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Afkortingenlijst

AMK - Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMHK - Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

AWARE - Abused Women’s Active Response Emergency

AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BJzO - Bureau Jeugdzorg Overijssel

BWJM - Begeleid Wonen Jonge Moeders

CAO - Collectieve Arbeidsovereenkomst

COZ - Crisisopvang Zwolle

CQ-index - Consumer Quality Index

CR - Cliëntenraad

CSG - Centrum Seksueel Geweld

Fte - Fulltime-equivalent

HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HRM - Human Recource Management

IFAW - International Fund for Animal Welfare

IRP - Interventie reguliere politiemelding

IZE - Intensieve Zorg Enschede

IZZ - Intensieve Zorg Zwolle

JbOV - Jeugdbescherming Overijssel

MIC - Melding Incidenten Commissie

OM - Openbaar Ministerie

P&O - Personeel en Organisatie

PSA - Personeels- en salarisadministratie

RIBW - Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen

RI&E - Risico-Inventarisatie en –Evaluatie

RSI - Repetitive strain injury

SHG - Steunpunt Huiselijk Geweld

THV - Tijdelijk Huisverbod

VenD - Vraagverheldering en Doorverwijzing

VTIJ - Veilig Thuis IJsselland

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning
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1. Voorwoord

Niet weten waar het schip strandt is minder erg dan de boot missen.

Bovenstaande titel heeft in 2014 voor Kadera zeker gespeeld. Vooral de vorming van Veilig Thuis

IJsselland, in opdracht van de gemeente Zwolle en in samenwerking met Bureau Jeugdzorg Overijssel,

was een spannende en zoekende oversteek.

De vorming van Veilig Thuis IJsselland is een goede zaak. De samenwerking tussen het voormalig

Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

voorkomt versnippering van het hulpaanbod. Bovendien biedt Veilig Thuis IJsselland betere

mogelijkheden tot lokaal maatwerk en sluit het aan bij de wijk en het gebiedswerken zoals bedoeld

in de Wmo.

Het missen van de boot zou hebben ingehouden dat het voormalig SHG, met de daarbij behorende

formatie en middelen, los zou komen te staan van Kadera en dat daarmee de omvang van de

organisatie zo klein zou zijn geworden dat ze in haar voortbestaan bedreigd werd. Dit is zeker geen

gewenste situatie en we hebben dan ook alle zeilen bijgezet om samen met Bureau Jeugdzorg

Overijssel te komen tot een goede, werkzame constructie die mogelijkheden biedt voor de toekomst

van Kadera.

Een andere onzekere factor was het objectief verdeelmodel vrouwenopvang. In het begin van 2014

was niet goed in te schatten wat de consequenties zouden zijn als dit model daadwerkelijk ingevoerd

zou worden met ingang van 2015. Wel was duidelijk dat het budget vrouwenopvang voor

Centrumgemeente Zwolle fors minder zou worden. Voor de toekomst van Kadera is dit een

ontwikkeling die toch wel zorgelijk genoemd kan worden.

Met bovenstaande zaken is duidelijk geworden dat de overgang van verantwoordelijkheden van het

Rijk naar de gemeenten sterke gevolgen heeft voor een organisatie als Kadera.

De transities plaatsten Kadera voor de vraag: wat is de belangrijkste missie voor de organisatie?

Welke keuzes kunnen en willen wij maken om in de toekomst een stevige, inhoudelijk sterke rol te

spelen in de aanpak van huiselijk geweld?

Wij laten zien dat Kadera als organisatie slagvaardig en snel kan inspelen op veranderende

vraagstukken op het gebied van het sociaal domein. Over heel 2014 genomen zijn we proactief,

helder en duidelijk geweest naar onze partners in het veld over wie we zijn en wat we leveren aan

diensten. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen!

Vastgesteld door het Bestuur Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

30 maart 2015 30 maart 2015

Mevrouw W.B.P. Wielakker De heer drs. J.P. Gebben

Directeurbestuurder Voorzitter Raad van Toezicht
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2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld

Adres Postbus 1058

Postcode 8001 BB

Plaats Zwolle

Telefoonnummer 088 - 422 24 95

Identificatienummer Kamer van Koophandel 05067550

E-mailadres info@kadera.nl

Website www.kadera.nl

2.2 Structuur van de organisatie

Juridisch

De organisatie is genaamd Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld. De Stichting heeft de ANBI-status

(Algemeen Nut Beogende Instelling) en is gevestigd in Zwolle.

Organisatie

In het verslagjaar 2014 liet de directeurbestuurder zich adviseren door het management. Daartoe is

het Management Werkoverleg ingesteld. Naast de directeurbestuurder hadden de adjunct-directeur

en de beide managers hulpverlening hierin zitting. Met deze wijziging is de positie van het

management binnen de organisatie versterkt.
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Organogram per ultimo 2014

Besturingsmodel

Kadera kent als bestuursorganen het Bestuur en de Raad van Toezicht. Het Bestuur wordt uitgeoefend

door een eenhoofdige Raad van Bestuur: de directeurbestuurder. De verantwoordelijkheden en

bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten, het Reglement van de Raad van Toezicht en het

Bestuur- en directiestatuut. In hoofdstuk 3 zijn de gegevens van het Bestuur en van de Raad van

Toezicht vermeld.

Toelatingen

Bij besluit van 4 juni 2008 heeft Kadera de erkenning voor de functies ‘Begeleiding’ en ‘Behandeling’

toegewezen gekregen, als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ

(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).



2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Kadera is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is: slachtoffers, plegers, kinderen,

familie, vrienden, buren en professionals. Onder huiselijk geweld valt

kindermishandeling, oudermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld.

Kadera gedwongen prostitutie (loverboys) voorkomen. Er is

machtsverschil en van een afhankelijkheidsrelatie.

Kadera wordt gesubsidieerd door de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. Voor de

centrumgemeente Zwolle worden tevens de activiteiten van Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld

gesubsidieerd. Voor de functie ‘Begeleiding’ van de AWBZ

Menzis Zorgkantoor te Enschede en Achmea Zorgkantoor te Zwolle. Kadera voer

de ketencoördinatie uit. Dit zijn de gemeenten:

Raalte, Olst-Wijhe en Zwolle.

2.3.2 Capaciteit

Kadera heeft in 2014 (opvang)voorzieningen aangeboden in de centrumgemeenten Enschede en

Zwolle. Ultimo 2014 beschikte Kadera over de volgende opvangvoorzieningen:

 10 systeemplaatsen voor Crisisopvang

 22 systeemplaatsen voor Intensieve Zorg

 4 systeemplaatsen voor Safe Houses

 14 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen

 6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen

2.3.3 Werkgebieden
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2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Kadera is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is: slachtoffers, plegers, kinderen,

familie, vrienden, buren en professionals. Onder huiselijk geweld valt: (ex-)partnergeweld,

andeling, oudermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Ook wil

Kadera gedwongen prostitutie (loverboys) voorkomen. Er is bij huiselijk geweld altijd sprake van een

machtsverschil en van een afhankelijkheidsrelatie.

dieerd door de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. Voor de

centrumgemeente Zwolle worden tevens de activiteiten van Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)

functie ‘Begeleiding’ van de AWBZ zijn productieafspraken gemaakt met

Zorgkantoor te Enschede en Achmea Zorgkantoor te Zwolle. Kadera voerde voor 6 gemeenten

de ketencoördinatie uit. Dit zijn de gemeenten: Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst,

g)voorzieningen aangeboden in de centrumgemeenten Enschede en

Zwolle. Ultimo 2014 beschikte Kadera over de volgende opvangvoorzieningen:

10 systeemplaatsen voor Crisisopvang

22 systeemplaatsen voor Intensieve Zorg

4 systeemplaatsen voor Safe Houses

steemplaatsen voor Begeleid Wonen

6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Jonge Moeders

De belangrijkste opdrachtgevers voor Kadera zijn

de centrumgemeenten Enschede en Zwolle.

De gemeente Enschede is de centrumgemeente

voor vrouwenopvang en huiselijk geweld voor de

regio Twente. Dit werkgebied omvat de

gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede,

Haaksbergen, Hengelo, Hellendoorn, Hof van

Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen/Holten,

Tubbergen, Twenterand en Wierden.

De gemeente Zwolle is de centrumgemeente voor

vrouwenopvang en huiselijk geweld voor de regio

IJsselland en de gemeente Hattem.

Het werkgebied van Zwolle omvat de gemeenten

Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hattem,

Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst,

Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
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2.4 Samenwerkingsrelaties

Samenwerkingsafspraken

Kadera is een belangrijke ketenpartner op het terrein van huiselijk geweld. De belangrijkste

samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in:

 convenant ‘Coördinatie van Veiligheid, Zorg en Opvang gemeente Enschede’

(december 2010)

 convenant ‘Integrale Aanpak Huiselijk Geweld regio Zwolle’ (oktober 2007)

Gedurende het verslagjaar hebben de beide centrumgemeenten een regiovisie huiselijk geweld en

kindermishandeling opgesteld. De ‘Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland’ is op 13 mei 2014

vastgesteld. Deze regiovisie gaat uit van een aantal belangrijke hoofdpunten: veiligheid voorop, kind

centraal en nadruk op preventie en vroegsignalering. De ‘Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en

Kindermishandeling in Twente’ is van 11 november 2014. Naast vaststelling van deze visies in de

centrumgemeenten worden zij ook behandeld in de regiogemeenten.

