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Voorwoord van de bestuurder 

Introductie 

Middels dit jaardocument legt de Raad van Bestuur verantwoording af over de werkzaamheden en 

resultaten van Jeugdformaat over het verslagjaar 2016. Deze jaarverantwoording bestaat uit de 

verplichte verantwoording middels een maatschappelijk verslag en een jaarrekening. Beiden zijn 

opgesteld conform de geldende richtlijnen modeljaardocument zorginstellingen en jeugd van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, publicatiedatum november 2016.  

 

De jaarverantwoording is ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht en met hen 

besproken. De jaarrekening is getoetst door de externe accountant, besproken met de Raad van 

Toezicht en de accountant. Er is voor de jaarrekening door de accountant een goedkeurende 

verklaring afgegeven. 

 

2016 in vogelvlucht 

Het afgelopen jaar heeft voor Jeugdformaat in het teken gestaan van transformatie, innovatie en 

doorontwikkeling. Na het jaar 2015, waarin de het effect van de transitie van de jeugdzorg geleid heeft  

tot krimp van de organisatie, kenmerkt 2016 zich door herstel en het vernieuwen van de organisatie: 

Jeugdformaat is op een positieve manier volop in verandering en dit jaardocument weerspiegelt dit. 

 

Ontwikkelingen in onze zorg 

Passend bij de transformatiedoelen van de stelselherziening zetten wij in op ambulantiseren, 

innoveren en het beantwoorden van nieuw opkomende maatschappelijke vragen. We hebben de 

vraag naar ons innovatieve ambulante aanbod het afgelopen jaar zien toenemen. Tegelijkertijd 

hebben we de eerder ingezette ontwikkeling om meer specialisatie en differentiatie bij het verblijf te 

bieden doorgezet. In de vorm van een open residentiële groep gericht op de uitstroom uit de 

jeugdzorgplus van LVB-jongeren geven we hier op een innovatieve manier vorm aan. Met de 

realisatie van  opvang van ruim 140 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in kleine 

wooneenheden verspreid over de wijken en buurten van verschillende gemeenten in Haaglanden 

hebben we geantwoord op een nieuw opgekomen vraagstuk in onze samenleving. 

 

De vraag naar residentieel verblijf is, na een jaar van teruglopende vraag, in 2016 weer toegenomen. 

In 2015 jaar is regiobreed ingezet op afbouw van residentiele capaciteit. Begin 2016 bleek het 

vraagniveau hoger dan eerder ingeschat. Met name op het gebied van de crisisopvang was herstel 

van beschikbare capaciteit noodzakelijk. Begin 2016 hebben wij  twee logeerhuizen opnieuw in 

gebruik genomen. De vraag naar de pleegzorg is stabiel. 

 

Een groeiende vraag signaleren wij ook op het gebied van de daghulp voor het jonge kind. De 

daghulp heeft zich in de afgelopen jaren omgevormd naar een overwegend ambulant aanbod in 

samenwerking met verblijf in de kinderopvang en de scholen. Een positieve evaluatie van dit aanbod 

in opdracht van de gemeenten in Haaglanden onderstreept het succes van deze ontwikkeling.  

 

In 2016 zijn we ook gestart met het bieden van Schoolmaatschappelijk Werk op het ROC Zadkine in 

Rotterdam. De ontwikkeling van de hulpvraag in relatie tot het onderwijs laat zien dat er meer wordt 
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verwacht van een schoolmaatschappelijk werker dan voorheen. Deze veranderende rol  hebben we 

middels een nieuwe naam ook tot uitdrukking willen brengen: Schoolformaat.  

 

Onze positie 

De ontwikkeling van de vraag naar jeugdhulp in ons werkgebied en de wensen en vragen van de 

gemeenten daarbij hebben ons ook aangezet tot een herbezinning op onze plaats in het 

zorglandschap. In het DNA van Jeugdformaat ligt besloten dat we specialisten zijn, resultaatgericht 

werken en de samenwerking zoeken met onze partners in het brede sociale domein. Jeugdformaat is 

een volwassen organisatie met een samenhangend portfolio van lokaal georiënteerde en 

specialistische producten. We zijn een betrouwbare partner voor de gemeenten.  

 

Het afgelopen jaar hebben we nadrukkelijk aandacht besteed aan een heldere strategie voor de 

toekomst. Met onder andere de Raad van Toezicht als klankbord hebben we een heldere strategie 

uitgezet. Wij staan voor een stevig en in omvang passend aanbod verblijf voor kinderen en jongeren 

die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen in kleinschalige vormen zoals pleegzorg, onze 

gezinshuizen en logeerhuizen. We organiseren ons zodanig dat we ook maatwerk bieden voor (lokaal 

bepaalde) maatschappelijke vragen, soms stand-alone, soms in alliantie, zoals bij de jeugdzorgplus. 

We bieden kwaliteit en kunnen de maatschappelijke effecten inzichtelijk maken. De kennis en ervaring 

die wij daarin al hebben opgedaan ontwikkelen we verder en we versterken dit.   

Van onze professionals vragen we sociaal ondernemerschap. Dit betekent een hoge mate van 

autonomie en flexibiliteit in de samenwerking met onze cliënten en samenwerkingspartners. Wij rusten 

hen toe met kennis en middelen om hun werk optimaal te kunnen doen. Ruimte en richting bieden is 

daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

 

Nieuw Besturingsmodel 

Onze nieuwe strategie vraagt ook om een andere manier van besturen. In 2017 werken we toe naar 

een besturingsmodel met een éénhoofdige Raad van Bestuur met een directieteam. In 2017 zal een 

nieuw directieteam aantreden dat vorm zal geven aan deze nieuwe filosofie die uitgaat van het 

principe dat de  vraag van onze cliënten leidend is. Dit vraagt om flexibiliteit en korte lijnen op alle 

niveaus. 

 

Een nieuwe look 

Om onze transformatie te onderstrepen hebben we Jeugdformaat een nieuw gezicht te geven. Er is 

een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor Jeugdformaat en voor Schoolformaat. Het logo is aangepast en 

alle online-uitingen, onder meer de website en social media kanalen zijn opgefrist. 

 

Tot slot 

Jeugdformaat staat er goed voor. We zijn innovatief en vernieuwend, de resultaten van de hulp zijn 

goed. We zijn een betrouwbare partner voor de gemeenten en financieel sluiten we 2016 positief af. 

We hebben een heldere koers voor ogen. Dat biedt ruime en richting voor de toekomst. 

 

Bas Timman  

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Verslag Raad van Toezicht 

 

Inleiding 

De Raad van Toezicht legt in dit verslag verantwoording af over het uitgevoerde toezicht en de 

werkzaamheden die de Raad in dit verband heeft verricht in 2016.  

 

Good governance 

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht conformeren zich aan de Governancecode Zorg. In 

2017 wordt een herziene Governancecode verwacht. De uitgangspunten van deze nieuwe code, 

goede zorg op basis van passende waarden en normen, gecombineerd met goed bestuur en 

verantwoord toezicht, onderschrijven wij. Dit stelt eisen aan het toezichthouderschap en het bestuur 

van de organisatie, elk in een onderscheiden eigen rol met heldere verantwoordelijkheden. In 2017 

zullen de statuten en reglementen hierop worden geactualiseerd. 

  

Verslag van werkzaamheden 

Het jaar 2016 kenmerkt zich door transformatie van Jeugdformaat. Na de decentralisatie in 2015 is 

Jeugdformaat zichtbaar in hoog tempo bezig zich aan te passen aan de veranderende context. 

Nadrukkelijk wordt ingezet op de realisatie van transformatiedoelstellingen. Hiervoor is een duidelijke 

strategie uiteengezet. Deze strategie gaat uit van de eigen kracht - het DNA - van de organisatie en is 

primair gericht op het versterken van de kwaliteit van de zorg. Jeugdformaat toont zich volwassen en 

veerkrachtig. Jeugdformaat heeft een goede naam en levert zorg van goede kwaliteit. 

 

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht meermaals vergaderd. Er zijn 5 reguliere 

vergaderingen geweest steeds in volledige bezetting. Hierbij is op basis van een vooraf bepaalde 

agenda overlegd met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft daarbij over diverse aspecten 

verantwoording afgelegd. Op de agenda hebben enkele prominente onderwerpen gestaan zoals: de 

jaarverantwoording over 2015, de strategie van de organisatie en de ontwikkelingen in het 

zorglandschap, het besturingsmodel van Jeugdformaat, de ontwikkelingen rondom de Jeugdzorgplus 

en de resultaten van de bedrijfsvoering. 

 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht dit jaar uitgebreid stil gestaan bij de zelfevaluatie en 

teamvorming. Hiervoor is een externe adviseur gevraagd het proces te begeleiden. De evaluatie heeft 

in beslotenheid plaatsgevonden en is daarna in aanwezigheid van de Raad van Bestuur 

teruggekoppeld. 

 

In september is de reguliere vergadering gecombineerd met een verdiepingssessie omtrent de 

strategie van de organisatie. Gezamenlijk met de Raad van Bestuur is besproken wat een passende 

strategie is voor de organisatie de komende jaren. De Raad van Toezicht had hierbij een spiegelende 

klankbordrol. Een en ander heeft geresulteerd in een vastgelegde strategie met de titel “Jeugdformaat 

gaat verder… onze reis naar 2020”. 

 

Naast deze overleggen kent de Raad enkele commissies: de Financiële Commissie, de 

Remuneratiecommissie en is er in 2016 gestart met de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De 

samenstelling van de commissies is verderop in dit document vermeld. De commissies hebben onder 
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andere als taak documenten aan te scherpen, de discussies, het inspirerende gesprek en de 

besluitvorming in de voltallige Raad van Toezicht voor te bereiden.  

