
Inhoudelijk jaarverslag 2019 – 
kwartaalrapportage Q4 



Voorwoord 
In 2019 kreeg de organisatie als zelfstandige stichting steeds meer vorm. We hebben de ambitie om een sterke organisatie neer te zetten met 
een uitstekende dienstverlening en tevreden clienten, samenwerkingspartners en medewerkers  

We vragen ons in de stichting Sociaal Team Houten regelmatig af hoe we in het geheel van al deze relaties zowel intern als extern een gezonde 
organisatie kunnen bouwen. Immers de stichting is geen bundeling van individuen en individuele samenwerkingspartners maar vormt met alle 
partijen een netwerk van relaties. Onze nog jonge organisatie streeft naar goede onderlinge relaties. We worden steeds beter in een duidelijke 
focus en heldere ondersteunende processen helpen ons daarin. We dragen zakelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid uit en 
hebben daarmee impact voor en in onze omgeving. Medewerkers vinden het plezierig om in deze organisatie te werken. Onze organisatie is 
voortdurend in beweging en wij bestaan inmiddels in de gezamenlijke verhalen en in de dialoog met elkaar en onze buitenwereld. 

In 2019 ontmoetten wij nieuwe collega’s, inwoners en samenwerkingspartners. Er ontstonden mooie nieuwe gezamenlijke verhalen door het 
voeren van dialogen intern en extern. Het leverde kansen op voor vernieuwing en waardevolle verbindingen. Er waren ook dilemma’s en 
tegenstellingen. Deze momenten grepen we aan om de bestaande afspraken, ordening of structuur ter discussie te stellen en daar waar nodig 
te verbeteren. Er moesten soms ook moeilijke besluiten genomen worden, daarin toonden wij moed.  

Om een open organisatie te blijven en zorgvuldige dienstverlening verder uit te kunnen bouwen, waar iedereen onderdeel van is, moeten we 
hard werken; we moeten verschillen durven uitspreken, ons comfortabel voelen in het niet-weten, niet automatisch denken dat we de wijsheid 
in pacht hebben, oprecht durven luisteren naar de ander en ons laten raken en eventueel ongemak ten aanzien van veranderingen durven 
omarmen.  

Ik ben er dan ook trots op dat onze organisatie en dienstverlening dankzij al onze collega’s in 2019 alweer zoveel mooie stappen in deze 
richting heeft gezet. 

Cecile Ter Beek 

Directeur Bestuurder stichting Sociaal Team Houten 
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Deze rapportage betreft de Q4 en is 
daarmee de afronding van 2019 en het 
jaarverslag. Op verschillende kerntaken is  
resultaat geboekt, waar wij tevreden over 
zijn.  Zowel op de inhoud als op de  
processen, structuur en sturing zijn we weer 
dichterbij de kwaliteit die we beogen. 
Vooral het CJG biedt op alle fronten de 
dienstverlening op een hoogwaardig 
niveau. 
De grootste zorg in 2019 waren de 
wachttijden bij het Sociaal Team. De  
laagdrempeligheid en de toegankelijkheid 
kwamen daarmee in de knel. Ondanks het 
inzetten van een pakket aan maatregelen 
bleven de wachttijden het hele jaar lang. Er 
is sinds 2017 een autonome toename van 
aanmeldingen van ongeveer 12% per jaar. 
Er is een licht effect van het in 2018 
ingevoerde pakket aan wachtlijst-
maatregelen waar te nemen, de autonome 
groei heft helaas dit effect weer op. Een 
verzoek aan het college van de gemeente 
Houten om extra middelen, halverwege het 
jaar , voor het wegwerken van de 
wachtlijsten werd niet gehonoreerd.  
Een objectief formatieonderzoek wees een 
tekort uit op formatie voor jeugd. Hierin is 
de autonome groei van 2019 nog niet mee 
genomen. 
In combinatie met de ontwikkelopdrachten 
en de fase waarin de interne organisatie 
zich bevindt moesten wij ons tot het 
uiterste inspannen om voldoende 
wendbaar te blijven en de zorg op het 
gewenste niveau van kwaliteit te houden. 
De wachttijd blijft daarmee de door ons 
gewenste norm overschrijden.   