Dialoog met de stakeholders

Met de subsidieverstrekkers vindt periodiek overleg plaats. Naast de verantwoordingsinformatie

komen dan ook de ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de activiteiten van Kadera aan de

orde. Als belangrijkste aandachtsgebieden gelden de transitie van de Jeugdzorg, de transitie van de

AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de ontwikkelingen om te komen tot

een objectief Verdeelmodel voor de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. In paragraaf 4.2 is

hierover meer te lezen.

Met de inkoopmanagers van Achmea Zorgkantoor en Menzis Zorgkantoor is meermalen overleg

gevoerd. Er is gesproken over de inhoud en de kwaliteit van de werkzaamheden en er zijn afspraken

gemaakt over de productieomvang in het kader van de extramurale begeleiding binnen de AWBZ.

Kadera heeft inkoopafspraken gemaakt na de aanbestedingsprocedure. Tevens heeft een herschikking

van budgetten plaatsgevonden met inachtneming van de gerealiseerde productie.

Externe communicatie

Een belangrijk deel van de externe communicatie was in 2014 erop gericht te laten zien aan

professionals en burgers wie Kadera is, wat zij doet en waarvoor men bij ons terecht kan.

Naast reguliere activiteiten is Kadera zich actief blijven profileren op de sociale media: Twitter,

Facebook en LinkedIn. Het aantal volgers op Twitter is van 654 naar 787 gestegen en het aantal vind-

ik-leuks op Facebook van 144 naar 207. Bekendheid is ook gegenereerd door bijvoorbeeld artikelen

samen met Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) en centrumgemeente Zwolle in huis-aan-huiskranten

en op de website www.kadera.nl. Middels diverse acties op Valentijnsdag en in de Week Zonder

Geweld is aandacht gevraagd voor huiselijk geweld, dierenopvang bij huiselijk geweld en de hulp die

Kadera biedt. Ook op gelegenheden zoals de Week van de Zorg en tijdens de 4 milesloop in Zwolle

heeft Kadera zich laten zien.

Het laatste kwartaal van het jaar stond met name in het teken van de komst van het Veilig Thuis

IJsselland (VTIJ). Professionals in IJsselland en huidige cliënten zijn geïnformeerd middels een brief

over het opgaan van het SHG en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) tot het VTIJ.

Huisstijldragers zijn ontwikkeld voor het VTIJ.

Interne communicatie

Een bijdrage is geleverd aan het aanpassen van de interne overlegstructuur. Randvoorwaarden

daarbij waren bijvoorbeeld dat de cliënt centraal staat en dat de overlegstructuur moet bijdragen

aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en aan het (toe)werken (naar) met zelfstandige

teams.
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur

Kadera hanteert de Zorgbrede Governancecode. De toepassing van de Governancecode wordt jaarlijks

geëvalueerd. Als er van de code wordt afgeweken wordt dit aangegeven.

3.2 Bestuur

Kadera hanteert het Raad van Toezicht-model. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door de

directeurbestuurder mevrouw W.B.P. Wielakker. De bezoldiging van de directeurbestuurder geschiedt

middels de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het functioneren van de

directeurbestuurder wordt jaarlijks geëvalueerd met de Raad van Toezicht. Voorafgaand

inventariseert de Raad van Toezicht het functioneren van de directeurbestuurder bij de

ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad (CR). De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

Raad van Toezicht zijn vastgelegd in haar statuten en reglement. Daarnaast is in december 2013 een

informatieplan en een bestuurs-directiestatuut vastgesteld.

3.3 Toezichthouders

Raad van Toezicht – Samenstelling

Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties

De heer drs. J.P.

Gebben, voorzitter

Burgemeester

gemeente Renkum

 Voorzitter Algemeen Bestuur van het

Gelders Archief

 Lid Raad van Advies van de Stichting

Meldpunt Misdaad Anoniem

 Voorzitter Koninklijke Bond van

Oranjeverenigingen

 Lid Raad van Advies Actal

Mevrouw drs. P.C.M.

Mohr, vicevoorzitter

(op voordracht

ondernemingsraad)

Adviseur Welzijn,

Zorg en Wonen

 Voorzitter van de Raad van Toezicht van

welzijnsinstelling Scala Hengelo

 Lid van de Raad van Toezicht van het

Kulturhus Haaksbergen

 Voorzitter van de Raad van Toezicht van

Thuisteam Twente in Almelo

Mevrouw drs. I.J.T.

Reijmer

Directeur I&O

Research

 Geen

De heer A. Westerholt Adviseur financieel

management

 Penningmeester Stichting Hervormd

Weeshuis te Zwolle

 Penningmeester Vereniging van Eigenaren

Havixholt te Zwolle

Mevrouw mr. D.S.

Terporten-Hop

Rechter-

plaatsvervanger bij

de rechtbank

Midden-Nederland

 Lid Raad van Toezicht Stichting Entréa te

Nijmegen en van Kristallis te Nijmegen
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De Raad van Toezicht heeft 5 keer vergaderd, waarvan 4 keer met de directeurbestuurder mevrouw

W.B.P. Wielakker, bijgestaan door de adjunct-directeur de heer J.W.L. Elshof, en 1 keer zonder het

directieteam.

De belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens deze vergaderingen waren:

 goedkeuring Jaardocument 2013; inhoudende jaarverslag en jaarrekening

 bespreking managementrapportages, managementletter en kwartaalcijfers

 vaststellen van de begroting 2015

 meerjarenonderhoudsplan

 accountantsverslag 2013

 vormgeving Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)

 jaarwerkplan 2015

 procuratiereglement

 kwaliteitsrapporten

De jaarrekening 2013 is behandeld in het bijzijn van de accountant van accountantskantoor

PricewaterhouseCoopers.

In januari 2015 heeft de jaarlijkse evaluatie met de ondernemingsraad plaatsgevonden en is het eigen

functioneren besproken. De voorzitter van de Raad van Toezicht voerde regelmatig overleg met de

directeurbestuurder. De vergaderingen van de Raad van Toezicht werden gehouden op het kantoor in

Zwolle. De financiële commissie is 4 keer bijeen geweest om de begroting 2015, tussentijdse cijfers,

jaarrekening en andere financiële aandachtspunten te bespreken met de directeurbestuurder en/of

adjunct-directeur.

Op 9 april 2014 heeft de remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter, het

jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeurbestuurder gevoerd.

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging conform de Zorgbrede

Governancecode, zoals aangegeven in de jaarrekening 2014 onder ‘Toelichting op de

resultatenrekening’. De vergoeding is conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

publieke en semipublieke sector.

3.4 Bedrijfsvoering

Uitvoering rapport IJsselvliet ‘De weg naar een toekomstvaste financiële functie’

In 2013 heeft IJsselvliet een onderzoek uitgevoerd naar de opzet, inrichting en werking van de

afdeling Financiën. IJsselvliet heeft hierover op 5 juni 2013 aan de directie van Kadera

gerapporteerd. De nieuw aangetrokken controller heeft eind 2013 als belangrijkste opdracht

meegekregen om in de jaren 2014 en 2015 de in het rappport genoemde verbeterpunten op te

pakken. Eind september 2014 heeft de controller een eerste voortgangsrapportage gepresenteerd aan

de directie en de Raad van Toezicht. Op dat moment is geconstateerd dat er naar volle tevredenheid

is gewerkt en dat er inmiddels flinke stappen zijn gemaakt.

Doorlichting afdeling Personeels- en salarisadministratie/Personeel en Organisatie (PSA/P&O)

Tijdens de aanpak van de verbeterpunten op de afdeling Financiën ontstond de behoefte om ook de

opzet, inrichting en werking van de afdeling PSA/P&O onder de loep te nemen. Voor dit tweede

onderzoek is wederom IJsselvliet benaderd. IJsselvliet heeft hierover op 12 juni 2014 aan de directie

van Kadera gerapporteerd. IJsselvliet is van mening dat de positionering van de afdeling PSA/P&O

binnen Kadera en de aanpak van de tijd- en kwaliteitsverbeteringen de eerste aandacht vragen. De

aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen en voor een groot deel uitgevoerd.
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Huisvesting Enschede

Kadera heeft de huisvesting in Enschede verbeterd. Het gaat hierbij om het verbeteren van de

spreekkamers, kantoren op de begane grond en ontmoetingsruimte op de tweede verdieping. Ten

behoeve van de veiligheid is de entree van de locatie aangepast. De uitvoering is, in samenspraak

met de woningbouwvereniging Domijn gerealiseerd.

3.5 Cliëntenraad

De CR adviseert de directeurbestuurder over de kwaliteit van de zorg. Kadera stelt een financieel

budget aan de CR ter beschikking voor de bekostiging van declaraties, opleidingen en inhuur van

externen. In overleg met de directeurbestuurder wordt jaarlijks de hoogte en inzet van het budget

bepaald.

Samenstelling cliëntenraad

Naam Functie

Mevrouw C. Alberts-Holtslag Voorzitter tot mei 2014

Mevrouw M. Soaris Secretaris tot mei 2014

Mevrouw L. Martines Lid tot november 2014

Mevrouw A. Bijkerk Lid tot maart 2014

De CR van Kadera is tot nu toe organisatiebreed georganiseerd. De afgelopen jaren waren er veel

problemen met de bezetting van de CR.
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In 2014 zijn helaas alle leden om verschillende redenen gestopt met hun werkzaamheden. Eén van de

leden was tot voor kort nog wel beschikbaar voor bijvoorbeeld de Wmo-adviesraad en als

ervaringsdeskundige.