 

De Financiële Commissie is in 2016 driemaal bijeengeweest met name gericht op de cyclus rondom 

de jaarrekening en de begroting. De Remuneratiecommissie heeft in 2016 driemaal vergaderd. Deze 

commissie heeft  ten doel vorm te geven aan de werkgeversfunctie van de Raad van Toezicht ten 

aanzien van de leden van de Raad van Bestuur gerelateerd aan gemaakte prestatieafspraken en het 

functioneren van het bestuur. De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft als doel de 

toezichthoudende- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen ter zake van de 

kwaliteit van zorg en de veiligheid van cliënten, medewerkers en de organisatie. Deze commissie is 

tweemaal bijeen geweest. 

 

Aan de vergaderingen zijn verschillende voorbereidingsactiviteiten voorafgegaan. Op regelmatige 

basis heeft er overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters van de Raad van Toezicht en de Raad 

van Bestuur over de gang van zaken met betrekking tot de agenda en over de werkbelasting alsmede 

over uiteenlopende relevante andere onderwerpen.  

 

De Raad van Toezicht vergadert volgens een vooraf gepland schema en middels vaste onderwerpen 

van bespreking en besluitvorming. Deze vaste onderwerpen zijn onder meer het jaarplan, de aan dit 

plan ten grondslag liggende begroting en de periodieke managementrapportages over de voortgang. 

Het jaarplan wordt hierbij getoetst aan de lange termijndoelen die in het strategiedocument zijn 

vastgelegd. Verder heeft de Raad van Toezicht aandacht voor functioneren van de 

samenwerkingsverbanden van Jeugdformaat in relatie tot de jeugdzorgplus voorzieningen Stichting 

JIB (Schakenbosch) en Stichting JJC in Leidschendam. 

 

Voorts wordt twee keer per jaar door de Raad van Toezicht met de externe accountant gesproken, 

over de jaarrekening (eenmaal) en de uitgebrachte (interim)managementletter (eenmaal).  

 

De Raad van Toezicht hecht er zeer aan in verbinding te blijven met de praktijk en de 

medezeggenschap. Het afgelopen jaar hebben daarom twee werkbezoeken plaatsgevonden. Een 

werkbezoek is afgelegd aan een tweetal residentiële voorzieningen van Jeugdformaat. In dit 

werkbezoek zijn de ontwikkelingen op het gebied van de residentiële opvang in beeld gebracht en 

heeft een ontmoeting en gesprek met medewerkers plaatsgevonden. Een volgend werkbezoek stond 

in het teken van de ontmoeting met het lokale jeugdteam in Delft. In dit werkbezoek is ook aandacht 

geweest voor de rol van de gemeente Delft en de samenwerking tussen de medewerkers van 

Jeugdformaat en de medewerkers van andere zorgaanbieders binnen het lokale jeugdteam. Beide 

bezoeken zijn door de Raad als zeer inspirerend ervaren.  

Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht heeft in het afgelopen jaar tweemaal een 

overlegvergadering met de ondernemingsraad bijgewoond. Daarnaast heeft een ontmoeting 

plaatsgevonden van een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht met de Pleegouderraad. 

Deze ontmoetingen worden door de Raad van Toezicht zeer op prijs gesteld en worden ook in 2017 

voortgezet.  

 

Tijd is ook geïnvesteerd in de werving en selectie van een tijdelijk lid van de Raad van Bestuur en 

rond de zomer in de werving en selectie van een nieuw lid van de Raad van toezicht. 
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Samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 

De samenstelling van de Raad van Toezicht en die van de Raad van Bestuur veranderen eveneens. 

De heer Moerman, jarenlang een vaste waarde in de Raad van Toezicht, is afgetreden eind 2016. In 

september is reeds in zijn opvolging voorzien door het aantreden van de heer Bosveld. Tegelijkertijd is 

ruimte geboden aan de heer Yildirim, die in het kader van een stage sinds september participeert in 

de Raad van Toezicht. 

 

Op het niveau van de Raad van Bestuur is door de Raad van Toezicht ruimschoots aandacht besteed 

aan het vertrek van de heer Venus als voorzitter van de Raad van Bestuur. Met ingang van 1 maart 

heeft de heer Venus zijn functie als voorzitter Raad van Bestuur beëindigd en maakt hij tot 31 

december 2016 gebruik van de eerder overeengekomen regeling in het kader van vitaliteitsverlof. 

De heer Timman, reeds lid van de Raad van Bestuur, is  door de Raad van Toezicht al eerder voor de 

rol van voorzitter van de Raad van Bestuur aangewezen en is met ingang van 1 maart 2016 in vol 

vertrouwen belast met deze  functie. De Raad vertrouwt hem toe in de komende periode toe te 

werken, vanuit een besturingsmodel met een tweehoofdige Raad van Bestuur, naar een eenhoofdige 

Raad van Bestuur met een directieteam als gewenst besturingsmodel. De Raad van Toezicht spreekt 

ook haar trots uit richting de voorzitter die zich, naast diens rol als voorzitter van de Raad van Bestuur 

van Jeugdformaat, ook stevig in zet in het bestuur van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. 

Ook heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan de komst van de heer Olde Olthof als tijdelijk 

lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 maart 2016. De heer Olde Olthof heeft eind van de 

zomer 2016 aangegeven geen gebruik te maken van een eventuele verlenging van zijn dienstverband 

en heeft in februari 2017 de organisatie verlaten. 

 

Een volledig overzicht van de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is in 

hoofdstuk 4 opgenomen. 

 

Beloningsbeleid 

De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in 2013 

in werking getreden. In de wet is een maximum opgenomen voor de beloning van bestuurders in de 

zorgsector. Dit is gebaseerd op een nadere regeling afhankelijk van een klasse-indeling  voor 

instellingen op basis van een wegingssysteem. Met ingang van 2016 bestaat er een nieuwe klasse-

indeling. Gebaseerd op de criteria dient onze instelling te worden ingedeeld in klasse III, voor welke 

groep een maximumbezoldiging geldt van € 145.000 voor een bestuurder en voor de leden van de 

Raad van Toezicht een maximum geldt van 10% van dat bedrag voor leden en 15% van dat bedrag 

voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Bestuur  en de gewezen 

voorzitter vallen onder het overgangsrecht. Voor een gedetailleerde toelichting op dit onderwerp 

verwijzen wij u naar de jaarrekening. 

 

Resultaten van Jeugdformaat 

Vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie heeft Jeugdformaat het afgelopen jaar 

mooie resultaten geboekt. Na een periode van krimp in 2015 is herstel opgetreden. Jeugdformaat 

staat garant voor een stevig portfolio aan producten die ook een bestendige zorginfrastructuur 

vertegenwoordigen. Met het heropenen van een tweetal residentiële voorzieningen, het op peil 

houden van de capaciteit pleegzorg en gezinshuizen geeft Jeugdformaat vorm aan 
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verantwoordelijkheid voor voldoende capaciteit en kwalitatief hoogwaardige opvangplaatsen voor 

jeugdigen die niet thuis kunnen wonen.  

 

Met een sterk aanbod van ambulante producten en de inzet op ambulantisering van het aanbod geeft 

Jeugdformaat vorm aan de transformatiedoelstellingen Ook speelt Jeugdformaat proactief in op 

opkomende maatschappelijke vraagstukken, zoals rondom de opvang van alleenstaande minderjarige 

vluchtelingen. Op het gebied van de zorg heeft Jeugdformaat veerkracht en adaptievermogen getoond 

en heeft de organisatie mooie resultaten geboekt. Jeugdformaat heeft een goede reputatie, dit uit zich 

ook in de relatie met de opdrachtgevers. De organisatie toont zich een betrouwbare partner voor de 

gemeenten. 

 

Op het terrein van de bedrijfsvoering is het afgelopen jaar een start gemaakt met het verder 

optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Deze ontwikkeling zal in 2017 worden voortgezet. Aandacht is 

er specifiek voor de financiële transformatie van een voorheen gesubsidieerde instelling naar een 

organisatie die zich beweegt op de markt. Het is een plezier te zien dat het bedrijfsresultaat over het 

afgelopen jaar positief is.  

 

De jaarrekening hebben wij in aanwezigheid van de externe accountant besproken. De Raad van 

Bestuur hebben wij decharge verleend voor het door hen gevoerde bestuur. De accountant heeft een 

goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening. 

 

Tenslotte 

Wij danken de Raad van Bestuur voor de adequate en inspirerende manier waarop leiding is gegeven 

aan het reageren op externe veranderingen. Met genoegen kan worden vastgesteld dat Jeugdformaat 

volwassen en veerkrachtig is en zich op een positieve manier heeft herpakt. De organisatie is gezond 

en past zich aan de veranderende omstandigheden in de buitenwereld aan. Jeugdformaat heeft 

passende aandacht voor de medewerkers van wie bij deze ontwikkeling steeds veel gevraagd wordt. 

Dit is gebaseerd op een heldere HR-visie en goed georganiseerd in een eigen Kennisacademie. 

 

Er ligt een mooie strategie richting de toekomst. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat 

Jeugdformaat in staat zal zijn zich ook de komende jaren nog nadrukkelijker onderscheidend te 

positioneren in het zorglandschap.  

 

De Raad van Toezicht voelt zich als team verbonden en betrokken bij de missie van Jeugdformaat en 

kijkt uit naar de samenwerking in 2017. Jeugdformaat gaat verder en gezamenlijk bouwen we 

daaraan. 

 

Namens de Raad van Toezicht 

 

Mevrouw drs. I.E. Holla 

Voorzitter 
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1. Profiel van de organisatie 

Overeenkomstig de richtlijnen van het modeljaardocument is in dit hoofdstuk informatie opgenomen 

over de verslagleggende rechtspersoon, de typering van de zorg en het werkgebied.  

 

Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Jeugdformaat             

Organisatie voor Jeugd- en Opvoedhulp 

Publieksnaam Jeugdformaat 

Adres Fleminglaan 16 

Postcode 2289 CP 

Plaats Rijswijk 

Telefoonnummer 070-3512751 

Identificatienummer Kamer van 

Koophandel   te Den Haag 

27255600 

E-mailadres info@jeugdformaat.nl 

Internetpagina/website www.jeugdformaat.nl 

Rechtsvorm Stichting 

 

 

Jeugdformaat verleent Jeugdhulp, zoals gedefinieerd in de Jeugdwet. Daaronder vallen vormen van 

ambulante jeugd- en opvoedhulp, daghulp, open residentiële hulp (daaronder vallen onze 

gezinshuizen, residentiële opvang in groepsverband in de vorm van onze logeerhuizen en individueel 

verblijf in de vorm van opvang in HAT-

eenheden) en pleegzorg.  