Het CJG is volop in ontwikkeling én groeit. Het aantal aanmeldingen voor het CJG is 
zo goed als verdubbeld.  Het betreft 156 aanmeldingen t/m Q4 ten opzichte van 88 
aanmeldingen in 2018 over dezelfde periode. De stijgende trend lijkt zich  t.o.v. Q2  
te stabiliseren op dit niveau. 
Er wordt na aanmelding gekeken welke ondersteuning het meest passend is. In 
2018 was dit voornamelijk algemene opvoedondersteuning in de vorm van 
individuele gesprekken met ouders en/of de jeugdige. In 2019 is te zien dat er meer 
passende ondersteuning geboden wordt, zoals het groepsaanbod voor kinderen in 
een echtscheidingssituatie (KIES), psychosociale ondersteuning aan tieners en 
gesprekken met ouders en/of kinderen over de scheiding van ouders. 
We proberen steeds meer individuele vragen om te zetten naar collectief aanbod. 
In 2019 werd slechts 2% verwezen (dit was naar het Sociaal Team). In 2018 werd 
bijna 30% nog verwezen naar andere partijen. Hieruit concluderen we dat de rol en 
taak van het CJG in Houten duidelijk is.  
Het lijkt aannemelijk dat de gewenste ontwikkeling van zwaar naar licht 
(vroegtijdiger, collectief, afschalen naar lichtere vormen) vorm lijkt te krijgen.   
Een winstwaarschuwing is op zijn plek; de grens van de groei en ontwikkeling is 
bereikt t.o.v. de beschikbare capaciteit. We zouden deze trend door kunnen zetten 
indien er nog sterker (met o.a. meer capaciteit)  ingezet wordt op de voorkant bij 
het CJG. 
Het was onduidelijk waarom aanmeldingen vanuit de GGD achter bleven in Q3. Er is 
een  gesprek gevoerd met hen over de aanhoudende negatieve beeldvorming die zij 
hebben ten aanzien van het Sociaal Team, dit betrof niet het CJG. Opvallend is dat 
vervolgens in Q4 zeven aanmeldingen vanuit de GGD zijn gedaan. Mogelijk is dit het 
neveneffect van het goede gesprek met elkaar voeren over samenwerking. 
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Preventie en Voorlichting realisatie 2019 (1) 

Er wordt veel geïnvesteerd op scholen. In het Speciaal Onderwijs is er in 2019 
op één school een pilot gedraaid  met het CJG, deze is positief geëvalueerd. 
Wij  scoren een 10 op onze ontwikkelopdracht (zoals omschreven in de 
uitvoeringsovereenkomst 2019) omdat wij aan alle criteria voldoen. Wij 
hebben dan ook voorgesteld dat er voor 2020 geen ontwikkelopdracht volgt 
maar dat we het niveau van deze dienstverlening op basis van deze criteria  
vast houden. Aangezien  het CJG qua capaciteit aan de grens zit kan dit 
zolang de aanmeldingen voor individuele opvoedvragen niet verder stijgen.  
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zolang de aanmeldingen voor individuele opvoedvragen niet verder stijgen.  

De geplande activiteiten voor 2019 hebben we uitgevoerd: in het laatste 
kwartaal een kenniscafé over de Meldcode voor professionals (30 
aanwezigen). Een Themacafé echtscheiding is twee keer gegeven. In het 
laatste kwartaal heeft het CJG een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor 
alle huisartsen uit Houten. 
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De stichting geeft haar informatie- en adviesrol vorm in een toegang die op 
meerdere manieren te bereiken is (informatiefolders, kenniscafé’s, website, e-
mail, telefonisch, face-to-face, meerdere laagdrempelige plekken zoals  GGD, 
scholen en huisartsen (via POH-ggz) ). Hier kunnen eenvoudige vragen direct 
afgehandeld worden. Als er meer nodig is, wordt het Sociaal Team ingeschakeld. 
 