De afgelopen jaren is het problematisch gebleken om nieuw beleid goed door te nemen met de CR en

om cliënten daadwerkelijk te betrekken bij verbeteringen/continue verbetering en adviesrecht te

geven. Daarnaast werden spreekuren niet volgens schema gedraaid en vergaderingen met directie en

CR waren lastig te plannen.

Vele vragen vanuit de spreekuren met cliënten gingen over facilitaire zaken, zaken die tijdens de

vergaderingen relatief veel tijd kostten.

Oorzaken problemen met de CR:

 ziekte

 te zware belasting thuissituatie

 te veel werk

 communicatieproblemen binnen de CR

 leden hadden ieder verschillende ideeën over de invulling van de spreekuren en over de

manier van werken binnen de CR

Kadera vindt de mening/de stem van (ex-)cliënten/cliëntenparticipatie echter wel belangrijk voor

het werken aan kwaliteit. Daarom is er gestart met een cliëntenraad nieuwe stijl:

 spreekuur voor cliënten over facilitaire zaken, gestart in augustus 2014

 groepsoverleg met cliënten en de Staffunctionaris Facilitaire Zaken, 2 keer per jaar, start

voorjaar 2015

 groepsoverleg met cliënten en de beleidsmedewerker strategie, innovatie en kwaliteit, 2 keer

per jaar, start voorjaar 2015

 “cliëntenpanel” op locatie, gestart in augustus 2014

 een organisatiebrede CR van 3 personen (de Centrale CR), start 2015

Er heeft 1 keer overleg plaatsgevonden met de directeurbestuurder.

De volgende onderwerpen zijn behandeld:

 database verbeteracties

 jaarplan Kadera

 MIC-rapportage 2013 (Melding Incidenten Commissie)

 spreekuren van de CR

 folder CR
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3.6 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad behartigt de belangen van de werknemers van Kadera.

Samenstelling ondernemingsraad

Naam Functie

Mevrouw C. Veluwenkamp-Kragt Voorzitter

Mevrouw I. Broeks Secretaris

Mevrouw B. Mols Lid

Mevrouw C. Bramer Lid

Mevrouw L. van Boom Lid

De ondernemingsraad heeft een training van 2 dagen gevolgd. Er heeft 5 keer overleg

plaatsgevonden, waarvan 1 maal met de vertrouwenspersoon voor medewerkers.

Adviesaanvragen

De directeurbestuurder heeft aan de ondernemingsraad advies gevraagd over:

 begroting van 2015

 bestuurs- en directiestatuut

 vormgeving AMHK

Instemmingsaanvragen

De directeurbestuurder heeft aan de ondernemingsraad instemming gevraagd over:

 werkkostenregeling

Overige onderwerpen

Andere onderwerpen die behandeld zijn:

 verzuimverlof

 jaarwerkplan ondernemingsraad

 zelfstandige teams

 screeningsteam

 ontwikkeling productiviteitsnorm

 registratie jeugdzorg

 toets RI&E (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie)

 gedragscode sociale media

Tevens is de ondernemingsraad betrokken bij:

 verzuimbeleid door deel te nemen aan de Regiegroep Verzuim

 arbobeleid door deel te nemen aan de Arbocommissie

 Raad van Toezicht middels jaarlijkse gesprekken
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4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid

Missie

Ieder mens heeft recht op veilig opgroeien en veilig leven. Kadera bestrijdt, vanuit haar

maatschappelijke verantwoordelijkheid, huiselijk geweld en zoekt hierbij actief de benodigde

partners.

Visie

De maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de samenleving staan niet stil. Ongeacht deze

ontwikkelingen blijft er vraag naar een stevige aanpak van huiselijk geweld. Geweld in

afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel, of het nu gaat om een kind, oudere of iemand met een

handicap. Ieder mens moet zich veilig kunnen voelen bij ouders, partner, kinderen en bij vertrouwde

professionals. Dat vertrouwen hoort niet beschaamd te worden.

Ook de vraag naar opvangvoorzieningen voor slachtoffers van huiselijk geweld blijft. Huiselijk geweld

wordt niet meer geaccepteerd. Dat voor het oplossen van de problematiek een systeemgerichte

aanpak nodig is, staat inmiddels buiten kijf. Naast een eigen aanbod is een ketenaanpak nodig om

een goed antwoord te geven op de voorkomende problematiek.

Kadera wil voorzien in de zorgbehoefte van cliëntsystemen in situaties van geweld in

afhankelijkheidsrelaties. Het stoppen van huiselijk geweld is de core-business van Kadera. Kadera

geeft hier invulling aan door middel van preventie, vroegsignalering, ambulante trajecten, opvang en

nazorg. Alle activiteiten worden geboden vanuit respect voor en vertrouwen in de kracht en de

mogelijkheden van de cliënt. Veiligheid en perspectief staan daarbij voorop.

De cliënt staat centraal in de aanpak. Kadera richt zich op het voortdurend aanpassen van haar

aanbod aan de behoeften van de cliënt. Kadera volgt de ontwikkelingen in de samenleving op het

terrein van huiselijk geweld nauwgezet. De organisatie is flexibel en beschikt over een flexibel en

gedifferentieerd aanbod.

Als uitgangspunt bij de inzet van het aanbod van Kadera geldt: licht waar kan, zwaar waar nodig.

Kadera gaat uit van de kracht van cliënten en hun omgeving. Zij stimuleert de veerkracht, groei en

empowerment van cliënten en werkt aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Kadera gaat ervan

uit dat de grenzen aan de ontwikkeling en groei van cliënten en hun omgeving niet bekend zijn. Zij

begrijpt het functioneren van cliënten in het licht van het systeem waarvan zij deel uitmaken en ziet

de omgeving als een oase van hulpbronnen en van mogelijkheden tot herstel.

Kadera is een professionele organisatie. Alle medewerkers met cliëntcontacten zijn geschoold op het

terrein van huiselijk geweld. Zij zijn deskundig en gemotiveerd. Zij signaleren, faciliteren,

ondersteunen, adviseren en bewaken. Zij gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en werken

resultaatgericht. Kadera wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid huiselijk geweld

stoppen. Zij gaat hierbij uit van de kracht en kwaliteit van de organisatie. Kadera zoekt aansluiting

bij en samenwerking met andere organisaties. Voor de aanpak van huiselijk geweld is samenwerking

binnen een keten noodzakelijk. In de zoektocht naar samenwerkingspartners laat Kadera zich leiden

door de kwaliteit en de kracht van de organisaties.

Kadera sluit aan bij lokale structuren en netwerken. Samenwerking met andere betrokken

organisaties leidt tot optimale ondersteuning van de cliënt. Het samenwerken met anderen verhoogt

tevens het werkplezier van de medewerker.

De centrale vraag die leidend is, luidt: Hoe kunnen wij, daar waar huiselijk geweld voorkomt en heeft

plaatsgevonden, dit stoppen en helpen voorkomen dat het (weer) gebeurt?
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Processen rondom het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling worden op elkaar

afgestemd in de keten. Kadera vervult een rol in het opstellen, implementeren en bewaken van deze

processen. Kadera hecht aan bekendheid van haar werkzaamheden.

4.2 Algemeen beleid

Externe ontwikkelingen

De belangrijkste externe ontwikkelingen in het verslagjaar 2014 zijn:

 transitie AWBZ naar Wmo

 onderzoek naar een objectief Verdeelmodel Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang

 samenvoeging SHG en AMK

Transitie AWBZ

Kadera verstrekte aan haar cliënten in de opvang, op indicatie, extramurale begeleiding vanuit de

AWBZ. Per 1 januari 2015 is de begeleiding uit deze wet geschrapt. Om de dienstverlening aan haar

cliënten te kunnen blijven voortzetten is gewerkt langs een tweetal sporen.

Eerste spoor:

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor maatwerkvoorzieningen zoals de individuele begeleiding

van kwetsbare burgers. Daartoe hebben de meeste gemeenten in het werkgebied van Kadera een

aanbestedingstraject uitgeschreven. Kadera heeft op tal van deze trajecten ingeschreven. Deze

aanbestedingen zijn steeds succesvol afgerond. Daarmee kan Kadera een raamovereenkomst met

deze gemeenten aangaan.

Tweede spoor:

In de loop van 2014 werd duidelijk dat de middelen vanuit de AWBZ-functie ‘begeleiding’, welke

toegekend waren aan de vrouwenopvangorganisaties, op landelijk niveau zijn toegevoegd aan de

Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Kadera heeft tijdig bij de gemeenten het verzoek

ingediend per subsidiebeschikking deze middelen toegekend te willen krijgen.

In december 2014 zijn de middelen bij beschikking toegekend, waarmee het tweede spoor succesvol

is verlopen.

Objectief verdeelmodel vrouwenopvang

Het kabinet heeft besloten over te gaan naar een objectief verdeelmodel voor de Decentralisatie-

uitkering Vrouwenopvang. De huidige budgetten zijn grotendeels historisch bepaald. Met de

meicirculaire 2014 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangegeven dat de uitkering aan de

centrumgemeente Zwolle voor 2015 3.3 miljoen gefaseerd afneemt tot 2.8 miljoen in 2018. In het nog

vrij recente verleden is de opvangcapaciteit in Zwolle steeds uitgebreid onder meer vanuit het

rijksprogramma ‘Beschermd en weerbaar’, dat tot doel had de druk op de opvangvoorzieningen te

verminderen. Inmiddels is de koers vanuit de overheid gewijzigd, in die zin dat nu ingezet wordt op

meer ambulante zorg.