 

Deze zorg wordt verleend aan jeugdigen 

van 0 tot 18 jaar (soms tot 23 jaar) en hun ouders. De organisatie is geworteld in de regio 

Haaglanden. Hieronder vallen de tien gemeenten: Den Haag, Zoetermeer, Delft, Westland, 

Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Voorschoten en Midden-Delfland. 

Daarnaast levert de organisatie zorg aan jeugdigen die volgens het woonplaatsbeginsel onder 

verantwoordelijkheid van andere gemeenten vallen. Hoofdzakelijk betreft dit gemeenten in de directe 

omgeving van de regio Haaglanden. 

 

Onder de naam Schoolformaat verlenen we ook Schoolmaatschappelijk Werk en Pluscoaching aan 

jeugdigen in het onderwijs op scholen in diverse gemeenten in Zuid-Holland en sinds 2016 ook in 

Rotterdam.  
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2. Kernprestaties 

In dit hoofdstuk is een beschrijving opgenomen van onze kernprestaties. Conform de richtlijnen is 

informatie opgenomen over aantallen cliënten, capaciteit, personeelsformatie en omzet. Dit hebben wij 

aangevuld met informatie over de inhoud van ons aanbod, de resultaten van onze hulp en onder 

andere de herkomst van onze cliënten.  

  

Bereik 
Jeugdformaat heeft in 2016 zorg verleend aan ruim 8.300 kinderen, jongeren en hun ouders. Het gaat 

hierbij om: 

 ruim 4.800 jeugdigen en hun ouders aan wie gespecialiseerde jeugdhulp is geboden, middels 

een verwijzing of toeleiding vanuit het CJG/Jeugd- of wijkteam, de huisarts of een 

gecertificeerde instelling en   

 ruim 3.500 jeugdigen die zijn bereikt via het onderwijs middels Schoolmaatschappelijk Werk 

en Pluscoaching. 

Het hier opgevoerde bereik met betrekking tot het aantal jeugdigen aan wie gespecialiseerde 

jeugdhulp is geboden, wordt gedaan op basis van de registratie in onze eigen systemen. Dit aantal is 

lager dan in het voorgaande jaar. Onze ambulant hulpverleners die werkzaam zijn in het jeugdteam in 

Leidschendam-Voorburg zijn in de loop van het jaar overgeschakeld van registratie in de systemen 

van Jeugdformaat, naar registratie in het systeem van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook 

onze hulpverleners in de jeugdteams van Den Haag en Delft registreren in gemeentelijke systemen. 

Jeugdformaat beschikt nog niet over de informatie uit deze bronnen. Het exacte bereik is op dit 

moment nog niet vast te stellen, maar zal afgeleid kunnen worden uit de rapportages van de 

desbetreffende gemeenten.  

 

 2016 2015 

Totaal aantal jeugdigen 8.300 6.977 

Aantal jeugdigen specialistische jeugdhulp o.b.v. 

verleningsbesluit van een erkende verwijzer 
4.800 4.947 

Aantal jeugdigen Schoolmaatschappelijk Werk en 

Pluscoaching 
3.500 2.030 

 

 

Herkomst 
Onze cliënten zijn overwegend afkomstig uit de gemeenten in de regio Haaglanden. Van de door ons 

geregistreerde cliënten die in 2016 specialistische jeugdhulp hebben ontvangen is een verdeling van 

de herkomst hieronder weergegeven in een tabel. De herkomst is bepaald aan de hand van het 

woonplaatsbeginsel. 
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Aantal 

cliënten 

2016 

(2015) 

 

 

1890 

(1951) 

 

 

379 

(414) 

 

 

273 

(298) 

 

46 

(44) 

 

153 

(202) 

 

213 

(214) 

 

16 

(12) 

 

72 

(76) 

 

546 

(450) 

 

1004 

(948) 

 

215 

(338) 

% van 

het 

totaal 

39,3% 7,9% 5,7% 1% 3,2% 4,4% <1% 1,5% 11,4% 20,9% 3,7% 

 

*) De groep overige gemeenten bestaat uit 80 gemeenten waarvan het merendeel in de provincie 

Zuid-Holland. Het gaat hierbij voornamelijk om hulp aan een of enkele cliënten per gemeente die op 

basis van het woonplaatsbeginsel vallen onder de verantwoordelijkheid van die gemeente. Het 

merendeel van deze cliënten ontvangt hulp in het kader van pleegzorg. 

 

Capaciteit en productie 
Schoolmaatschappelijk Werk en Pluscoaching 

Jeugdformaat is verbonden met het onderwijs onder andere middels het onderdeel 

Schoolmaatschappelijk Werk en met het aanbod 

Pluscoaching. Dit is ondergebracht onder de nieuwe 

naam Schoolformaat. 

 

Via dit label zijn we actief op 95 scholen in de regio Haaglanden, zowel op het primair onderwijs als 

het middelbaar onderwijs en het MBO (ROC Mondriaan). Sinds het tweede kwartaal 2016 zijn we ook 

in Rotterdam op het ROC Zadkine actief.  

Deze activiteiten maken vast deel uit van de interne zorgstructuur op de scholen en bestaan onder 

meer uit begeleiding van leerlingen, onderwijzers, het geven van advies, consultatie en 

deskundigheidsbevordering aan onderwijsprofessionals en het bieden van trainingen aan jongeren en 

hun ouders. Er werken 65 professionals voor Schoolformaat.  

 

Ambulante jeugd- opvoedhulp in de gemeenten 

Lokale Jeugd- en Wijkteams 

Gemeenten hebben stevig ingezet op de versterking van de lokale infrastructuur en hulp die verschuift 

van zwaar naar licht. Binnen dit lokale speelveld participeren wij vanuit de inhoud nadrukkelijk in alle 

jeugdteams. Het afgelopen jaar hebben we onze inzet in de jeugdteams uitgebreid. Zo’n 100 van onze 

specialisten werken in de verschillende jeugd- en wijkteams in Den Haag, Delft, Rijswijk, 

Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Midden Delfland.  

 

Onze eigen ambulante teams 
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In de gemeenten Zoetermeer en Westland zijn de lokale zorgstructuren anders georganiseerd dan in 

de andere gemeenten in Haaglanden en werken onze professionals vanuit onze eigen ambulante 

teams onder onze directe aansturing. Ruim 900 ambulante programma’s zijn in 2016 ingezet vanuit 

onze eigen ambulante teams. 

 

Specialistische Ambulante Hulp 

In 2016 is de vraag naar specialistische ambulante hulp toegenomen: in totaal boden we 2.541 maal 

een specialistisch ambulant programma. De vraag naar Voorkomen Uithuisplaatsen, Onderwijs-

Jeugdzorg en Ouderschap Blijft is ten opzichte van 2015 toegenomen (respectievelijk, +25%, + 24% 

en + 23%). De vraag naar Ambulante Spoedhulp is in vergelijking met 2015 gestabiliseerd. 

 

Jeugdformaat beschikt over een sterk aanbod intensieve specialistische ambulante producten: 

 Onderwijs-Jeugdzorg: Een laagdrempelig en snel inzetbaar aanbod, bedoeld voor leerlingen op 

basisscholen, middelbare scholen en het MBO met ondersteuningsvragen rondom persoonlijke 

ontwikkeling. Het aanbod bestaat uit verschillende vormen van kortdurende behandeling. Denk 

hierbij aan cognitieve gedragstherapie, WRITEjunior schrijftherapie, oplossingsgerichte therapie, 

mindfulness, handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek, opvoedondersteuning en onder 

meer trainingen traumasensitief lesgeven. De hulp wordt op school geboden door 13 

gedragswetenschappers op 176 scholen verspreid over de regio Haaglanden. In 2016 zijn 

hiermee 514 jeugdigen (2015: 414 jeugdigen) geholpen. 

 Ambulante Spoedhulp: Voor hulp in crisissituaties, al dan niet in combinatie met crisisopvang in de 

pleegzorg, of indien nodig in onze logeerhuizen. In 2016 is 657 maal (2015: 656 maal) een 

programma ambulante spoedhulp geboden, waarbij 354 maal (2015: 361 maal) gebruik gemaakt 

is van crisisopvang voor jeugdigen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

 Voorkomen Uithuisplaatsen: Een intensief ambulante programma gericht op het voorkomen van 

een uithuisplaatsing. In het afgelopen jaar zijn 511 

programma’s geleverd, dit is een groei van 100 

programma’s ten opzichte van het voorgaande jaar. Zie 

verderop in dit verslag een toelichting op de resultaten 

van dit programma. 

 Ouderschap Blijft: Dit aanbod richt zich op het 

vormgeven van gezamenlijk ouderschap voor elk kind in 

het betreffende gezin rondom problematische 

scheidingen. Ouderschap Blijft is voor 735 kinderen 

(2015: 595) ingezet in 2016. Vaak zijn meerdere 

kinderen uit een gezin betrokken bij deze hulp. 

 

Intersectoraal Ambulant Team (IAT) 

Daarnaast zijn we in 2016 gestart met de pilot Intersectoraal Ambulant Team als innovatie van ons 

intensieve ambulante aanbod. Samen met Ipse de Bruggen en GGZ Delfland werken we integraal 

samen in een team voor een ingewikkelde doelgroep. Het multidisciplinaire team van specialisten van 

deze drie samenwerkingspartners richt zich op de integrale begeleiding en behandeling van gezinnen 

waar meerdere problemen bestaan (multi-problem). Het team is vooralsnog alleen actief in het 

Westland en Delft. De evaluatie van de pilot is voorzien voor de eerste helft van 2017.  