Alle vragen die bij het Sociaal team binnen komen, zijn hiernaast te zien   
(= meldingen). Dit kunnen korte informatie- en advies vragen zijn, meestal zijn 
het vragen om hulp of een voorziening.  
Het aantal meldingen bij het Sociaal  Team is in 2019 : 2874 . Ten opzichte van 
2018 in aantal  (295) gestegen. Er is vanaf 2017 een gestage groei van meldingen. 
Voor 2019 betreft dit een autonome groei van ongeveer 10%.  
Het doel van de KPI reden van afsluiting meldingen is om in eerste instantie in 
kaart te brengen wat de redenen van afsluiting zijn  om vervolgens hier in 2020 
een norm aan te kunnen hangen.  
In totaal  heeft 18% geen vervolg nodig van het Sociaal Team, na melding. Een 
deel wordt afgesloten na advies, een deel wordt terug- en doorverwezen naar 
het CJG of informele veld. Er is een stijging van 3% waar te nemen in het 
afschalen.  
Het grootste gedeelte van de meldingen (82%) worden door gezet voor een 
traject. Dit betekent dat het Sociaal team een afspraak maakt voor 
vraagverheldering.  
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Preventie en Voorlichting realisatie 2019 (2) 

Ten aanzien van  deze ontwikkelopdracht is door de gemeente aan gegeven 
dat deze niet meer volgt. Wij zijn hierover tot en met  Q3 in gesprek  
geweest. Er is door ons advies uitgebracht aan de gemeente met betrekking 
tot deze ontwikkelopdracht.  Hiermee hebben wij voldaan aan de opdracht 
die er lag.  
De informatie en adviesfunctie is zowel telefonisch, face to face als digitaal bij 
het CJG en het Sociaal Team goed ingebed.  
Concrete producten die er afgeleverd zijn ten aanzien van deze opdracht zijn; 
algemene  informatiefolders CJG en Sociaal Team, cliëntinformatiefolder 
Sociaal Team, twee goed bezochte websites van het CJG en Sociaal Team,  
laagdrempelige inloopfunctie op verschillende plekken in Houten (CJG en 
Sociaal Team), aanmelding mogelijk via verschillende kanalen (website, e-
mail, telefonisch, face to face). 
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Toegang en Toeleiding realisatie 2019 (1) 

Bij de toegang van het Sociaal Team en het CJG is er sprake van efficiënte en snelle 
triage. Hierbij worden vragen en zorgen op aard, ernst en spoed beoordeeld en de 
juiste vervolgacties ingezet. Er wordt hierbij waar mogelijk ingezet op het afschalen naar 
het eigen netwerk en informele zorg. Het jaar 2019 laat zien dat het iets beter lukt om 
af te schalen 
Als het Sociaal Team na de melding zelf verder gaat, wordt de melding een aanmelding 
(traject). Er volgt dan een gesprek met de inwoner waarin vraagverheldering plaats 
vindt.  
Door middel van brede vraagverheldering wordt zorgvuldig en tijdig vast gesteld wat er 
speelt, wat iemand zelf kan oppakken met zijn/haar netwerk en of er aanvullende hulp, 
een voorziening of ondersteuning nodig is. Hierna volgt ook een besluit (indiceren) over 
de toegang tot maatwerkvoorzieningen in de jeugdhulp en/of Wmo.  
 
Het aantal trajecten in 2019 voor het Sociaal Team is 2469. Ten opzichte van 2018 is dit 
een stijging in aantal van 207. Een autonome groei van ongeveer 11%. 
Het betreft zowel een stijging bij indicaties jeugd en Wmo als indicaties voor Wmo 
voorzieningen. De grootste toename is te zien bij de indicaties Wmo voorzieningen. We 
zien hier een gestage stijging en voor 2019 een vermeerdering van maar liefst 16%. 
De grootste toename werd verwacht op de Huishoudelijke Ondersteuning door de 
aanpassing van het abonnementstarief per 1-1-2019. Die toename lijkt vooralsnog  
uitgebleven.   
 