Relatie AWBZ en verdeelmodel

Nadat bekend werd dat de AWBZ-middelen die de vrouwenopvanginstellingen in 2013 ontvingen

toegevoegd worden aan de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang, besloot het Rijk ook deze

middelen te herverdelen. In de septembercirculaire is aangekondigd dat, door de toevoeging van het

AWBZ-budget, de uitkering voor de vrouwenopvang voor de centrumgemeente Zwolle 3.7 miljoen in

2015 zal bedragen en 3.0 miljoen in 2018. Na aandringen van de Tweede Kamer heeft de

staatssecretaris advies gevraagd aan de Raad voor de financiële verhoudingen over de toevoeging van

AWBZ-middelen aan de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Deze raad heeft haar advies

uitgebracht op 10 december 2014. Daarin stelt zij dat ongewenste herverdeeleffecten ontstaan. De

raad signaleert ook dat er een bekostigingsprobleem ontstaat waar het objectieve verdeelmodel geen



oplossing voor kan bieden. Dit model is gebaseerd op de veronderstelde vraag naar opvang in een

regio. Vanuit de gewaarborgde landelijke toegankelijkheid kan er ook een beroep op

buiten de eigen regio ontstaan. De raad staat een bestuurlijke oplossing voor. Overwogen kan worden

te werken met het regiobeginsel, naar analogie van de jeugdzorg.

Na dit advies is voorgesteld het programma Regio Aanpak Veilig Thuis voort t

programma toe te werken naar een landelijk convenant tussen de centrumgemeenten

vrouwenopvang. Het streven is dit convenant in april 2015 voor te leggen aan de wethouders van de

centrumgemeenten. Kadera is van mening dat het minister

bewaker op zich moet nemen. Indien een landelijk convenant niet tot stand komt, is het ministerie

aan zet om met inachtneming van het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen tot een

acceptabel bekostigingssysteem te komen.

De vormgeving van Veilig Thuis IJsselland

Op 1 januari 2015 is VTIJ gestart. In het verslagjaar is

onder de projectleiding van TNO, de heer Joost Vos,

door Bureau Jeugdzorg Overijssel (nu: Jeugdbescherming

Overijssel (JbOV)) en Kadera gewerkt aan de

totstandkoming van VTIJ. Op 30 januari 2014 is aan BJzO

en Kadera de opdracht gegeven om met een voorstel te komen voor de inrichting van een

meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

‘Vormgeving AMHK IJsselland’ opgeleverd. Het AMHK heeft de volgende wettelijke taken:

 het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk gewe

kindermishandeling

 het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een

vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is

 het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huisel

kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft

 het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij

huiselijk geweld of kindermishandeling,

kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel

de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft

 het in kennis stellen van de politie of de

van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van

de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe

aanleiding geeft

 indien het advies en meldpunt een verzoek tot onde

Kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college

wethouders

 het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan van de stappen die naar

aanleiding van de melding zijn ondernome

Naast de wettelijke taken zijn ook aanvullende functies opgenomen in het AMHK IJsselland (nu:

 regionale regie voor de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

 uitvoeringstaken tijdelijk huisverbod

 expertiseopbouw van diverse vormen

eergerelateerd geweld

 bereikbaarheidsdienst en crisisdienst, inclusief crisisinterventie

 monitoring en prevalentie

 zorgmeldingen

 politiemeldingen huiselijk geweld
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oplossing voor kan bieden. Dit model is gebaseerd op de veronderstelde vraag naar opvang in een

regio. Vanuit de gewaarborgde landelijke toegankelijkheid kan er ook een beroep op voorzieningen

buiten de eigen regio ontstaan. De raad staat een bestuurlijke oplossing voor. Overwogen kan worden

te werken met het regiobeginsel, naar analogie van de jeugdzorg.

Na dit advies is voorgesteld het programma Regio Aanpak Veilig Thuis voort te zetten en vanuit dit

programma toe te werken naar een landelijk convenant tussen de centrumgemeenten

Het streven is dit convenant in april 2015 voor te leggen aan de wethouders van de

centrumgemeenten. Kadera is van mening dat het ministerie als systeemverantwoordelijke de rol van

bewaker op zich moet nemen. Indien een landelijk convenant niet tot stand komt, is het ministerie

aan zet om met inachtneming van het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen tot een

ngssysteem te komen.

De vormgeving van Veilig Thuis IJsselland

Op 1 januari 2015 is VTIJ gestart. In het verslagjaar is

onder de projectleiding van TNO, de heer Joost Vos,

door Bureau Jeugdzorg Overijssel (nu: Jeugdbescherming

Overijssel (JbOV)) en Kadera gewerkt aan de

Op 30 januari 2014 is aan BJzO

t gegeven om met een voorstel te komen voor de inrichting van een advies- en

meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In juni 2014 hebben deze partijen het document

ormgeving AMHK IJsselland’ opgeleverd. Het AMHK heeft de volgende wettelijke taken:

et fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of

het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een

vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is

het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of

kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft

het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij

huiselijk geweld of kindermishandeling, bij een melding van huiselijk geweld of

kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel

de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft

het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding

van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van

de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe

indien het advies en meldpunt een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de

inderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van burgemeester en

het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan van de stappen die naar

aanleiding van de melding zijn ondernomen

Naast de wettelijke taken zijn ook aanvullende functies opgenomen in het AMHK IJsselland (nu: VTIJ

regionale regie voor de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

uitvoeringstaken tijdelijk huisverbod (THV)

uw van diverse vormen van geweld zoals ouderenmishandeling en

bereikbaarheidsdienst en crisisdienst, inclusief crisisinterventie
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Het functioneert als één organisatie met een eigen en onafhankelijke identiteit en met een eigen

poule van mensen die vanuit één hoofdlocatie samenwerken. Het AMHK is ondergebracht aan de

Terborchstraat 13-15 in Zwolle. Als gevolg hiervan zijn diverse stafafdelingen van Kadera verhuisd

naar een kantoorgedeelte aan de Koggelaan in Zwolle. De bestuurders van Kadera en BJzO

vertegenwoordigen het AMHK. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Alle gemeenten

in de regio IJsselland hebben het vormgevingsdocument vastgesteld. De gemeente Hattem is per 1

januari overgeheveld naar de centrumgemeente Apeldoorn. Eind december 2014 is de

subsdiebeschikking ontvangen voor het VTIJ. Tevens zijn daarbij de prestatieafspraken aangegeven.

Jaarwerkplan 2014

In het jaarwerkplan 2014 heeft Kadera doelstellingen vastgelegd voor de thema’s cliënten,

medewerkers, organisatie en ketenaanpak.

Cliënten

Voor de effectiviteit van de hulpverlening zijn op landelijk niveau sectorspecifieke indicatoren voor

de opvang ontwikkeld. Deze zijn, in de vorm van een pilot, door een aantal organisaties, waaronder

Kadera, in december 2013 en januari 2014 getest. De verwachting is dat de resultaten van afname

van deze indicatoren een goed beeld schetsen van het herstel en de ontwikkeling van een cliënt

tijdens haar opname binnen opvangvoorzieningen. Het herstel wordt zichtbaar door te scoren op het

gebied van wonen, financiën, veiligheid, sociaal netwerk en participatie.

Medewerkers

In het jaarwerkplan 2014 is aangegeven dat Kadera voor de score van een externe audit, naar

modelgetrouwheid van de toepassing van de methodiek Krachtwerk binnen de opvang, wil uitkomen

boven een 2.8. In september 2014 heeft Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het

Radboudumc in Nijmegen de rapportage ‘Modelgetrouwheidsmeting Krachtwerk, Kadera Intensieve

Zorg Zwolle’ opgeleverd. Intensieve Zorg Zwolle (IZZ) scoort een 3.0 voor modelgetrouwheid. De

rapportage van Kadera Intensieve Zorg Enschede (IZE) valt buiten het verslagjaar 2014. Vanaf

november 2014 wordt aan alle hulpverleners de mogelijkheid geboden een training Systeemgericht

werken te volgen.

Organisatie

Het proces om te komen tot zelfstandige teams loopt door. Het primaire proces is in het verslag

aangestuurd en gecoacht door 2 leidinggevende managers hulpverlening. Om het proces in goede

banen te leiden vindt afstemming plaats met de ondersteunende diensten. Naast het werken aan

teamontwikkelingsdoelen gaat veel aandacht uit naar resultaatgericht werken. De daarbij horende

sturings- en managementinformatie is in het verslagjaar op peil gebracht.

Ketenaanpak

De veranderingen in het sociaal domein leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen. Vanuit het vormen

van Veilig Thuis vindt afstemming plaats met het lokale veld. Vanuit de opvangvoorzieningen wordt

samengewerkt met de wijkteams. Op het gebied van jeugdzorg wordt vanuit de wijkteams een

bijdrage geleverd aan een passend aanbod voor kinderen met een zorgvraag.