 
 

 

 Jaarverantwoording 2016                                                        pagina 15 

 

 

Daghulp 

Het daghulp aanbod hebben we de afgelopen jaren geïnnoveerd. We bieden overwegend daghulp 

aan in een ambulante vorm in samenhang met het onderwijs en de kinderopvang. Jeugdformaat heeft 

nog slechts twee eigen locaties in gebruik voor specialistische opvang in de daghulp. Dit 

geïnnoveerde aanbod sluit goed aan bij de vraag en de doelen van de transformatie. Dit werd 

onderstreept in een rapportage naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door bureau AEF in 

opdracht van de verschillende gemeenten in Haaglanden over passende kinderopvang. We zien een 

groei van het aantal geleverde ambulante daghulpprogramma’s naar 422 in 2016 (120 meer dan in 

2015). Daarnaast zijn nog ruim 100 programma’s geleverd in combinatie met opvang. We helpen door 

het vernieuwde aanbod meer jeugdigen en gezinnen dan voorheen via onze gespecialiseerde opvang. 

  

Specialistisch Verblijf 

Pleegzorg  

Bij pleegzorg valt op dat de productie sinds 2014 gestabiliseerd 

is. Het aantal pleeggezinnen is eveneens stabiel, zo’n 1.1.00 

pleeggezinnen zetten zich geheel vrijwillig in voor de opvang 

van ruim 1.351 jeugdigen die niet in hun eigen gezin kunnen 

wonen. Dit is vrijwel gelijk aan 2015. Circa 55% van de 

pleeggezinnen is een gezin uit het eigen netwerk van het kind. 

Ruim 900 van onze pleeggezinnen wonen in de regio 

Haaglanden. 

 

Gezinshuizen 

Met 33 gezinshuizen en zo’n 100 plaatsen in 2016 is de 

capaciteit van de gezinshuizen stabiel. 140 jeugdigen hebben 

in het afgelopen jaar gebruikgemaakt van de opvang in de 

gezinshuizen. Het afgelopen jaar hebben we een uitgebreide 

campagne gehouden voor de werving van nieuwe gezinshuisouders. Dit is nodig om de uitstroom van 

gezinshuisouders, die na hun zeer gerespecteerde inzet van meerdere jaren stoppen met dit vak, op 

te vangen.  

 

Logeerhuis (24/7/365) 

De logeerhuizen van Jeugdformaat vormen een uniek en stevig onderdeel van onze 

zorginfrastructuur. In onze voorzieningen bieden wij generieke-, specifieke en crisisopvang in 

groepsverband voor jongeren tussen de 12 en 18 (23) jaar. De transformatie heeft er toe geleid dat wij 

het aantal bedden de afgelopen jaren hebben afgebouwd. In 2015 heeft Jeugdformaat 4 residentiële 

groepslocaties en enkele HAT-eenheden gesloten. Hiermee is zo’n 25% van de beddencapaciteit van 

de residentiële groepslocaties in één jaar gereduceerd.  

 

Begin 2016 signaleerden wij een toename van de vraag naar opvang, specifiek naar crisisopvang. 

Onder invloed van de toegenomen druk op de logeerhuizen hebben wij in overleg met de gemeenten 

besloten twee locaties opnieuw in gebruik te nemen. Het afgelopen jaar hebben wij een herstel gezien 

van de vraag naar logeerhuizen. In totaal hebben 317 jeugdigen in 2016 gebruik gemaakt van ons 
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aanbod. Daarbovenop is zo’n 170 keer gebruik gemaakt van onze voorzieningen in het kader van 

noodbedden en crisisopvang. 

 

Binnen onze logeerhuizen bieden wij onder meer de 

volgende oplossingen:  

 Reguliere logeerhuizen: Jongeren, jongens en 

meisjes, tussen de 12 en 18 jaar wonen tijdelijk bij 

ons als thuis wonen even niet meer kan. 

 Intensieve logeerhuizen: Deze vorm van verblijf is 

voor jongeren die extra structuur en toezicht nodig 

hebben. Ook bieden wij ruimte voor jongeren die 

terugstromen uit de gesloten jeugdzorg 

(Jeugdzorgplus).  

 16+ groep. Voor jongeren van 16 jaar die een sterke behoefte aan meer zelfstandigheid en die 

niet langer thuis kunnen wonen. Deze jongeren werken middels het 16+ aanbod aan een 

toekomst waarbij zij zelfstandig kunnen wonen. 

 Meidenspecifieke opvang: De meidenspecifieke opvang is een veilige plek voor meisjes tussen de 

12 en 18 jaar die direct opvang nodig hebben. In hun dagelijkse leven hebben zij bijvoorbeeld te 

maken met loverboyproblematiek, problemen door seksueel misbruik of eergerelateerd geweld. 

Ook meisjes die zwanger zijn kunnen bij ons terecht. 

 Begeleid wonen: Begeleid wonen verkleint de grote stap naar volledige zelfstandigheid voor 

jongeren. Het gaat hier om jongeren die zelfstandig willen wonen, maar die nog niet volledig 

beschikken over alle vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig een huishouden te organiseren of 

moeite hebben om te participeren; 

 Crisisopvang: Voor jongeren waarvan de veiligheid (acuut) in het geding is, beschikken wij altijd 

over voldoende crisisplaatsen. Met de crisisopvang bieden wij de regio Haaglanden voldoende 

capaciteit, flexibiliteit en beschikbaarheid. 

 

Hoewel de vraag naar een logeerhuis weerbarstig is, voelen (en nemen) wij de verantwoordelijkheid 

om een evenwichtig aanbod in stand te houden. Wij bieden en ontwikkelen binnen de regio een 

kwalitatief hoogwaardige infrastructuur, met in begrip van passende capaciteit crisisopvangplaatsen,  

die bovendien een uitstekend alternatief is voor bijvoorbeeld driemilieuvoorzieningen buiten 

Haaglanden. 

 

Opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) 

In 2016 hebben wij gereageerd op de stroom van vluchtelingen die op gang is gekomen. Onder deze 

vluchtelingen bevinden zich veel jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Vanuit 

onze filosofie dat wij geloven in kansen voor alle kinderen, zijn wij in 

2016 gestart met de opvang van minderjarige statushouders. In 

opdracht van de Stichting NIDOS, welke opereert als de wettelijk 

vertegenwoordiger van deze jongeren, hebben wij het afgelopen jaar 

180 jongeren opgevangen, voornamelijk afkomstig uit Eritrea en Syrië. 

 

Wij kiezen voor kleinschalige voorzieningen, verspreid over de wijken 

en buurten in de regio omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij het 
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Voorkomen Uithuisplaatsen (VUHP) 

 

-Resultaten passend bij de transformatie- 

 

Door inzet van VUHP kon in 75% van de gevallen 

een uithuisplaatsing worden voorkomen. 

 

Maatschappelijke effecten beter zichtbaar maken 
 
Eerder hebben wij het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een meetinstrument om maatschappelijke effecten 

beter in beeld te brengen. In samenwerking met de Haagse Hogeschool werken we aan de ontwikkeling van de 

“effectcalculator”. Het afgelopen jaar hebben we hier ervaring mee opgedaan. In 2017 verwachten we hierover meer 

te kunnen rapporteren.  

 

We willen de manier waarop we effecten meten en in beeld brengen verder herzien en actualiseren. We hebben 

hierover zelf ideeën en hebben naast de Haagse Hogeschool ook de samenwerking gezocht met de Hogeschool 

Leiden. Het doel is onze ideeën in lijn te brengen met de verwachting van onze opdrachtgevers en de sector, om op 

een inzichtelijke manier de onze maatschappelijke resultaten te kunnen presenteren. 

 

ontwikkelingsperspectief van de jongere dan vergroten. In totaal hebben we 142 plekken verdeeld 

over de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.  

Onze begeleiding richt zich met name op het vergroten van de zelfredzaamheid om te kunnen 

participeren en integreren in de soms complexe Nederlandse samenleving. Om deze taak mogelijk te 

maken hebben wij een deskundig team van professionals beschikbaar dat vanuit betrokkenheid en 

met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stelt. Wij zoeken 

aansluiting met het onderwijs en zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.  

 

Resultaten van onze hulp  
De unieke resultaten van onze inzet maken de meerwaarde van onze hulp zichtbaar. In deze 

paragraaf geven we hier een beknopt overzicht van. Wij meten sinds 2005 de effecten van de hulp 

aan de hand van landelijk vastgestelde sectorbrede prestatie-indicatoren. Hieruit blijkt: 

 

Onze hulp sluit goed aan: In 88% van de trajecten wordt de zorg in overeenstemming met de cliënt 

afgesloten. In 2015 was dit 87% 

 

Doelen worden bereikt: Bij de afgeronde 

zorgtrajecten wordt 78% tot 86% van alle doelen 

helemaal of deels bereikt. Dit is vergelijkbaar met 

2015. De jeugdige cliënten zijn het meest positief 

over het aantal geheel bereikte doelen (54%). 

Onze hulpverleners zijn iets voorzichtiger: 44% 

van de doelen vinden zij aan het eind van de 

hulp geheel bereikt. Ouders zitten daar tussen in. 

 

Onze cliënten zijn tevreden: Jeugdigen en hun ouders geven aan het eind van een traject een 

rapportcijfer. Jongeren (vanaf 12 jaar)geven ons gemiddeld een 8,4 en ouders een 8,2. In 2015 gaven 

de ouders een 8,3 gemiddeld en de jongeren een 8,2. Onze cliënten 

zijn tevreden over het resultaat én het verloop van onze hulp. 

 

Onze hulp vergroot de veiligheid: Wanneer netwerk en veiligheid 

een punt van zorg zijn, zetten wij daarop in en we monitoren dat. Uit 

deze monitoring blijkt dat verbetering optreedt op deze zorgpunten in 

de loop van ons hulptraject. 