Er is een duidelijke afname te zien van de kortdurende begeleiding bij zowel jeugd als 
Wmo. Bij beiden is er sprake van een afname van ongeveer 1/3e. Er zijn twee mogelijke 
hypotheses m.b.t. de afname van kortdurende begeleiding. Bij jeugd is er mogelijk 
sprake van substitutie bij het CJG. Het lijkt verklaarbaar dat cliënten die eerder 
aanklopten bij het Sociaal Team nu hulp vragen bij het CJG. Het CJG geeft aan dat dit 
mogelijk ongeveer een derde van hun aanmeldingen betreft. Dit is een wenselijke trend 
in substitutie van zwaar naar licht.  
Bij zowel Wmo als jeugd zou ook de lange wachttijd een oorzaak kunnen zijn voor de 
dalingen bij de eigen begeleiding. Dit horen wij ook terug van een aantal huisartsen en 
de GGD. Dat kan zowel zijn omdat mensen zelf voor aanmelding afhaken dan wel eerder 
direct geindiceerd worden door bv huisartsen (die zelfstandig mogen doorverwijzen) 
 
De KPI is de ‘reden van afsluiting van de aanmelding’. Hier wordt gemeten hoe vaak de 
cliënt na vraagverheldering zelf verder kan, hoe vaak het Sociaal Team begeleiding geeft 
en hoe vaak we verwijzen naar een zorgaanbieder. Dit blijkt niet uit het 
registratiesysteem te halen te zijn. Deze KPI zal dus opnieuw geformuleerd moeten 
worden in 2020.  

Vaststellen passende 
ondersteuning 
• Reden van afsluiting 

aanmelding: 
- Eigen kracht 
- Begeleiding STH 
- Maatwerk 
 

Toegang en 
Toeleiding 



Toegang en Toeleiding realisatie 2019 (2) 

Het doel van de vraagverheldering is toeleiding naar passende ondersteuning. De 
indicatievragen horen binnen de wettelijke termijn afgehandeld te worden. Binnen 6 
weken na de melding hoort het plan van aanpak verstuurt te zijn en als het plan terug 
is, is er nog een termijn van 2 weken om de beschikking te sturen. 
 
Sinds Q4 2018 lopen de wachttijden voor zowel jeugd als voor de Wmo flink op. De 
wachtlijstmaatregelen hebben minimaal effect. De gemeente heeft de aanvraag medio 
2019 voor extra incidentele wachtlijstmiddelen afgewezen.  
Het gemiddeld totaal aantal cliënten dat  op de wachtlijst stond vanaf medio 2019 was 
167.  De cliënten wachtten gemiddeld 9 weken voor Wmo voorzieningen, 7 weken voor 
Wmo begeleiding (combinatie van eigen begeleiding en indicatie voor 2e lijns zorg) en 9 
weken voor jeugd (combinatie van eigen begeleiding en indicatie voor 2e lijns zorg). Dit 
zijn de wachttijden bij ons aan de voorkant na aanmelding, dus deze mensen wachten 
op een eerste gesprek. De wachttijden bij de zorgaanbieders (2e lijn) zijn daarnaast ook 
fors. Hiermee wachten sommige mensen dus twee keer in een traject voordat zij de 
juiste hulp ontvangen. De wachttijden beïnvloeden uiteraard  de doorlooptijden in 
negatieve zin. Bij de toegang handelen we eenvoudige indicaties zoveel mogelijk direct 
af.  
De datakwaliteit van de  KPI doorlooptijden is verbeterd t.o.v. Q3 , helemaal optimaal is 
deze nog niet. De 6-weken termijn van het tijdig versturen van het Plan van Aanpak kon 
in Q4 gemeten worden bij 832 trajecten t.o.v. 207 trajecten in Q3, de 2 weken termijn 
voor tijdig versturen van beschikkingen bij 512 trajecten t.o.v. 508 in Q3.  
Voor het tijdig verzenden van de KPI ‘pva’ is er een score van 45% t.o.v. 49% in Q3 
(norm 70%). Bij de beschikking zien we een verbetering; voor de KPI ‘tijdig versturen 
van beschikking’ scoren we 62% t.ov. 58% in Q3 (norm = 70%). Het niet behalen van de 
normen wijten wij aan de verdere toename van de wachttijden. Wachttijden zijn het 
hele jaar in 2019 gemiddeld meer dan 7-9 weken geweest. Hiermee treed al een 
vertraging op aan de voorkant. 
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Vanaf Q4 worden voor jeugd beschikkingen afgegeven. De werkwijze is inmiddels 
volledig geïmplementeerd voor jeugd en Wmo. Voor Wmo voorzieningen  zal dit 
de werkwijze worden vanaf de implementatie van het nieuwe cliëntsysteem. 
Aandachtspunt is de formatie bij het secretariaat. 
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de werkwijze worden vanaf de implementatie van het nieuwe cliëntsysteem. 
Aandachtspunt is de formatie bij het secretariaat. 