Sreeningsteam

Het screeningsteam is eind 2013 gestart. Het team is verantwoordelijk voor de screening en

diagnostiek van de cliënten in de opvang. Het verzorgt de AWBZ-aanvragen van de cliënten en

bewaakt de in-, door- en uitstroom van cliënten. Opvallend is de stijging van de AWBZ-productie

nadat dit team is gestart. Het team heeft in 2014 een beperkt aantal monitorinstrumenten

ontwikkeld, waarmee zij in staat is de voortgang van de hulpverleningstrajecten te volgen en te

bewaken.
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4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Het leveren van de beste kwaliteit van zorg staat bij Kadera bovenaan op de agenda. Kadera is met

haar medewerkers, en waar mogelijk cliënten, continu bezig met het verbeteren van haar dienst- en

hulpverlening conform de kwaliteitscyclus plan-do-check-act. Sinds oktober 2008 is Kadera HKZ

gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Ieder jaar vindt een (periodieke) audit plaats door DNV Certification BV. Bij Kadera zijn in 2014 10

sterke punten benoemd. Enkele sterke punten van Kadera zijn volgens de externe auditor:

 Kadera is een centrale speler, ook op landelijk strategisch niveau

 het management geeft vertrouwen en ruimte

 er is structureel aandacht voor evaluaties van complexe situaties

 risico’s voor de cliënt zijn goed in beeld

 dossiers zijn goed op orde

 de taken die het screeningsteam uitvoert zijn ontlastend voor de teams

 medewerkers kunnen bij elkaar terecht en delen kennis

Daarnaast zijn er 2 tekortkomingen geconstateerd op het gebied van analyse van het personeelsbeleid

en analyse van incidenten per locatie. De mate van beheersing van het kwaliteitsmanagementsysteem

is met een 4 beoordeeld op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 het hoogst haalbare is. DNV heeft een

aantal mogelijke verbeterpunten meegegeven waar Kadera mee aan de slag gaat. Ondertussen werkt

Kadera ook verder aan verbeterpunten die intern gesignaleerd zijn.

Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld maakt geen deel uit van het HKZ-certificeringssysteem, maar sluit

wel, daar waar mogelijk, aan bij de kwaliteitsnormen van de opvang. Bij het invoeren van het

handelingsprotocol om de meldingen conform de wet Meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling te verwerken zijn de werkprocessen aangepast en opgenomen in het

kwaliteitshandboek van Kadera. Er is een instrument voor het meten van de tevredenheid van

cliënten ontwikkeld, de CQ-Index, en er is een start gemaakt met het monitoren op de resultaten die

behaald zijn bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod. Waar mogelijk en gewenst sluit het SHG

aan bij de bestaande kwaliteitsdocumenten van Kadera. Op deze manier werkt ook het SHG aan

bewaking en continue verbetering van haar kwaliteit.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

4.4.1 Kwaliteit van zorg

Cliënttevredenheid extern gemeten

De CQ-Index (Consumer Quality Index) wordt 1 keer per 2 jaar gebruikt. In 2014 is de

cliënttevredenheid door een externe partner gemeten met behulp van de CQ-index. De uitkomst voor

de hele organisatie was een 7,9. Het rapportcijfer van de opvang in Zwolle was 8,6. De teams hebben

de opdracht aangenomen om na de CQ-index verbeterpunten te formuleren.

Cliënttevredenheid Steunpunt Huiselijk Geweld

Het jaar 2014 is gebruikt voor het verder verfijnen van het interne tevredenheidinstrument en het

oplossen van uitvoeringsvraagstukken. Het aantal afgenomen tevredenheidonderzoeken is daardoor

klein. De resultaten die wel gemeten zijn, zijn niet representatief maar wel bemoedigend: het

merendeel van de cliënten geeft gemiddeld een 8.
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Cliënttevredenheid intern gemeten

Intern is de cliënttevredenheid vanzelfsprekend ook gemeten. Cliënten van Crisisopvang Zwolle (COZ)

gaven gemiddeld een 8,5, Intensieve Zorg Zwolle (IZZ) en Begeleid Wonen Zwolle scoorden gemiddeld

een 8,0. Cliënten van Begeleid Wonen Jonge Moeders (BWJM) gaven gemiddeld een 8,3. en Begeleid

Wonen Enschede werden beoordeeld met een 8,2. Resultaten om trots op te zijn. De nazorg van

Enschede werd beoordeeld met een 6,5. Cliënten gaven Kadera tijdens deze evaluaties een aantal

verbetertips; deze zijn of worden opgepakt.

Effectmeting hulpverlening

Begin 2014 is er proefgedraaid met een nieuw instrument om het effect van de hulpverlening te

meten. Dit is naar tevredenheid verlopen. Kadera heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de

Effectenster voor de opvang. Vanaf januari 2015 kan de Effectenster bij Kadera gebruikt worden.

Onderzoeken

Er zijn in 2014 diverse (afstudeer)onderzoeken binnen Kadera gedaan. Deze hadden allen tot doel om

zicht te krijgen op het betreffende onderwerp, bijvoorbeeld veiligheid, participatie, tevredenheid

moeders en kinderen over de kinderhulpverlening, de jeugdsoos en het screenen van de kinderen. In

het algemeen blijkt uit metingen dat de kwaliteit van deze zaken iets minder hoog is dan in 2013.

Waarschijnlijk komt dit door de veranderde organisatiestructuur richting de zelfstandige teams. Alle

gremia binnen de organisatie moeten groeien in de nieuwe rol. Naar aanleiding van de onderzoeken

zijn verbetermaatregelen ingezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Het kabinet heeft Sirus te Gouda extra middelen voor opvang en begeleiding van jonge moeders

toegekend. Als vervolg daarop voert het Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding een

onderzoek uit naar de opvang en begeleiding van jonge moeders en hun baby. Kadera participeert in

dit onderzoek, dat in de eerste helft van 2015 opgeleverd wordt.

Medezeggenschap en participatie cliënten

In 2014 is gestart met medezeggenschap en participatie van cliënten nieuwe stijl: op de locaties is

ruimte gecreëerd voor inspraak en participatie van cliënten naar de centrale CR. Daarnaast is een

speciaal spreekuur gestart op het gebied van facilitaire zaken. Op dat terrein hadden cliënten de

meeste vragen.

Samenwerkingsrelaties

Ten behoeve van een volledig zorgarrangement voor cliënten en kinderen is een

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met De Ruytershoeve, een GZ-psychologenpraktijk die

gespecialiseerd is in behandeling van trauma's. Daarnaast is samenwerking gezocht met het Openbaar

Ministerie (OM) ten behoeve van cliënten in een Safe House.

Veiligheid

Bij Kadera is de aandacht voor de veiligheid van cliënten groot. Bij opname wordt een risicoscreening

(Verwey-Jonker Instituut) afgenomen en op basis hiervan wordt samen met de cliënt een

veiligheidsplan opgesteld. De risicoscreening wordt periodiek en incidenteel herhaald. Op basis

daarvan wordt, indien nodig, het veiligheidsplan bijgesteld. Ieder kind heeft daarnaast zijn of haar

eigen veiligheidsplan. Als het nodig is wordt er samengewerkt met de politie. Dit laatste geldt

standaard voor de cliënten van de Safe Houses. In 2014 is een onderzoek gestart naar de ervaringen

van cliënten die daar verblijven. Uit de CQ-index en uit interne metingen blijkt dat cliënten zich

veilig voelen bij Kadera.
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Hulpverlening aan kinderen

Om de kwaliteit van de begeleiding aan de kinderen te vergroten, is de methodiek Veerkracht verder

ontwikkeld. Het contact met de vaders heeft in 2014 verder vorm gekregen. Vaders gaven aan dat zij

de meervoudige partijdigheid missen. Mede om die reden is in 2014 gestart met een 4-daagse training

Systeemgericht werken voor alle hulpverleners.

4.4.2 Klachtenbehandeling cliënten

De klachtenregeling wordt middels de informatiemap voor cliënten, ‘De Wegwijzer’, onder de

aandacht gebracht. Ook op de website wordt de klachtenregeling bekend gemaakt.

In 2014 zijn 5 informele klachten binnengekomen en afgehandeld. Van deze klachten hadden er 3

betrekking op het SHG, 1 op het Meldpunt en 1 vanuit de opvang. De vertrouwenspersoon voor

cliënten, mevrouw S. Padantin, is niet ingeschakeld. De klachten zijn allemaal afgehandeld door het

management.

Met de vertrouwenspersoon heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden.

Kadera heeft samen met Stichting Humanitas Onder Dak een externe klachtencommissie. Er zijn in

2014 geen klachten aan de commissie voorgelegd. De commissie is niet bijeengekomen. De commissie

is door de directie schriftelijk op de hoogte gehouden van de gang van zaken en de ontwikkelingen bij

Kadera. In december is afscheid genomen van de heer Henk Nijhof vanwege het eind van de tweede

zittingsperiode. De samenstelling van de klachtencommissie is per 31december 2014 als volgt:

Naam Functie

Mevrouw I. Buursink Voorzitter

Mevrouw A. Bevers-Peters Lid

Mevrouw G. Duyghuisen Lid

De heer M. Witteveen Lid

Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw W.M. Klomp-Jongsma.
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4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid

Sociaal beleid

Het sociaal beleid betreft de visie en opvattingen van een organisatie over de rol en de betekenis van

de factor personeel. Deze is binnen Kadera gebaseerd op de HRM-gedachte (Human Resource

Management). In deze gedachte is het sociaal beleid een geïntegreerd onderdeel van het totale

instellingsbeleid. Het uitgangspunt is dat de medewerker een vitale factor is in het streven naar

klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. De medewerker wordt gezien als een bron van opbrengsten

en resultaten, waarin menselijke talenten optimaal benut worden. De kwaliteiten van de

medewerkers zijn bepalend voor het succes van de instelling. Voortdurende ontwikkeling van deze

kwaliteiten komt het succes van de instelling ten goede.