 

Kinderen en jongeren gaan terug naar huis: Wij zetten in op 

terugkeer naar huis. De meeste jeugdigen 78% (2015: 81%), die hulp hebben ontvangen bij 

Jeugdformaat wonen aan het eind van onze hulp (weer) thuis. Wanneer thuis niet kan, is wonen in 

een ander gezin (in het netwerk 8%, in een ander gezin 1%) van de jeugdigen het gerealiseerde 

perspectief. Sommige jongeren (5%) gaan gedurende onze hulp zelfstandig wonen.  



 
 

 

 Jaarverantwoording 2016                                                        pagina 18 

 

Wachttijd 
De afgelopen jaren hebben we voortdurend ingezet op zo snel mogelijk inzetten van onze hulp. Een 

korte wachttijd vinden we van belang. De gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en start van onze 

gespecialiseerde hulp bedroeg in 2016: 27 dagen (2015: 22 dagen). Bij tweederde van onze cliënten 

start de hulp binnen 4 weken na aanmelding, bij spoed start de hulp binnen 24 uur. 

 

In 2016 hebben we de wachttijd zien oplopen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft te maken 

met een grotere vraag naar residentieel verblijf dan eerder was voorzien en een groeiende vraag naar 

specialistische ambulante producten zoals Ouderschap Blijft. 
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3. Maatschappelijk ondernemen 

In dit hoofdstuk is -zoals bedoeld in het modeljaardocument- op hoofdlijnen de wijze beschreven 

waarop Jeugdformaat de dialoog met stakeholders organiseert;  

o welke samenwerkingsrelaties Jeugdformaat onderhoudt;  

o op welke wijze economische meerwaarde voor de samenleving wordt gerealiseerd;  

o op welke wijze aandacht wordt besteed aan milieu- en duurzaamheidsaspecten;  

o de sponsoring van eventuele maatschappelijke doelen. 

 

Dialoog met stakeholders  
Wij voeren actief de dialoog met onze externe omgeving. Van de hulpverlener in de lokale teams en 

samenwerkingsverbanden, tot de bestuurder: Jeugdformaat staat midden in de samenleving. Dit 

hebben we vormgegeven onder meer via onze participatie in de lokale Jeugd- en Wijkteams, middels 

accountteams van leidinggevenden samengesteld per gemeente, via werkgroepen op lokaal en op 

regionaal niveau.  

 

In elke gemeente in de regio Haaglanden participeren we actief in 

diverse gemeentelijke overleggen. Voorbeelden zijn onder meer 

onze deelname aan de expertisetafel, onze deelname in de 

werkgroep zorglogistiek, onze deelname in het Meerpuntoverleg in 

Zoetermeer, de gesprekken in Delft over diverse lokale projecten, 

het regionale overleg over innovatie van de jeugdhulp etc. Op deze 

manier zijn we betrokken in elk van de gemeenten bij verschillende 

ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. Dit heeft onder meer 

in Delft geleid tot gesprekken over het project ‘Krachtpatsers’ en over vormen van kleinschalige 

opvang voor jeugdigen met ingewikkelde problemen voor wie nu onvoldoende passend aanbod 

beschikbaar is. In de loop van 2017 zullen wij hiervoor plannen presenteren. 

 

Rondom de opvang van AMV’s is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in contact met de lokale 

samenleving, de verschillende gemeenten en bijvoorbeeld de politie. Dit heeft geleid tot 

maatschappelijk draagvlak en het realiseren van veilige opvang voor deze doelgroep. 

 

Middels kwartaalgesprekken met het regionale inkoopbureau van de samenwerkende gemeenten, 

voeren we gesprekken over inkoop, contracten, financiering etc. Ook hierbij zijn de gemeenten op 

beleidsniveau nauw betrokken. Daarnaast is het gesprek op hoog ambtelijk / bestuurlijk niveau tussen 

de tien Haaglandse gemeenten en de belangrijkste aanbieders in 2016 voortgezet. Dit heeft onder 

meer geleid tot een onderzoek naar de capaciteit van de crisisopvang. 

 

Voor het vormgeven van innovatie en goede ketenzorg zoeken we actief de samenwerking met 

andere zorgaanbieders en maatschappelijke partners. Het afgelopen jaar zijn we onder andere met 

Ipse de Bruggen (zorgaanbieder voor LVB-zorg) en GGZ Delfland (regionale GGZ-aanbieder) voort 

gegaan met de samenwerking in het  Intensief Ambulant Team (IAT). Middels deze innovatieve 

manier van samenwerken wordt een gezamenlijk geïntegreerd ambulant zorgaanbod voor gezinnen 

met meervoudige problematiek geboden in de gemeenten Delft en Westland. De eerste resultaten zijn 

positief: de samenwerking tussen de partners in de pilot verloopt voorspoedig, de samenwerking met 
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de lokale zorgstructuren is positief: het aanbod voorziet in een behoefte en de gezinnen voor wie dit 

aanbod bedoeld is worden op een resultaatgerichte manier geholpen. Deze pilot zal in het voorjaar 

2017 worden geëvalueerd. 

 

Al meerdere jaren werken we in het kader van aansluiten bij het gewone leven samen met DAK 

kindercentra. De ontwikkeling van de daghulp, waarbij onze expertise wordt 

toegevoegd aan de kinderopvang, past in de gedachte van de transformatie en 

wordt in positieve zin opgemerkt door de gemeenten. In 2016 is door bureau 

AEF onderzoek verricht naar de samenwerking tussen kinderopvang en 

jeugdhulpinstanties. Deze rapportage heeft de ontwikkeling die Jeugdformaat 

de afgelopen jaren heeft ingezet positief belicht. Er is vanuit meerdere 

kindercentra belangstelling voor deze vorm van samenwerking. 

 

Stakeholders: voelen en proeven 

In het zorglandschap verandert veel. Wij hebben de ambitie om de afstand tussen zorg en onze 

cliënten en financiers te verkleinen. In 2017 geven wij onze cliënten (online) toegang tot hun eigen 

dossier. Wij hebben hiervoor in 2016 een nieuw cliëntregistratiesysteem (MoreCare4) 

geïmplementeerd dat deze toegang mogelijk maakt. 

 

Daarnaast willen wij graag dat de lokale politiek voeling heeft met het veld waar zij verantwoordelijk 

voor is. Binnen die context geven wij beleidsmakers en beleidsbeslissers periodiek inzicht in onze 

oplossingen. Dat doen wij niet alleen door het verzorgen van presentaties, maar we organiseren ook 

werkbezoeken langs verschillende voorzieningen van Jeugdformaat. Deze werkbezoeken geven kleur 

en inhoud aan het soms moeilijke veld waarin wij met elkaar actief zijn. 

 

Samenwerkingsrelaties 
Jeugdformaat onderhoudt veel en diverse samenwerkingsrelaties. Een beknopt overzicht is hieronder 

weergegeven. 

 

Overheden 

 Jeugdformaat heeft actieve samenwerkingsrelaties met de gemeenten uit de regio Haaglanden: 

Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 

Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.  

 Daarnaast zijn er samenwerkingsrelaties met omliggende gemeenten zoals in andere 

jeugdzorgregio’s: Rijnmond, Holland Rijnland en Zuid-Holland Zuid.  

 Ook werkt Jeugdformaat samen met onder meer de Inspectie Jeugdzorg en de Rijksoverheid via 

onder meer het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het Ministerie Veiligheid en 

Justitie. 

 

Instellingen zorg 

Jeugdformaat heeft een reeks actieve samenwerkingsrelaties met samenwerkingspartners in de zorg. 

De belangrijkste zijn: 
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 Ipse de Bruggen (LVB-zorg) via de samenwerking in Stichting Jeugdformaat Ipse de Bruggen 

(Schakenbosch, gesloten Jeugdzorg) en het IAT-project; 

 GGZ Delfland (GGZ-zorg) via de samenwerking in het IAT-project in Delft en Westland; 

 De Jutters (Jeugd GGZ) via de samenwerking in stichting Jeugdformaat – De Jutters Combinatie 

(JJC, gesloten Jeugdzorg), uitstroom Jeugdzorgplus; 

 Intermetzo, voorheen Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum (HKJ, GGZ-aanbieder) via de 

samenwerking in het kader van kinderen met complex trauma in de pleegzorg en gezinshuizen; 

 

Gecertificeerde instellingen 

Jeugdformaat werkt onder meer met de volgende gecertificeerde instellingen: 

 Jeugdbescherming West (gecertificeerde instelling),  

 William Schrikkergroep (gecertificeerde instelling), 

 NIDOS, in het kader van de opvang van AMV’s. 

 

Lokale zorg-, welzijns en maatschappelijke instellingen: 

 O.a. Stichting DAK kinderopvang voor de samenwerking tussen de kinderopvang en jeugdzorg, 

 Stichting Perspectief in het kader van huiselijk geweld en maatschappelijke opvang, 

 Leger des Heils; Stojah, Xtra-welzijn 

 Huisartsen Zoetermeer. 

 

Kennisinstellingen:  

 Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, 

 Gemeenten H10, Xtra en andere zorgaanbieders in het kader van de ontwikkeling van een 

kennisnetwerk, 

 Daarnaast werkt Jeugdformaat samen met samenwerkingsverbanden in het onderwijs (o.a. ICOZ, 

SPPOH, SWVZHW) en de daarbij aangesloten scholen, het ROC Mondriaan en ROC Zadkine 

(Rotterdam) op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.  

 

Woningbouwcorporaties: 

 Vestia, Staedion, Woonbron, de Goede Woning, Wooninvest; o.a. in het kader van de opvang van 

AMV’s. 

 

Meerwaarde voor de samenleving 
De doelstelling van Jeugdformaat is het organiseren van activiteiten gericht op het voorkomen, 

verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van geestelijke, sociale of pedagogische aard 

bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun ouders bij opgroei- en opvoedproblemen. 

 

Om deze doelstelling te realiseren organiseert Jeugdformaat geïntegreerde, effectieve hulpverlening 

door middel van onderling samenhangende zorgprogramma’s voor gezinnen en jeugdigen met 

problemen. De hulp van Jeugdformaat richt zich, ingegeven door onze visie, op het versterken van de 

eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, door de hulp aan te laten sluiten bij hun vragen en 

problemen. 