In Q3  zijn we gestart met de doorontwikkeling toegang  en loket. Dit betreft de 
gewenste interne inhoudelijke doorontwikkeling. Er is een vervolg stuk 
geschreven waarin ideeën zijn uitgewerkt en op basis waarvan keuzes gemaakt 
kunnen gaan worden. Dit is mede afhankelijk van de mate van subsidietoekenning 
voor 2020 en daarom ook in afwachting hiervan, waarna er in Q1 2020 een 
vervolg gegeven kan worden aan de verdere inrichting.  
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Kortdurende begeleiding realisatie 2019 

Het doel van de begeleiding door het CJG en het Sociaal team is het herstellen en/of versterken van 
de zelfredzaamheid zodat mensen weer zelf verder kunnen. In de figuur hiernaast zijn de reden van 
afsluiting van de eigen begeleiding door het Sociaal Team te zien. In principe bieden we 3-6 
maanden begeleiding. 
 
Bij de indicator ‘herstellen of versterken zelfredzaamheid’ is bij ruim 64 % de reden van afsluiting 
onbekend is. Inmiddels weten we door steekproeven onder zorgprofessionals dat de meeste 
trajecten zijn afgesloten met als reden dat mensen zelf weer verder kunnen. Deze KPI kan dit helaas 
dus vanwege de datakwaliteit  vanuit de registratie dit niet goed aantonen. 
 
Vanaf Q2 wordt gemeten in welke mate de doelen zijn behaald en hoe tevreden cliënten zijn met 
de ondersteuning door het CJG en het Sociaal Team. Cliënten hebben hiervoor cijfers gegeven (in 
een anonieme uitvraag). In de figureren hiernaast zijn de cijfers te zien.  
Er is onderscheid gemaakt tussen CJG en Sociaal Team. Alle normen op de KPI’s zijn behaald in 
2019. Zowel voor het CJG (gemiddelde van Q1 t/m Q3)  als voor het Sociaal Team (gemiddelde 
totaal 2019) zijn alle normen zijn gehaald. In Q4 zijn er verbeteringen t.a.v. de aantallen die uitgezet 
zijn en de respons. In Q4 zijn t.o.v. Q3 de waarderingen ook gestegen. In Q4 heeft het CJG in een 
pilot gebruik maken van een app (ervaringwijzer). De gemeente wil graag dat wij deze app gaan 
gebruiken. De resultaten hiervan zijn positief, we onderzoeken of we deze ook voor het Sociaal 
Team kunnen gaan gebruiken. Vandaar dat CJG in Q4 een separate meting heeft. De resultaten zijn 
positief, zie hiervoor de volgende sheet.  
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  Vanwege andere prioriteiten,  hebben we het project voor kortdurende begeleiding niet 
kunnen starten. Er is wel één bijeenkomst gehouden over kader aan de voorkant en de 
manier van sturing daarop. De benodigde data (inrichting) blijkt niet beschikbaar in het 
huidige cliëntsysteem. De stichting is van mening dat juist op dit onderdeel de nodige 
kansen liggen om de transformatie (en mogelijk ook kostenbesparing) vorm te geven. In 
2020 kiest de gemeente, vanwege de beperkte middelen, voor beperking van de eigen 
begeleiding.  
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We hanteren momenteel de  in de branche gebruikelijke richtlijnen voor caseload. We 
blijven te grote  individuele verschillen tussen medewerkers zien. We  gaan in  Q1 2020 
verder aan de slag met de sturing op caselaod. Sturing op planmatig werken (en dus tijdig 
afsluiten) behoeft aandacht in de vorm van coaching en meer ondersteuning vanuit het 
cliëntsysteem. Het formatieonderzoek biedt onvoldoende aanknopingspunten voor het 
vaststellen van een objectieve norm vanwege de grote diversiteit in soorten problematiek 
en dus intensiteit en duur van trajecten. 
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Ervaringswijzer CJG Q4 2019 

In het vierde kwartaal vond 87% van de ouders en 
kinderen dat ze tijdig werden geholpen.  
100% was tevreden over de geboden ondersteuning en 
slechts 13% vond dat hun doelen niet behaald waren. 
Dit geeft aan dat de CJG dienstverlening bereikbaar en  
laagdrempelig is en de ondersteuning die geboden 
wordt zeer positief gewaardeerd wordt. 
 