Kadera wil werken in een cultuur waarin alle medewerkers continu hun vaardigheden en processen

verbeteren. Iedere dag, ieder proces, door iedereen. Kadera neemt de eigen kracht van medewerkers

als uitgangspunt en biedt daarom een stimulerende en uitnodigende omgeving aan. Een voorwaarde

hiervoor is een lerende organisatie te zijn, waarbinnen teams en medewerkers hun doelstellingen

kunnen behalen.

Kadera als lerende organisatie, toewerkend naar zelfstandige teams

Het in 2012 ontwikkelde en geïmplementeerde instrument ‘Teamontwikkeling’ stelt teams en hun

leidinggevenden in staat om de ontwikkelingsstatus te meten en vervolgens ontwikkelingsdoelen te

stellen die in het teamjaarplan worden opgenomen. Goed en regelmatig gebruik van het instrument

biedt een leidraad voor het leidinggeven in de verschillende fasen.

Kadera heeft er op deze manier een instrument bij om in te zetten bij het proces naar een lerende,

onderzoekende en bekwame organisatie. Een organisatie die zich kenmerkt door de medewerkers in

staat te stellen te leren en zichzelf voortdurend aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Kadera wil inspelen op veranderingen en ondersteunt deze door ruimte voor leerprocessen te

creëren. Problemen worden gezien als leerprocessen, kansen en mogelijkheden tot verandering.

In vervolg daarop is de tijd rijp om het instrument ‘Functioneringsgesprek’ hierop aan te laten

sluiten. Een werkgroep heeft een reflectie-instrument ontwikkeld dat de professionele ontwikkeling

van de individuele medewerker toetst en dat past binnen het model van Teamontwikkeling. In 2015

zal dit instrument worden geïmplementeerd. Het uitgangspunt hierbij is dat het instrument bijdraagt

aan de verdere kwaliteitsverbetering van de hulpverlening aan cliënten en aan nog meer

tevredenheid van medewerkers.

Diversiteitsbeleid

Kadera wil de medewerkers uitrusten om goed om te gaan met de verscheidenheid van haar cliënten

en medewerkers. Het percentage niet-westerse allochtone medewerkers ultimo 2014 is 6%, exact

hetzelfde als in 2013. In 2012 was dat 5,9%.
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Verloop

Het aantal fte’s op 1 januari 2014 bedroeg 77,5 en op 31 december 2014 bedroeg het 78,1. In 2014

zijn 25 medewerkers uit dienst gegaan en 24 medewerkers in dienst gekomen. Op 31 december 2014

waren er 119 medewerkers in dienst.

2014 2013 2012

Medewerkers in dienst per 31 december 119 120 120

Aantal fte’s per 31 december 78,1 79,3 78,9

Vacaturevervulling

In 2014 zijn 6 vacatures gesteld. Hiervan zijn er 3 intern uitgezet, de andere 3 zijn zowel intern als

extern gepubliceerd. Alle vacatures zijn ingevuld, waarvan 2 door externe kandidaten.

4.5.2 Kwaliteit van het werk

Deskundigheidsbevordering

De volgende trainingen/cursussen zijn uitgevoerd:

 basis en herhaling Bedrijfshulpverlening

 herhaling Krachtwerk (hulpverleners)

 training wet Meldcode gespreksvaardigheden (hulpverleners)

 opfristraining secundaire traumatisering (hulpverleners)

 opfristraining omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie (hulpverleners)

 train-de-trainer weerbaarheid (kinderhulpverleners)

 systeemgericht werken (hulpverleners)

De in dienst getreden hulpverleners hebben de volgende trainingen gevolgd:

 basistraining Huiselijk geweld

 omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie

 secundaire traumatisering

 methodiek Krachtwerk

Daarnaast hebben teambrede scholing en workshops plaatsgevonden en volgden diverse medewerkers

een individuele training.

4.5.3 Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratiebeleid

Arbeidsomstandigheden

Bij circa 5 personen heeft de ergocoach instructie gegeven over het instellen van de werkplek om RSI-

klachten te voorkomen. Ook is aan team IZZ en COZ een instructie gegeven. Voor de opvang in Zwolle

zijn enkele, simpel in hoogte verstelbare, bureau’s aangeschaft en enkele bureaustoelen vervangen.

Verzuim

Het verzuim werd in 2014 met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. De

verzuimfrequentie is uitgekomen op de wenselijke norm van 1,1. Het verzuimpercentage is hoger

uitgevallen. Het gestelde doel van 5,5% is niet behaald, het verzuimpercentage is uitgekomen op

8,1%. Daarom zullen de leidinggevenden voortaan nadrukkelijk ondersteund worden door P&O en

zullen er op een eerder moment interventies worden uitgezet.
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Dit alles om meer sturing te geven aan het verzuimproces. Een andere maatregel is dat met ingang

van het nieuwe verslagjaar de vervanging bij ziekte bij de teams komt te liggen. Op die manier zal

het verzuim meer in beeld zijn bij de teams.

Bedrijfshulpverlening

Om de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverleners op peil te houden hebben 49

medewerkers een herhaling Bedrijfshulpverleningscursus gedaan, waarvan 24 de cursus digitaal

hebben gedaan. 9 nieuwe medewerkers hebben de Basis Bedrijfshulpverleningscursus gevolgd.

Melding Incidenten Commissie

De MIC heeft als hoofdtaak om kwartaaloverzichten te maken van alle meldingen. Het totale aantal

onder de verschillende noemers is vergeleken met 2013 gelijk gebleven. Er zijn in beide jaren 43

meldingen geweest, in 2012 waren dat er 56. Hoewel de aard van de incidenten ernstiger wordt en

een aantal incidenten zich op straat hebben voorgedaan, lijkt de medewerker zich daar goed in mee

te kunnen bewegen en zich intern prima opgevangen te voelen. De onderlinge nazorg is goed. De

getroffen maatregelen, veelal op teamniveau, waren over het algemeen afdoende. Diverse trainingen

aangaande dit onderwerp zullen dan ook aangeboden blijven worden. Van Emergenz, de externe

traumaopvang, is 1 maal gebruik gemaakt.

Locatie Agressie incidenten Schokkende
gebeurtenissen

(Bedrijfs) ongevallen Incidenten
cliënten

2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

IZE 4 - 10 3 7 14 - - - 1 2 2

COZ 3 4 12 3 15 2 - - 2 2 - 3

IZZ 2 - - 7 2 3 - - 1 3 - 5

BWJM 1 - 1 - 1 5 - - 1 1 2 2

SHG - - 2 - 2 2 - - - 3 1 1

Centraal
Bureau

- 1 - 1 1 - - - - - - 2

Totaal 10 5 25 14 28 26 - - 4 10 5 15

Melding vertrouwenspersoon medewerkers en klachtencommissie medewerkers

De vertrouwenspersoon medewerkers staat de medewerkers bij in geval van informele en/of formele

klachten op het gebied van seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. Het doel van

de vertrouwenspersoon is: ondersteunend zijn aan een veilig, integer en sociaal werkklimaat. De

vertrouwenspersoon de heer M. van der Wou is werkzaam vanuit Spectrum, partner in elan. Hij is in

2014 1 maal ingeschakeld vanwege ongewenste omgangsvormen door een leidinggevende naar een

medewerker toe, samen te vatten als: het werk onaangenaam maken en bespottend, neerbuigend

behandelen. In een driegesprek is alles besproken.

De vertrouwenspersoon sluit jaarlijks aan bij overleg met de OR.

Een aantal in Overijssel en Gelderland werkende instellingen die onder de CAO van Kadera (en die

van de Kinderopvang) vallen heeft Spectrum, partner in elan, verzocht een Klachtencommissie

Ongewenste Omgangsvormen in het leven te roepen en in stand te houden. Spectrum draagt zorg voor

het samenstellen van de Klachtencommissie, welke bestaat uit tenminste 5 leden, die onder meer

over inhoudelijke en juridische deskundigheid beschikken. Deze commissie kiest zelf de voorzitter uit

haar midden. Spectrum biedt secretariële en administratieve ondersteuning en is verantwoordelijk

voor de continuïteit van de commissie. Instellingen die zich aansluiten bij Spectrum hanteren het

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen en de daarbij behorende Gedragscode.
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Op 31 december 2014 bestaat de Klachtencommissie uit:

Naam Functie

Mevrouw drs. T. de Rijk Voorzitter

De heer mr. L. Cornelisse Commissielid

De heer H. Waagmeester Commissielid

Mevrouw mr. B. Siesling Commissielid

Het secretariaat wordt verzorgd door mevrouw R. Westerink.

Formele klachten zijn er dit jaar niet geweest. De externe Klachtencommissie hoefde derhalve

(wederom) niet bijeen te komen.

Vrijwilligersbeleid

Een pool van ervaringsdeskundigen is opgericht ter ondersteuning bij voorlichtingen, trainingen en

media-activiteiten. Diverse ervaringsdeskundigen hebben in 2014 hun verhaal gedaan tijdens

scholingsbijeenkomsten.