 

Jeugdformaat richt zich op het hele palet aan ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders, 

van preventieve hulpverlening tot gedwongen interventies (residentiële jeugdzorg en Jeugdzorgplus).  
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In lijn met de transformatiedoelstellingen zet Jeugdformaat actief in op het versterken van eigen kracht 

van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk. Dit realiseren we onder meer door 

ons zorgaanbod te ambulantiseren. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van onze daghulp. Dit 

aanbod hebben wij de afgelopen jaren vanuit een traditionele vorm, hoofdzakelijk bestaande uit een 

verblijfscomponent, geambulantiseerd. Op deze manier zijn we in staat om met de bestaande 

middelen meer kinderen en hun ouders te ondersteunen.  

 

Middels onze samenwerkingsprojecten in het kader van het 

IAT en de samenwerking met Intermetzo voor 

getraumatiseerde kinderen in de pleegzorg en 

gezinshuizen, realiseren we integrale zorg. Dit sluit aan bij 

de transformatiedoelen en biedt inhoudelijke meerwaarde. 

Het project, in samenwerking met Intermetzo, heeft in 2016 

de innovatieprijs van de Alliantie Kind in Gezin gewonnen 

voor het meest vernieuwende idee. 

 

Innovatie: beter en nieuw 

Een belangrijk doel van de transformatie is het stimuleren van innovatie. Binnen onze eigen 

innovatieagenda, die wij jaarlijks opstellen, besteden wij veel aandacht aan verbetering van bestaande 

producten en realisatie van nieuwe oplossingen die van toegevoegde waarde zijn voor onze cliënten 

en financiers.  

 

Om innovatie meer ruimte geven zijn wij eind 2016 gestart met onze eigen innovatielaboratorium. Wij 

willen namelijk snel kunnen inspelen op de voortdurende veranderingen in de markt. Steeds beter en 

efficiënter worden, continu waarde toevoegen, het verschil maken en onderscheidend zijn. Het 

innovatielab is onze motor van vernieuwing. In 2015 en 2016 hebben wij aan de H10 verschillende 

innovatieve voorstellen gepresenteerd, onder meer voor de uitstroom van jongeren uit gesloten 

instellingen, traumaverwerking binnen pleegzorg om uitval te voorkomen en de effectencalculator die 

meer inzicht biedt in de maatschappelijke opbrengsten van hulpprogramma’s. 

 

 

Milieu- en duurzaamheidaspecten 
Duurzaamheid staat beschreven in de algemene voorwaarden voor contracten met leveranciers. Het 

is een vast selectiecriterium in het Programma van Eisen bij inkoop of het aangaan van contracten.  

Dit doet zich onder andere voor bij vervanging van apparatuur, installaties en inrichting. Daarnaast 

werkt Jeugdformaat aan het terugdringen van het gebruik van papier, onder meer middels 

voortschrijdende digitalisering. 

 

Sponsoring van maatschappelijke doelen 
Een team van Jeugdformaat bestaande uit medewerkers, pleegouders en jeugdige cliënten heeft, net 

als voorgaande jaren met een team, voor de negende maal deelgenomen aan de Roparun. De 

Roparun is een sportief sponsorevenement met als doel geld op te halen voor mensen met kanker. Er 
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is een recordbedrag van ruim € 19.000,- opgehaald door het team middels verschillende 

sponsoractiviteiten. Dit bedrag is geschonken aan de Stichting Roparun. 

 

Jeugdformaat maakt de deelname aan dit evenement mogelijk door een bedrag van € 15.950,- ter 

beschikking te stellen.  

Daarnaast verzorgt Jeugdformaat fondsenwerving voor ouders die op sommige momenten extra 

(financiële) ondersteuning nodig hebben. In 2016 is er voor circa € 50.000 additionele fondsen 

gegenereerd.  



 
 

 

 Jaarverantwoording 2016                                                        pagina 24 

 

4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 

Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens de toepassing van de principes van de Zorgbrede 

Governancecode, op hoofdlijnen samenstelling en de functies van de Raad van Toezicht, op 

hoofdlijnen de samenstelling van de dagelijkse leiding en de manier waarop medezeggenschap is 

ingericht. 

 

Governancecode 
Zoals ook in het verslag van de Raad van Toezicht gemeld: Stichting Jeugdformaat realiseert als 

aanbieder van jeugd- en opvoedhulp met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

professionele en resultaatgerichte zorg.  

 

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht conformeren zich aan de Zorgbrede Governance 

Code. In afwachting van de vernieuwde Governancecode Zorg welke in 2017 zal verschijnen, zullen 

waar nodig aanpassingen worden gedaan in de statuten en reglementen met als doel de governance 

van Jeugdformaat te actualiseren. 

 

Toezichthoudend orgaan 
De governance van Jeugdformaat is georganiseerd volgens een Raad van Toezicht-model. Het 

verslag van de Raad van Toezicht is aan het begin van dit document opgenomen. In formele zin is 

toezicht op het bestuur geregeld via de statuten en reglementen.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht in 2016 

De Raad van Toezicht kende in 2016 de volgende samenstelling en portefeuilleverdeling: 

 

Mevrouw drs. I.E. Holla,  

 Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdformaat met ingang van 1-7-2015, lid vanaf 1 oktober 2009 

 Lid van de Remuneratiecommissie, Lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid 

 

Hoofdfunctie:  

 Directeur/eigenaar Plato Consultancy BV - depolitiecoach.nl 

Nevenfunctie: 

 Lid Raad van Advies Squerist 

 

Mevrouw A.J.J. Buwalda,  

 Lid Raad van Toezicht Jeugdformaat, met ingang van 23 maart 2015 

 Voorzitter Remuneratiecommissie 

 

Hoofdfunctie: 

 Lid Raad van Bestuur OMRING VV&T  

Nevenfuncties: 

 Lid College van Curatoren UVA, leerstoel Grote stad en Gezondheid 

 Lid Raad van Toezicht Vilans  

 

http://depolitiecoach.nl/
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Mevrouw J.G. Manshanden,  

 Lid Raad van Toezicht Jeugdformaat, met ingang van 25 maart  2013 

 Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

 

Hoofdfunctie: 

 Directieraad Gemeente Utrecht, Themadirecteur Sociaal 

 Lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving 

 Ambassadeur Zorglandschap gespecialiseerde jeugdhulp (vanaf november 2016) 

Nevenfuncties: 

 Bestuurslid Stichting Kenniscentrum Phrenos 

 Lid Stuurgroep Professionalisering in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming 

 Begeleidingscommissie Sociaal Cultureel Planbureau 

 

De heer J.W.N van Merwijk,  

 Lid Raad van Toezicht Jeugdformaat, met ingang van 23 maart 2015 

 Lid Financiële commissie, met ingang van 21 november 2016 Voorzitter Financiële Commissie 

 

Hoofdfunctie: 

 Directeur Stadion Feijenoord N.V. 

Nevenfuncties: 

 Lid Raad van Toezicht Stichting De Jodan Boys 

 

De heer L.A. Bosveld 

 Lid Raad van Toezicht Jeugdformaat, met ingang van 26 september 2016 

 Lid Financiële Commissie 

 

Hoofdfunctie: 

 Lid statutaire directie Stichting Ymere 

 Nevenfuncties: 

 Lid Raad van toezicht HWW Zorg 

 

De heer N. Moerman,  

 Lid Raad van Toezicht Jeugdformaat, afgetreden volgens rooster per 21 november 2016 

 Voorzitter Financiële Commissie tot 21 november 2016 

 

Hoofdfunctie 

 Gepensioneerd accountant van Ernst & Young 

 Directeur N. Moerman Beheer BV 

 

Het verslag van de Raad van Toezicht, waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden en het 

uitgeoefende toezicht, is eerder in dit jaarverantwoordingsdocument opgenomen.   
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Samenstelling Raad van Bestuur van Jeugdformaat in 2016 

De Raad van Bestuur van Jeugdformaat kende in 2016 de volgende samenstelling: 

 

De heer A. Venus 

 Voorzitter Raad van Bestuur, afgetreden met ingang van 1 maart 2016 

Nevenfunctie:  

 Coach bij de voortgezette opleiding ‘Management, organisatie en beleid’, Hogeschool Rotterdam. 

 

De heer B. Timman,  

 Voorzitter Raad van Bestuur met ingang van 1 maart 2016, lid Raad van Bestuur sinds 2006 

Nevenfuncties: 

 Onbezoldigd bestuurslid brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. 

 Voorzitter Vereniging Ouderschap Blijft. 

  

De heer J. Olde Olthof 

 Lid Raad van Bestuur (tijdelijk) met ingang van 1 maart 2016 

Nevenfuncties 

 Boshaege BV, Directeur-Groot Aandeelhouder (DGA), geheel 2016  

Met uitzondering van advieswerkzaamheden ten behoeve van Stichting Reinier van Arkel zijn er 

geen werkzaamheden verricht vanuit deze onderneming vanaf 01-03-2016  

 Stichting Senang, Lid Raad van Toezicht vanaf 01-12-16  

 

De leden van de Raad van Bestuur van Jeugdformaat maken tevens deel uit van de raden van 

bestuur van: 

 

 Stichting Jeugdformaat-Jutters Combinatie (JJC): JJC is een Jeugdzorgplus-instelling voor 

jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedragsproblemen en jeugd-GGZ problematiek. JJC is een 

samenwerkingsverband tussen Jeugdformaat en De Jutters (organisatie voor jeugd geestelijke 

gezondheidszorg) waarbij intensief wordt samengewerkt met Horizon Onderwijs. De Raad van 

Bestuur wordt gevormd door de Raden van Bestuur van Jeugdformaat en De Jutters. 