Enkele uitspraken van ouders: 
 
“Echt top dat er voor onze zoon een persoonlijk aanbod 
werd gemaakt. Het heeft hem geholpen. De match met 
de CJG professional was heel goed, ook al had hij soms 
geen zin. Ze wist hem altijd aan het werk te krijgen en 
de lastige onderwerpen te bespreken. Ze vormden een 
mooi team tijdens de evaluatie.” 
 
“Flexibel aanbod van de hulp, veel waardering voor het 
geleverde maatwerk.” 
 
“Heel fijn dat het CJG er is. Laagdrempelig en heel 
prettig geholpen.” 
 
“Ik zou haast zeggen, maak maar een paar copies van 
deze CJG professional! Wat een topper en wat heeft ze 
ons altijd goed ondersteund!” 
 



Coördinatie van zorg realisatie 2019 

Het is een kerntaak van het Sociaal Team om de ingezette hulp te coördineren en regie 
te voeren op hulpverlening aan inwoners van Houten die zijn aangewezen op 
geïndiceerde zorg. Daarnaast heeft de gemeente besloten dat dit naast de inhoudelijke 
meerwaarde voor inwoners en samenwerkingspartners ook als maatregel voor de 
kostenbeheersing ingezet kan worden. 
 
In 2019 is de cliëntwaardering gemeten voor het in samenhang en integraal laten 
verlopen van de geïndiceerde zorg (indien er meerdere zorgverleners bij de hulp zijn 
betrokken). Het gemiddelde cijfer is voor 2019 een 8.  De norm voor deze KPI was  7 . De 
uitslag van deze indicator geeft aan  dat de werkwijze van Coördinatie van Zorg 
(ontwikkelopdracht) reeds naar tevredenheid van de cliënten uitgevoerd wordt binnen 
het Sociaal Team.  
De pilot, in opdracht van de gemeente, is afgerond in Q4.  
De doelstellingen en conclusies van de pilot waren als volgt: 
• Beschrijven wat coördinatie van zorg (visie, wat is het, wat levert het op, wat is de 

rol van STH) 
Conclusie: er is een gedragen visie op CvZ, globaal is helder wat dit inhoudt en voor 
welke zaken je dit zou moeten inzetten. Er is een eenduidig gedragen beeld wat betreft 
ervaringen bij 7 mensen. Deze zijn positief; het  levert in het totaaltraject mogelijk 
tijdwinst op, ouders zijn meer betrokken, aanbieders willen meewerken. Om effect te 
sorteren op integraliteit en effectiviteit van hulp (en zo mogelijk op kostenreductie) 
moet CvZ breder opgepakt worden dan alleen op basis van criterium 3 of meer 
zorgaanbieders betrokken. 
• Analyseren waar men nu in de praktijk tegenaan loopt  
Conclusie: met deze aanpak worden naar verwachting een aantal zaken opgelost; er is 
meer eenduidigheid, meer continuïteit, meer efficiency, en men is op de lange termijn 
minder tijd kwijt voor evaluaties.  
• Een plan maken hoe coördinatie van zorg door te ontwikkelen .  
Conclusie: in de eindevaluatie zijn aanbevelingen geformuleerd om CvZ door te 
ontwikkelen.  
• STH opleiden om dit uit te kunnen voeren.  
Conclusie: de medewerkers die de pilot gedraaid hebben zijn gecoached. De andere 
leden van het jeugdteam dienen intern gecoached te worden. Hier zal aandacht voor 
zijn bij het uitrollen van de pilot. Daarnaast dient er voor het vervolg aandacht te zijn 
voor de dataanalyse.  
• Implementatie in werkprocessen, (samenwerkings-)afspraken) en 

deskundigheidsbevordering; intern (zorgprofessionals sociaal team en extern 
(zorgaanbieders, SAVE, huisartsen, JGZ etc.).  