Op de diverse locaties van Kadera zijn vrijwilligers ingezet. De volgende organisaties hebben voor

vrijwilligers gezorgd:

 Humanitas

 Klus in de Wijk Zwolle

 RIBW (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen)

 Stichting Het Vergeten Kind,

 Stichting Kerstpakketten Minima Twente

 Taalmaatjesproject Alifa

 Stichting Present

 Stichting Lezen en schrijven

 Buren

 ABN AMRO

 Juniorkamer

 VEZ

 Fontein kerk

 H&M

 Frion

 Diverse andere partijen en vrijwilligers

De vrijwilligers hebben gezorgd voor diverse activiteiten met moeders en kinderen zoals taallessen,

activiteiten voor tieners en sollicitatietrainingen.

Soms wordt een cliënt ook als vrijwilliger ingezet. Cliënten hebben bijvoorbeeld vrijwilligerswerk

gedaan in een verzorgingshuis en meegewerkt aan een eindexamenopdracht voor de fotoacademie.
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4.6 Participatie in de samenleving

Kadera wil haar cliënten (nog) beter voorbereiden op stappen richting de arbeidsmarkt. Duidelijk is

geworden dat de doelgroep van Kadera nog stappen heeft te zetten bij het herkennen van eigen

competenties en het overbrengen van ervaringen.

In 2014 is samenwerking gezocht met de Volksuniversiteit Enschede om de cursus ‘Presentatie’ te

gaan geven. Doel was om vrouwen te laten zien en ervaren wat een “eerste indruk” doet en wat

daarin van belang is, bijvoorbeeld in het zoeken naar (vrijwilligers)werk. Bij BWJM is een

vervolgcursus georganiseerd met onder andere bezoeken aan werkplekken. Ongeveer 8 vrouwen

hebben de hele cursus gevolgd.

In het begin van het verslagjaar werd een onderzoek gedaan, dat later in de vorm van een boekje

‘Wat ga je doen?’ is uitgegeven door de Federatie Opvang en het Verweij-Jonker Instituut. Door

Kadera en cliënten is meegewerkt aan verschillende interviews. De uitgave die in augustus werd

gepubliceerd levert heldere aanbevelingen voor opvanginstellingen die werk willen maken van

“meedoen”.

Ook een presentatie van Kennisland (onderzoek onder cliënten van Moviera naar participatie) leverde

mooi materiaal voor een andere aanpak van participatie.

In het Bothof-overleg in Enschede werd het wijkplan steeds meer toegespitst op het gaan opzetten

van een wijkloket. Omdat dit zou moeten worden bemenst door de deelnemende zorg- en

welzijnsorganisaties, heeft Kadera ervoor gekozen hier niet aan bij te dragen. Wel leverde het

overleg veel contacten in de wijk op en is er naar aanleiding van deze bijeenkomsten een rondleiding

voor team en cliënten van Enschede georganiseerd in het multifunctionele gebouw van Polaroid: de

Performance Factory.

In april kwam een tweede versie van de ‘De Nieuwe Toekomst’ op het pad van Kadera. Dit keer niet

meer als pilot, maar als een landelijk uitgerold aanbod. Financiering zou o.a. plaatsvinden door de

deelnemende gemeenten in vier provincies. Zowel in Zwolle als in Enschede is dit rondgekomen. De

werving vond plaats eind 2014, zodat er in het vroege voorjaar van 2015 kan worden gestart. Ook nu

lag in Overijssel de coördinerende rol bij Carree. De ervaring die in 2012 is opgedaan in Enschede

bleek goed bruikbaar.

4.7 Financieel beleid

Het exploitatieresultaat 2014 uit gewone bedrijfsoefening is € 43.522,- negatief. In 2013 was het

resultaat € 141.259,- positief. In de begroting van 2014 is uitgegaan van een negatief resultaat voor

het bedrag van € 21.000,-.

Kadera heeft in 2014 te maken gehad met enerzijds een stijging van de AWBZ-productie en anderzijds

een stijging van de kosten, welke voornamelijk is veroorzaakt door een eenmalige uitgaaf voor de

verbouwing van het bedrijfspand in Enschede.

Per saldo heeft dit geleid tot een daling van het resultaat van 2014 ten opzichte van de begroting. In

de begroting van 2014 waren de kosten van de verbouwing wel voorzien, echter als rechtstreekse

vermogensmutatie. Volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving dienen deze kosten echter via de

resultatenrekening te worden verantwoord.

Het negatieve resultaat 2014 leidt tot een afname van het eigen vermogen tot € 1.898.122,-.

Desondanks is de solvabiliteit ten opzichte van de voorgaande jaren onveranderd. De liquiditeit laat

een verbetering zien. Onderstaande cijfers en ratio’s geven inzicht in de financiële resultaten en de

balanspositie.
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Balans

x € 1.000 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Vaste activa 1.652 1.744 1.917

Vlottende activa 1.769 1.763 1.355

Totaal activa 3.421 3.507 3.272

Eigen Vermogen 1.898 1.942 1.800

Voorzieningen 274 224 142

Langlopende schulden 350 350 350

Kortlopende schulden 899 991 980

Totaal passiva 3.421 3.507 3.272

Resultatenrekening

x € 1.000 2014 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 6.590 6.423 6.166

Bedrijfslasten 6.649 6.293 6.287

Bedrijfsresultaat -59 130 -121

Financiële baten en lasten 15 11 12

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -44 141 -109

Buitengewone baten en lasten - - -

Resultaat boekjaar -44 141 -109

Begroting

x € 1000,- 2014 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 6.310 6.293 6.177

Bedrijfslasten 6.338 6.300 6.343

Bedrijfsresultaat -28 -7 -166

Financiële baten en lasten 7 - 25

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -21 -7 -141

Buitengewone baten en lasten - - -

Resultaat boekjaar -21 -7 -141

Ratio’s

2014 2013 2012

Current ratio (vlottende activa/kort vreemd vermogen) 1,9 1,8 1,4

Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 55% 55% 55%

Continuïteit (eigen vermogen/totale opbrengsten) 29% 30% 29%



5. Behaalde resultaten

Preventieprojecten en -activiteiten

Uitvoering voorlichtingen Steunpunt Huiselijk Geweld

Vanuit het Steunpunt zijn 10 voorlichtingen gegeven aan met name opleidingsinstituten en

zorginstellingen. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 164.

De deelnemers beoordeelden de voorlichtingen met een cijfer van

Week Zonder Geweld

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in de Week Zonder Geweld (dinsdag 25 november t/m zondag

30 november):

 Er is een postpakket gestuurd aan 367 huisarts

praktijken met daarin (1) een hondenriem met de

tekst ‘Veilig thuis voor mens en dier

www.blijfvanmijndier.nl’ en (2) een brief met

informatie over het beslisproces waar slachtoffers

mee te maken krijgen en de mogelijkheid tot het

nieuwe aanbod dierenopvang bij huiselijk geweld.

 100 studenten Diergeneeskunde hebben de hondenriem met infokaartje ontvangen.

 Er is een e-mail gestuurd aan professionele instanties (

maatschappelijk werk en GGZ) in Overijssel met daarin informatie over het beslisproces waar

slachtoffers mee te maken krijgen en de mogelijkheid tot het nieuwe aanbod dierenopvang bij

huiselijk geweld. De organisaties zijn verzocht de mail intern te verspreiden en/of op

bijvoorbeeld intranet te zetten.

 Er is een persbericht verzonden aan 8 kranten

dierenmishandeling.

 Er zijn sociale media berichten verzonden

LinkedIn) om aandacht te vragen voor huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Ouderenmishandeling IJsselland

2013

Het project Ouderenmishandeling 2013 is in het eerste kwartaal van 2014 met de uitvoering van 2

trainingen ouderenmishandeling en 1 2-daagse training ouderenmishandeling voor

aandachtsfunctionarissen afgerond.

2014

 telefonische acquisitie (in overleg met regiogemeenten)

 PR-activiteiten, onder andere een stand op diverse ouderenbeurzen en radio

kranteninterviews

 factsheet ouderenmishandeling is ontwikkeld

 32 voorlichtingen ouderenmishandeling, 663 deelnemers

 12 trainingen ouderenmishandeling, 114 deelnemers

 2 2-daagse trainingen ouderenmishandeling voor aandachtsfunctionarissen, 20 deelnemers

De resterende activiteiten uit dit project (11 voorlichtingen, 19 trainingen en

aandachtsfunctionarissen) worden begin 2015 uitgevoerd.
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actsheet ouderenmishandeling is ontwikkeld

32 voorlichtingen ouderenmishandeling, 663 deelnemers

12 trainingen ouderenmishandeling, 114 deelnemers

trainingen ouderenmishandeling voor aandachtsfunctionarissen, 20 deelnemers

De resterende activiteiten uit dit project (11 voorlichtingen, 19 trainingen en 1 2-daagse training voor

aandachtsfunctionarissen) worden begin 2015 uitgevoerd.

Jaardocument 2014
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De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in de Week Zonder Geweld (dinsdag 25 november t/m zondag

slachtoffers mee te maken krijgen en de mogelijkheid tot het nieuwe aanbod dierenopvang bij

om aandacht te vragen voor huiselijk geweld en

Het project Ouderenmishandeling 2013 is in het eerste kwartaal van 2014 met de uitvoering van 2

daagse training voor
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Gemeente Deventer, project SOS

 tussenevaluatie voortgang project

 activiteiten voor het primair onderwijs:

o 1 bijeenkomst contactpersonen

o 2 trainingen SOS!

o 2 train-de-trainer bijeenkomsten

o 1 bijeenkomst Zat

o afronding project samen met de gemeente Deventer voor voortgezet onderwijs en

voortgezet speciaal onderwijs

Gemeente Steenwijkerland

Maatwerk trainingstraject Huiselijk geweld/Werken met de meldcode, 5 dagdelen.