 

 Stichting JIB Zorg voor Jeugdigen (statutaire naam), Schakenbosch (handelsnaam): 

Schakenbosch is een Jeugdzorgplus-instelling voor jongeren met een licht verstandelijke 

beperking en ernstige gedragsproblemen. Het is een samenwerkingsverband tussen 

Jeugdformaat en Ipse de Bruggen. De Raad van Bestuur van Schakenbosch wordt gevormd door 

de leden van de Raden van Bestuur van Jeugdformaat en Ipse de Bruggen. 

 

Het beloningsbeleid is beschreven in het verslag van de Raad van Toezicht.  

 

Medezeggenschap 

De medezeggenschap is bij Jeugdformaat formeel vormgegeven in drie afzonderlijke raden: de 

Jongerenraad, de Pleegouderraad en de Ondernemingsraad. Afgevaardigden van de drie 

medezeggenschapsraden zijn actief betrokken geweest bij verschillende activiteiten, waaronder de 

werving van de nieuwe tijdelijk bestuurder. 
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Jongerenraad 

Jeugdformaat beschikt over een actieve Jongerenraad. Deze jongerenraad vergadert regelmatig over 

uiteenlopende onderwerpen en periodiek met een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur en 

zorgdirectie. Het afgelopen jaar hebben uiteenlopende onderwerpen de revue gepasseerd op deze 

vergaderingen. De jongeren vervullen daarbij een 

belangrijke adviesfunctie. Een belangrijk thema 

het afgelopen jaar was ‘privacy en informatie’. De 

jongeren hebben middels de bespreking van dit 

onderwerp benadrukt dat zij het van belang 

vinden dat de hulpverleners de jongeren vooral 

moeten leren kennen en zich niet alleen moeten 

baseren op dossiers. 

 

Daarnaast vervult de jongerenraad een 

belangrijke rol naar buiten toe. Zo is de 

jongerenraad betrokken bij het regionale en 

landelijke Jeugdwelzijnsberaad. 

  

Naast de jongerenraad geven we vorm aan inspraak van jongeren via huisvergaderingen op de 

verschillende voorzieningen. Ook ex-cliënten blijven steeds meer betrokken bij de jongerenraad, zij 

fungeren als experts en adviseren de jongeren in de jongerenraad en treden op als maatje. Ook is 

Jeugdformaat betrokken bij de ontwikkeling van het project ExpEx waarbij oud-cliënten een rol kunnen 

spelen in de hulpverlening aan jongeren. 

 

Pleegouderraad 

Jeugdformaat beschikt over een Pleegouderraad (POR) door middel waarvan pleegouders invloed 

kunnen uitoefenen op het te voeren beleid. Periodiek wordt met de POR overlegd over diverse 

onderwerpen. Daarnaast is periodiek overleg met de bestuurder en heeft ook de Raad van Toezicht 

periodiek contact met de POR. 

 

In 2016 heeft de POR onder meer deelgenomen aan een werkgroep gericht op de verbetering van de 

communicatie en informatievoorziening aan pleegouders onder andere op het gebied van praktische 

zaken en regelingen. Dit heeft eerder al geleid tot een eigen besloten Facebook groep en input voor 

de in 2016 gerealiseerde nieuwe website. De POR maakt zich daarnaast sterk voor mogelijkheden 

voor het voortzetten van het verblijf in een pleeggezin en de pleegzorgbegeleiding bij het bereiken van 

de leeftijd van 18 jaar. De POR is voornemens deze 18+/18- overgang voor de pleegzorg het 

komende jaar actief onder de aandacht van de gemeenten te brengen. 

  

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad van Jeugdformaat wordt gekend in alle onderwerpen en voorgenomen 

besluiten van de Raad van Bestuur op het terrein van personeelsbeleid en sociaal beleid, inclusief 

beleid betreffende de uitvoering van het ARBO-besluit c.q. beleid betrekking hebbend op de 

arbeidsomstandigheden.  

 

De commissie Sociaal Beleid en de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) van 

de Ondernemingsraad worden waar mogelijk in een vroeg stadium van de beleidsontwikkeling 
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betrokken en gevraagd om inbreng. De commissie VGWM voert hiertoe regulier overleg met de 

ARBO-commissie en de ARBO-coördinator en de commissie Sociaal Beleid met het Hoofd HR. 

 

Verder wordt de Ondernemingsraad periodiek geïnformeerd over ontwikkelingen naar aanleiding van 

de transitie en de voortgang van de organisatie. In 2016 zijn advies- en instemmingsverzoeken bij de 

Ondernemingsraad ingediend over meerdere onderwerpen. Voor al deze onderwerpen geldt dat tot 

uitvoering wordt overgegaan nadat de Ondernemingsraad instemming of advies heeft gegeven en dat 

teneinde de instemming te verkrijgen, waar nodig op verzoek van de Ondernemingsraad, voorstellen 

worden aangepast. In 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen formeel aan de 

Ondernemingsraad voorgelegd: 

 

o HR-visie 

o Aanstellingsbeleid 

o Wijziging besturingsmodel 

o Bereikbaarheidsdienst 

o Aanpassing herplaatsingsprocedure 

o Aanpassing arbeidsovereenkomst 

o Implementatie functieboek 

o Beleid Begeleide Bezoeken 

o Beleid Tuchtrecht 

o Richtlijn slaapdiensten 

o Fusievoornemen Schakenbosch / JJC 

 

Daarnaast is de Ondernemingsraad geïnformeerd en geconsulteerd over diverse onderwerpen zoals 

onder meer jaardocumenten en jaarrapportages, diverse regelingen en uitwerkingen op strategisch 

gebied, HR-onderwerpen et cetera. 
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5. Beleid en Kwaliteit 

In dit hoofdstuk beschrijven we het beleid en de inspanningen op het gebied van kwaliteit 

overeenkomstig het modeljaardocument. 

 

Kwaliteit 

Kwaliteitssysteem 

Jeugdformaat is sinds 2007 HKZ-ISO9001 gecertificeerd. In september 2016 is Jeugdformaat her- 

beoordeeld met een positief resultaat. Het HKZ-certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Echter 

door wijzigingen in de ISO 9001 norm (2015), is de HKZ-norm eveneens gewijzigd en is de einddatum 

van geldigheid van dit certificaat gesteld tot september 2018. 

 

De certificerende instantie Lloyd’s register heeft Jeugdformaat in 2016 twee keer bezocht.Ter 

voorbereiding op de hercertificering heeft Lloyd’s in juni een focusbezoek gebracht. Onder andere is 

er een bezoek gebracht aan een 16+ voorziening. Dit externe auditbezoek in het kader van 

hercertificering vond in september plaats. Het auditonderzoek is positief afgerond, Lloyd’s heeft 

Jeugdformaat voorgedragen voor hercertificering met complimenten voor de kwaliteit.  

 

Kwaliteit van zorg 

De effecten van de hulpverlening worden gemonitord aan de hand van de landelijke prestatie-

indicatoren. De resultaten hiervan zijn eerder beschreven in dit verslag. Jeugdformaat investeert 

doorlopend om de kwaliteit te verbeteren. De ontwikkelingen in het kader van het zichtbaar maken zijn 

eveneens eerder vermeld.  

 

Jeugdformaat investeert in de kwaliteit van zorg middels opleidingen aan hulpverleners. De 

Kennisacademie van Jeugdformaat heeft een CEDEO-erkenning. Jeugdformaat werkt conform de 

Norm verantwoorde werktoedeling. Bij de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoedeling 

in de praktijk houden we rekening met de verplichte beroepsregistratie voor professionals (SKJ-

registratie). 

 

In 2016 zijn we 

gestart met de 

implementatie van de 

14 professionele 

richtlijnen jeugdhulp 

en jeugdbescherming. 

Op basis van een 

projectplan worden 

deze door de branche 

ontwikkelde 

veldnormen samen 

met de werkvloer 

geïmplementeerd in 

onze werkwijzen. Deze implementatie loopt in elk geval nog door in 2017.  
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We registreren incidenten die zich voordoen in de zorg. Hiervan wordt separaat een verslag gemaakt 

en de incidenten worden geanalyseerd om van te kunnen leren. Het leren hebben we onder meer 

vormgegeven via leercirkels. Via deze methode worden leerlessen in de praktijk gebracht. Eigen 

medewerkers van de werkvloer auditen andere teams op de implementatie van deze leerlessen. 

 

Klachten 

Cliënten van Jeugdformaat die niet tevreden zijn over de geboden hulp kunnen hierover een klacht 

indienen. Bij aanvang van de hulp worden onze cliënten geïnformeerd over hun rechten en plichten en 

de wijze waarop zij hun onvrede kunnen uiten met een verwijzing naar onze interne klachtenregeling. 

De klachtenregeling is te vinden op onze website.  

 

Het heeft de voorkeur dat ontevredenheid over de hulpverlening zo vroeg mogelijk wordt geuit en dat 

signalen over onvrede zo snel mogelijk worden opgepakt. Op die manier kunnen klachten worden 

voorkomen. Indien dat niet mogelijk blijkt kunnen cliënten een klacht indienen bij de onafhankelijke 

externe klachtencommissie. Hierbij kan ondersteuning worden geboden door een onafhankelijke 

vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). De klachtencommissie is 

samengesteld conform de vereisten uit de Jeugdwet en functioneert op basis van 

een reglement. Het reglement is in 2015 herzien op basis van de nieuwe wetgeving.  

 

In 2016 zijn negen klachten ingediend bij de klachtencommissie, twee van deze klachten zijn niet 

behandeld. Hiervan is een klacht door de indiener ingetrokken na een positief afgerond intern 

klachttraject en éénmaal is de klacht door de indiener niet onderbouwd, zodat niet tot behandeling van 

de klacht kon worden overgegaan. Van de behandelde klachten zijn twee klachten (deels) gegrond 

verklaard, in één kwestie is nog geen uitspraak gedaan en de klachtencommissie oordeelt ten aanzien 

van de overige klachten dat deze niet gegrond waren. Waar mogelijk trekt de organisatie wel 

leerlessen uit de klachten om op deze manier te kunnen leren en de kwaliteit van de dienstverlening te 

kunnen verbeteren.  