Conclusie: de werkprocessen zijn nog niet concreet beschreven, ook is er nog geen 
sprake van afspraken met externen en geen sprake van verbreding naar alle 
zorgprofessionals 
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Coördinatie van zorg 

Voor CvZ valt de  
ontwikkelopgave samen 
met doel en resultaten 

Ontwikkelopdracht loopt gelijk met resultaten op kerntaak en KPI. In Q3 hadden 
we de verwachting verder te zijn na afronding pilot dan uiteindelijk  in Q4 is 
gebleken. Met name de concrete uitwerking in processen van de werkwijze en 
afspraken  behoeven echt nog de nodige aandacht. Voor 2020 dient het uitgerold 
te worden voor het hele team jeugd. Voor de Wmo gaan we vooralsnog niet met 
CvZ aan de slag. 

 



Samenwerken realisatie 2019 

In 2019 is intensief samengewerkt met samenwerkingspartners en gemeente.  
Vooral de samenwerking met scholen en huisartsen heeft in 2019 extra aandacht gekregen. Scholen 
hebben aan gegeven op deze voet van samenwerking verder te willen en hebben daarnaast aan gegeven 
zelfs meer te willen. Er is een kader voor inzet in concept vast gesteld intern maar vervolgens blijven 
liggen in afwachting van het beoogde subsidiescenario 2020 waarin inzet in onderwijs een belangrijke 
keuzeknop was in verband met de beschikbare middelen.  
Het stagneren van de implementatie van afspraken met de huisartsen in 2019 heeft geleid tot 
verduidelijking en aanscherping van de afspraken in het laatste kwartaal van 2019. Zo is er in nauwe 
samenwerking tussen het beleid van de gemeente en het Sociaal Team een nieuw stroomschema tot 
stand gekomen, waarbij de communicatielijnen helderder zijn geworden 
De tevredenheidsmetingen zijn twee maal in 2019 uitgevoerd. Voor de samenwerkingspartners zien we 
een tevredenheid van 7, voor Q4 is het een stijging t.o.v. Q1.  De norm van de KPI hiervoor was >7. In de 
meting is geen onderscheid te zien tussen CJG en Sociaal Team.  
In de samenwerking en beeldvorming werken de lange wachttijden contra-productief. Er is weinig ruimte 
c.q. tijd  voor extra ontwikkeling tussen ons en de samenwerkingspartners. Dit wordt uiteraard niet altijd 
positief gewaardeerd. Het is steeds een bewuste afweging om wel of niet in te zetten op de 
samenwerking van partners. Vele partners geven aan dat zij de samenwerking met ons willen 
intensiveren. Vanwege het tekort aan  capaciteit zijn we hier selectief in. Met de GGD is de samenwerking 
onderwerp van gesprek geweest, er was vanuit hen veel negatieve beeldvorming. Voor de samenwerking 
met de gemeente (meting eens per half jaar) zien we in Q4 een daling. Het gemiddelde voor 2019 is een 
tevredenheidscijfer van 7,6. Dit is ruim boven de gestelde KPI norm van 7. Er wordt veel energie en tijd 
gestoken in de samenwerking met de gemeente. Zij zijn, naast opdrachtgever, ook een belangrijke 
samenwerkingspartner. Gezien het cijfer wordt dit vanuit hun kant ook positief gewaardeerd.  De 
gesprekken het laatste kwartaal over de subsidie 2020 waren niet eenvoudig vanwege enerzijds de 
tekorten in het Sociaal Domein en anderzijds de visie en het inhoudelijk construct van de stichting en de 
ontstane tekorten in capaciteit. Hier zijn we met goed uit gekomen en we zijn in samenwerking met de 
gemeente klaar voor de opgaven in 2020.  
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Werk en Inkomen 

