ingediend. Van die 23 klachten
- ztjn 4 klachten niet ontvankelijk verklaard;
- zijn 3 klachten via bemiddeling opgelost; klachten hadden betrekking op pleegzorg en gingen

over (mis)communicatie en bejegening;
- zijn 4 klachten voorgelegd aan de klachtencommissie middels een hoorzitting;
- zijn 10 klachten ingetrokken omdat er bijv. sprake was van een misverstand, hulpverlening

alsnog werd ingezet of dat klagers afzagen van de procedure;
- lopen 2 klachten nog door in 2019.

Overzicht van hoozittingen in 2018 en de daarin behandelde 4 klachtonderdelen

1. Klacht was gericht aan dag- en nachtbehandeling en had te maken met geschaad vertrouwen

Klager heeft Combinatie Jeugdzorg het vertrouwen gegeven en dat vertrouwen is ernstig geschaad,

omdat Combinatie Jeugdzorg de veiligheid van haar dochter niet heeft gewaarborgd, ondanks dat er
diverse maatregelen zijn afgesproken om ervoor te zorgen dat het veilig is bij Combinatie Jeugdzorg.
Afspraken over het in het zicht blijven van groepsleiding, telefoon- en internetgebruik en deuralarm op
haar kamerdeur zijn onvoldoende nagekomen.

Uitspraak klachtencommissie: klacht is deels gegrond en deels ongegrond verklaard

2. Klacht was gericht aan Ambulante Spoedhulp en had te maken met geschaad vertrouwen - zich

niet gehoord voelen

Klagers begrepen niet dat hun dochter voor langere tijd mag verblijven in een gastgezin dat zij niet
goedkeuren. Ze maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun dochter in het gastgezin. Ze

voelen zich niet gehoord en buitenspel gezet door de hulpverlening. Hun vertrouwen in de

hulpverlening (ahv-er) is ernstig geschaad. Ze wensen niet meer mee te werken met Combinatie

Jeugdzorg.

Uitspraak klachtencommissie: klacht is gegrond verklaard

3. Klacht was gericht aan Ambulant Hulpverlening - Omgangshuis en had te maken met zich niet

serieus / geïntimideerd voelen - verdraaien / verzwijgen van info - hulpverlening niet in het belang

van het kind
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Klager voelt zich door de medewerkers van Combinatie Jeugdzorg niet serieus genomen.
Klager is van mening dat er sprake was van vooroordelen en van discriminatie en zij benoemt de
wijze waarop zij werd behandeld: "als een tweederangsburger". Klager voelt zich geintimideerd.
Klager klaagt er over dat informatie verkeerd werd uitgelegd en dat feitelijke informatie werd verdraaid
en verzwegen. Volgens klager verliep de hulpverlening niet goed en was die gericht op andere doelen
dan de opdracht was en daarom was die hulp niet in het belang van haar zoon.

Uitspraak klachtencommissie: klacht is deels gegrond en deels ongegrond verklaard

4. Klacht was gericht aan Ambulant - Omgangshuis en had te maken met onheuse en
onprofessionele aanpak

Klager heeft een klacht over de onheuse en onprofessionele aanpak van het Omgangshuis. Klager
geeft aan dat er nooit een intakegesprek met haar is geweest. Klager geeft aan dat er zonder
toestemming of overleg, zaken op papier worden gezet door Combinatie Jeugdzorg. Klager geeft
aan dat er steeds ingezet wordt op bemiddeling. Klager geeít aan dat er voor één gesprek met
haar, twee gesprekken met andere partij waren. Klager geeft aan dat er door Combinatie Jeugdzorg
aannames worden gedaan zonder argumenten oí onderbouwing. Klager geeft aan dat er bij de
medewerkers van CJ onvoldoende kennis is over kindermishandeling. Klager is van mening dat
Combinatie Jeugdzorg uitgaat van 'Blaming the victim'. Klager geeft aan dat zij zích niet serieus
genomen voelt, dat haar ex op zijn woord wordt geloofd, dat er geen neutraliteit is en dat het
Omgangshuis zonder haar toestemming of medeweten contact heeft met andere instanties.

Uitspraak klachtencommissie: klacht is deels gegrond en deels ongegrond verklaard

JaaNerslag 2018 Onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en pleegouders van Combinatie Jeugdzorg
?februari 2019