 

Schadefonds geweldsmisdrijven 

Bijzondere aandacht gaat uit naar kwesties die vallen onder het door de branchevereniging gesloten 

statuut in het kader van de regeling civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik in de 

jeugdzorg. Deze worden behandeld door het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De regeling gaat uit 

van coulance en aannemelijkheid en niet op basis van sluitende bewijsvoering. 

 

In 2016 zijn vier claims ingediend door voormalige cliënten van instellingen waarvan Jeugdformaat op 

enige wijze rechtsopvolger is. Twee claims hebben betrekking op situaties in de jaren ‘60 , de overige 

twee claims hebben betrekking op situaties uit de jaren ’90. Drie van deze claims zijn volledig 

afgehandeld. De behandelende commissie heeft in elk van de drie kwesties geoordeeld dat de 

aanvraag voor een schadevergoeding dient te worden toegewezen op basis van het statuut. Eén 

claim is nog in behandeling en zal in 2017 worden afgerond.  
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Personeelsformatie en HR-beleid 
In 2016 is de formatie gegroeid van 612 fte naar 704 fte. Het aantal medewerkers is toegenomen van 

734 naar 842. Het personeelsbestand is daarmee weer bijna op het niveau van 2012. 

 

De groei is vooral gerealiseerd in het primair proces in de formatie van de specialistische ambulante 

hulp, bij Schoolformaat en door de nieuwe hulpsoort woonbegeleiding voor Alleenstaande 

Minderjarige Vreemdelingen. 

 

Op het gebied van het HR-beleid kan met name de HR-visie niet onvermeld blijven. Aan de hand van 

deze visie gaan we de komende jaren aan het werk. Hierbij past een stevig opleidingsplan. Onze 

Kennisacademie biedt een breed palet aan trainingen voor verschillende functies over thema’s als 

omgaan met seksualiteit, gericht op veiligheid, het delen van zorgen, omgaan met de meldcode 

kindermishandeling, systeemgericht werken, oplossingsgericht werken en verschillende methodiek en 

houdingstrainingen. 

 

Daarnaast zijn we in 2016 gestart met de implementatie van een nieuw functieboek. In het vorige CAO 

akkoord is de afspraak gemaakt om tijdens de looptijd van de huidige CAO het functiegebouw te 

herzien en te komen tot meer generieke functies die een bredere inzetbaarheid ondersteunen. 

Daarom worden alle functies binnen Jeugdformaat worden herzien en opnieuw beschreven. In 2016 is 

het grootste deel daarvan gereed gekomen, in 2017 ronden we dit traject af.  

 

Separaat wordt een sociaal jaarverslag opgesteld waarin nader wordt ingegaan op het HR-beleid en 

de resultaten. 

 

Ruimte en Richting: meer ruimte voor professionals 

De transformatie gaat over een nieuwe manier van werken. Een nieuwe manier om meer ruimte te 

geven aan professionals. Hiervoor hebben wij een programma ontwikkeld dat richting geeft aan deze 

ruimte. Wij doen dat onder meer door: 

 

 Decentraal sturen van teams op resultaat, rendement en kwaliteit 

 De realisatie van een kleine en compacte top (horizontaal georganiseerd) 

 Ondersteunende diensten ook horizontaal organiseren (niet vanuit hiërarchie, maar vanuit kennis 

en expertise) 

 Onze kennisacademie te verrijken met vaardigheden met betrekking tot intern/extern 

samenwerken en (sociaal) ondernemerschap. 
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Om dit mogelijk te maken is autonomie van professionals cruciaal. 

 

Inspiratiedagen 

Jeugdzorg is topsport. Dat was twee dagen lang het thema tijdens de Inspiratiedagen die zijn bezocht 

door zo’n driekwart van alle medewerkers van Jeugdformaat. Het programma was voorbereid voor en 

door medewerkers en bestond onder meer uit een mix boeiende sprekers en interessante inhoudelijke 

workshops. De inspiratiedagen zijn met plezier beleefd en door de medewerkers gewaardeerd met 

een 8,6.  

 

Financieel beleid 

Hoofdlijnen financieel beleid 

Jeugdformaat volgt een planning- & controlcyclus. De planningcyclus omvat het meerjarenbeleidplan, 

jaarplannen en de begroting. In het meerjarenbeleidplan is het strategisch beleid en het 

kwaliteitsbeleid vastgelegd voor de komende jaren. Dit beleid vormt het vertrekpunt voor de kaderbrief 

en de (deel-) jaarplannen van elk komend jaar. In de jaarplannen staat - in de vorm van meetbare 

doelstellingen – wat men in het komende jaar wil bereiken. Deze doelstellingen beslaan zowel de 

lopende activiteiten als de nieuwe activiteiten. Daarbij wordt op de terreinen zorg, organisatie en 

personeel concreet gemaakt welke uitkomsten bereikt dienen te worden en welke kengetallen en 

prestatienormen gebruikt worden. De jaarplannen zijn de basis voor de begroting voor Jeugdformaat 

als geheel en voor de afzonderlijke afdelingen. 

 

Binnen de controlcyclus worden er maandelijks rapportages opgesteld, waarmee de voortgang van de 

jaarplannen en de begroting wordt gevolgd. De zorgdirecteuren leggen hierover verantwoording af 

aan de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht wordt eenmaal per kwartaal geïnformeerd over de 

gang van zaken.  

 

Jeugdformaat heeft een treasurystatuut. In het treasurystatuut staat beschreven op welke wijze 

Jeugdformaat het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 

financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s heeft geregeld. 

Teneinde de kosten en risico’s van/aan de geldstromen te beperken en de rentebaten te optimaliseren 

wordt de liquiditeitspositie continu bewaakt en wordt er maandelijks een liquiditeitsoverzicht opgesteld.  

 

Beschrijving positie op balansdatum 

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ voor de 

jaarverslaggeving.  

 

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 885.000  

Van het resultaat is € 433.000 ten laste van de transitiereserve, € 11.000 ten laste van de 

bestemmingsreserve en € 1.329.000 ten gunste van de algemene reserve. 

 

Het eigen vermogen is in 2016 gestegen naar € 12.715.000 (2015: € 11.830.000). Dit is circa 21,6% 

van de inkomsten (exclusief de inkomsten voor Stichting JIB – Zorg voor Jeugdigen, inclusief deze 

inkomsten is het percentage 19,2% ). Daarmee wordt voldaan aan de norm die gesteld wordt in het 
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kader van de toetreding tot het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Binnen de zorgsector geldt een 

norm tussen de 15% en 20% (afhankelijk van het risicoprofiel) als wenselijk. Jeugdformaat hanteert 

een norm van 10% als ondergrens voor het eigen vermogen.  

 

De liquiditeitsratio bedraagt ultimo 2016 2,3 (2014: 2,0). Bij Jeugdformaat geldt de norm van 1 als 

ondergrens. De financiële positie van Jeugdformaat is zeer gezond. 

 

De baten ten behoeve van de verlening van open jeugdzorg bedragen € 51,3 miljoen (2015 € 48,6 

miljoen). De baten ten behoeve van de gesloten jeugdzorg bedragen € 6,9 miljoen, deze baten 

worden volledig doorbetaald aan Stichting JIB – Zorg voor Jeugdigen.  

De overige baten betreffen voornamelijk inkomsten voor opvang AMV € 3,7 miljoen, School 

maatschappelijk werk € 2,9 miljoen, de opbrengsten uit de verhuur van een pand en de verkoop 

panden (€ 0,9 miljoen). De totale overige baten bedragen € 7,8 miljoen (2015 € 5,1 miljoen). 

 

In 2007 is Stichting JJC (Jeugdformaat-Jutters Combinatie) opgericht. De verantwoording vindt plaats 

in het jaarverslag van Stichting JJC, voorzien van een aparte accountantsverklaring.  

 

In 2011 is Stichting JIB Zorg voor jeugdigen (Schakenbosch) opgericht. Tot 2015 ontving 

Schakenbosch rechtstreeks de capaciteitsfinanciering, vanaf 2015 loopt de financiering via Stichting 

Jeugdformaat. De verantwoording vindt plaats in het jaarverslag van Schakenbosch, voorzien van een 

aparte accountantsverklaring.  

 

De in de jaarrekening opgenomen begroting 2017 is gebaseerd op de door de Raad van Toezicht op 

21 november 2016 goedgekeurde begroting.  

 

De kosten zijn in 2016, na aftrek van de kosten voor JIB – Zorg voor Jeugdigen, hoger dan begroot 

begroting (2016 € 57,9 miljoen, 2015 € 54,4 miljoen). Dit hangt samen met hogere baten dan begroot, 

in de jaarrekening wordt dit verder toegelicht.  

 

Toekomstverwachtingen 

Jeugdformaat staat er ultimo 2016 goed voor. De omvang van het eigen vermogen is gestegen en de  

liquiditeitsratio is goed. Jeugdformaat heeft voor 2017 een sluitende begroting voor de staande 

organisatie opgesteld ( € 155k positief). Deze begroting is opgenomen in de jaarrekening. Daarnaast 

is er een transitiebegroting opgesteld voor de frictiekosten die samenhangen met de transitie van het 

hulpaanbod. Voor de geprognosticeerde frictiekosten is een transitiereserve gevormd, die toereikend 

is voor de verwachtte frictiekosten.  

 

Met de gemeenten uit de regio Haaglanden en een aantal regio’s in Zuid-Holland is een overeenkomst 

gesloten voor het leveren van zorg in 2017. In deze overeenkomsten is er per saldo geen krimp ten 

opzichte van 2016.  

 

Naast de open jeugdzorg, biedt Stichting Jeugdformaat School Maatschappelijk Werk en opvang 

AMV’s. Doordat stichting Jeugdformaat zich richt op meerdere geldstromen, passend binnen haar 

missie en visie, is zij beter in staat om fluctuaties op te vangen. Uit de doorgerekende scenario’s en de 

opgebouwde transitiereserve blijkt dat er geen aanleiding is om uit te gaan van discontinuïteit van de 

organisatie. 
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