De Eerstelijns Medische Centra zijn tevreden over de inzet van POH GGZ jeugd. Dit  is organisatorisch 
onderdeel van de stichting. Er heeft een herijking van functieprofiel en randvoorwaarden plaats 
gevonden. Uitval van de aanwezige POH via het ST heeft dit in gang gezet. Tijdelijk vervanging dan 
wel uitbreiding is niet gelukt. De mogelijke oplossingen werden beperkt door het gebrek aan 
financiële middelen. Vandaar dat we hier een onvoldoende scoren. Voor 2020  breidt de gemeente 
de POH constructie uit ihkv de ombuigingsmaatregelen 
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De ontwikkelopdracht werk is in 2019 niet gestart. Wel hebben we voorbereidende werkzaamheden 
verricht voor de pilot die in 2020 gaat starten. De opdracht dient nog geformuleerd te worden. 
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Bedrijfsvoering realisatie 2019 

Het kwaliteitshandboek is voor ongeveer 90% gereed. Reeds vastgestelde  documenten zoals het 
personeelshandboek en protocollen worden geïntegreerd tot één overzichtelijk handboek. Hieraan kan 
dan in de toekomst de kwaliteit van processen en inrichting interne organisatie afgemeten worden en 
indien nodig getoetst. Daarmee zijn ook werkprocessen/instructies en beleid laagdrempelig inzichtelijk 
voor medewerkers. 
De OR heeft een vliegende start gemaakt, vanwege de gesprekken met de gemeente over subsidie 
2020 en de geschreven scenario’s en daarmee de nodige onrust in de organisatie, hadden zij direct een 
belangrijke opdracht. Deze jonge OR heeft zich enorm professioneel en constructief getoond. En is een 
OR om trots op te zijn. 
In de tevredenheidsmeting (eens per half jaar) is in 2019 door medewerkers gescoord op een viertal 
vragen: de mate waarin je gefaciliteerd wordt in je werk in het algemeen; de mate waarin je 
gefaciliteerd wordt in de uitvoering van je functie; tevredenheid over onze verantwoording; mate van 
tevreden over hoe de stem van de medewerker is geborgd. De separate vragen scoren tussen de 7 en 
een 8. Het gemiddelde komt op een tevredenheidscijfer van 7,6. Dit is ruim boven de gestelde KPI 
norm van 7. De medewerkers werken graag bij onze organisatie. 
Het financieel eindresultaat in 2019 is qua uitnutting van het budget negatief, te weten  - €3022,-  
Dit verschil kunnen wij opvangen met onze kleine extra reserve voor risico’s (€62000,- ) 
Het budget is maximaal opgerekt vanwege de problematiek van de wachttijden, daarnaast was er het 
nodige niet op orde waar externe expertise voor ingezet moest worden. Er zijn echter steeds 
verantwoorde risico’s genomen om te zorgen dat we binnen de marge van de reserve zouden blijven.  
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Er is veel bereikt in 2019, het kwaliteits handboek is zo goed als af en instructies aan teams zijn 
gegeven; in 2020 maken we handboek af en gaan we meer sturen op planmatig werken en lean 
inrichten van de processen. Er zijn veel onderdelen op orde gebracht in 2019. 
Personeelshandboek, protocollen, AO-IC, P&C, KPI's en datasturing. De OR is opgericht. Er zijn 
besluiten genomen over pva en kwaliteitsverbetering. Het pakket aan ombuigingsmaatregelen 
gaat zowel tijd als verandering van gedrag bij medewerkers vragen. Een aanbesteding voor een 
nieuw cliëntsysteem is begin Q4 afgerond. Deze gaat in 2020 geïmplementeerd worden, dit is een 
grote klus 
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Capaciteit is niet in balans met opdracht. Er is sprake van lange wachttijden, hoge werkdruk, veel 
eigen projecten die tijd vragen en sturing die tijd vraagt. Ziekteverzuim stijgt. Er is stevig gestuurd 
op  verlofstuwmeren (vanuit verleden en gekoppeld aan overname van mensen), dit heeft de 
werkdruk verder verhoogd bij anderen. Het is een mooi resultaat dat deze nu bijna weg zijn, dat 
biedt meer stabiliteit voor de toekomst.  
Budget prognose  komt net boven de 0, een mooi resultaat gezien de bereikte resultaten versus 
de nodige knelpunten en dilemma’s. Een formatieonderzoek is afgerond in 2019 en geeft aan dat 
er een formatietekort binnen de stichting is.  
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