Project Integrale aanpak loverboyproblematiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag Twente

 eindbijeenkomst & evaluatie van het project

 eindrapportage

Project Loverboys Zwolle

Activiteiten vanuit de keuzekaart loverboys

Zwolle:

 6 voorlichtingsbijeenkomsten Grenzen in

je relaties en loverboys,

CCC Zwolle

 training Werken met de meldcode,

CCC Zwolle

 training Werken met de meldcode,

De groene Welle, Zwolle

Verkenning Centrum Seksueel Geweld IJsselland (CSG)

Middels een literatuurstudie en contacten met CSG's elders in het land is verkend of het zinvol is om

te investeren in een CSG in de regio IJsselland. Er is een eerste expertmeeting georganiseerd met

mogelijke ketenpartners.

Open inschrijving

1 training Werken met de meldcode voor 9 professionals

Deskundigheidsbevordering op offertebasis

Voor 29 opdrachtgevers zijn op offertebasis scholingen uitgevoerd over met name de meldcode,

huiselijk geweld, het signaleren van huiselijk geweld en ouderenmishandeling. De doelgroep bestond

voornamelijk uit zorginstellingen, gemeenten en opleidingsinstituten.
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Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld

Front office taak

Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld is bestemd voor slachtoffers, plegers/daders, professionals en omstanders die te maken hebben met huiselijk geweld.

Hieronder vallen ook kinderen als getuige, ouderen als slachtoffer van huiselijk geweld en slachtoffers van eerwraak, gedwongen prostitutie, loverboys en

mensenhandel.

Afhandeling van de politiemutaties

In de regio IJsselland heeft Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld een taak in de opvolging van de politiemutaties.

Aantal eenmalige contacten met Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld

Contact Dalfsen Deventer Hardenberg Hattem Kampen

Olst-

Wijhe Ommen Raalte Staphorst

Steenwij-

kerland

Zwarte-

waterland Zwolle

Overige

regio’s NL

On-

bekend Totaal

Particulier 12 69 38 7 31 10 5 7 12 12 8 171 62 363 807

Professional 9 56 19 1 13 5 3 4 7 7 8 120 112 163 527

Politiemutaties 27 418 68 14 103 26 26 53 18 18 35 308 21 46 1.181

Totaal 48 543 125 22 147 41 34 64 37 37 51 599 195 572 2.515

Opmerking: 1. In het aantal politiemutaties kan ook een enkel contact zitten met een professional die niet tot de doelgroep behoort.

2. Het totaal aantal contacten bedroeg in 2013 1956 en in 2012 was dit 1623.

Aanbod waarvoor contact is gezocht

Soort casussen Dalfsen Deventer Hardenberg Hattem Kampen

Olst-

Wijhe Ommen Onbekend Raalte Staphorst

Steenwij-

kerland

Zwarte-

waterland Zwolle Totaal

SHG consultatie 2 4 1 - 3 1 - 1 3 - 3 - 14 32

SHG VenD 4 9 7 2 6 5 1 - 3 3 8 4 43 95

SHG IRP 11 6 36 9 57 17 9 - 28 13 37 17 126 366

SHG 7x24-uurs Crisis-

interventie met huisverbod 1 31 9 2 5 3 4 - 6 1 9 3 42 116

SHG 7x24-uurs Crisis-

interventie zonder huisverbod 2 8 2 - 1 - - - - 1 - 1 8 23

Totaal 20 58 55 13 72 26 14 1 40 18 57 25 233 632

Opmerking 1. Het totaal aantal contacten bedroeg in 2013 620 en in 2012 was dit 816.
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Ketencoördinatie Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld

Kadera verzorgt de ketencoördinatie voor de gemeenten Zwartewaterland, Staphorst, Raalte, Olst-

Wijhe en Zwolle. Voor de gemeente Steenwijkerland is de ketencoördinatie per 1 juli overgenomen

door een coördinator in dienst van de gemeente.

Een belangrijke taak van de ketencoördinator is te zorgen dat er zowel op casus- als procesniveau

goede afstemming en samenwerking plaatsvindt in de keten van huiselijk geweld.

Op procesniveau is Kadera constant in gesprek met de gemeenten en de (regionale) ketenpartners

om verder vorm te geven aan onderwerpen als: Wie doet de casusregie? Wat is het aanbod van de

ketenpartners? Zijn er leemtes? Hoe kunnen we het beste monitoren? Hoe kunnen we verschillende

ketens goed op elkaar afstemmen? De ketencoördinatoren plannen hiervoor (thema)bijeenkomsten

met ketenpartners. In Zwolle gebeurt dit eens per twee maanden.

Mede door de invoering van het handelingsprotocol, de komst van Veilig Thuis en een verandering in

taken en rollen (casus- en procesregie) is in 2014 een start gemaakt om enkele taken in de regie van

de ketencoördinator neer te leggen bij een casuscoördinator SHG. Uitgangspunt blijft dat er in elke

casus waar veiligheid in het geding is en in elke casus waar een huisverbod (THV) is opgelegd, regie

is vanuit het SHG en vanaf 2015 vanuit Veilig Thuis.

In 2014 is voor een periode van een aantal maanden na het opleggen van een huisverbod gebeld met

betrokkenen voor het meten van resultaten; is het geweld gestopt en welke hulpverlening hebben

betrokkenen hierbij gehad? Uit de praktijk blijkt dat het lastig is om deze vorm van resultaatmeting

goed op te zetten. Het kost veel tijd en het is lastig om heldere conclusies te trekken uit de

informatie. Het handelingsprotocol vraagt ook om monitoring per casus. Er is voor gekozen om dit

goed te gaan implementeren voor Veilig Thuis als geheel en niet meer alleen de huisverboden.

De communicatie tussen zorg- en justitieketen blijft een constant aandachtspunt in de casuïstiek

huiselijk geweld. Er is regelmatig overleg geweest om de afspraken, met name met het OM rond het

informeren van zowel de betrokken keten als slachtoffers, beter te laten verlopen. Via het herijken

van de samenwerkingsafspraken OM-Politie-Reclassering-Veiligheidshuizen-Veilig Thuis zullen we

hier in 2015 verder vorm aan geven en het één en ander concretiseren.

Aantallen ketencoördinatie

Olst-Wijhe Raalte Staphorst

THV Regulier THV Regulier THV Regulier

Openstaande casussen per 01/01/2014 2 - 3 - - -

Nieuwe casussen 2014 3 1 6 - 2 1

Afgesloten casussen 2014 3 1 5 - - 1

Steenwijker-

land

Zwarte-

waterland

Zwolle

THV Regulier THV Regulier THV Regulier

Openstaande casussen per 01/01/2014 10 2 2 - 36 3

Nieuwe casussen 2014 4 0 3 1 41 4

Afgesloten casussen 2014 16 2 3 - 61 3
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Meldpunt

Het Meldpunt heeft een landelijk bereik en is aangesloten bij het Meldpunt Open Plaatsen van

Vrouwenopvang Nederland. Het Meldpunt biedt telefonisch informatie en advies, doet een eerste

probleeminventarisatie, geeft consultatie aan professionals en verzorgt plaatsingen bij Kadera of

elders in het land.

Dienst waarvoor contact werd gezocht

2014 2013 2012

Hulpverleningsadvies (telefonisch) 0 1 0

Informatieverstrekking en advisering 0 11 16

Probleeminventarisatie eerste fase (aanmelding) 175 268 398

Totaal 175 280 414

Cliënten van buiten de regio worden, voor zover mogelijk, doorverwezen naar de voorzieningen in

de eigen regio. Hierdoor, en door de landelijke afspraken rondom de warme doorverwijzing, is het

aantal verzoeken voor plaatsing dat niet gehonoreerd kon worden sterk gedaald. Het aantal niet-

opgenomen vrouwen bedroeg 28 waarvan 6 vanwege onvoldoende plaats binnen Kadera.

Aantal niet-opgenomen vrouwen vanwege onvoldoende plaats

Jaar 2014 2013 2012

Aantal 6 14 28

Project Blijf van mijn dier

Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat er een verband is tussen huiselijk geweld en

dierenmishandeling. In ruim de helft van de gevallen van huiselijk geweld blijkt ook het huisdier te

zijn mishandeld. 41% van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld blijkt de vlucht naar de

opvang uit te stellen vanwege zorgen om het huisdier.

In 2014 is Kadera met het International Fund for Animal Welfare (IFAW) een project gestart getiteld:

Blijf van mijn dier. Het doel van dit project is voor slachtoffers van huiselijk geweld een

opvangsysteem te realiseren waarbij dieren uit huiselijk geweldsituaties worden opgevangen in

gastgezinnen. Bij aanmelding voor opvang wordt gevraagd naar de aanwezigheid van huisdieren en

de mogelijkheid van het onderbrengen daarvan. Lukt dat niet binnen een eigen netwerk, dan wordt

ondersteuning geboden bij het regelen van opvang van het huisdier. Slachtoffers zullen hun vlucht

minder lang uitstellen wanneer opvang voor het huisdier is geregeld.

Sinds de start van dit project zijn er 18 dieren in

de pilot opgevangen in een gastgezin (10 honden

en 8 katten). De vragen omtrent de

aanwezigheid van huisdieren zijn

gestandaardiseerd en onderdeel geworden van

de intake. De reacties van zowel de cliënten als

ook van hulpverleners zijn hierbij heel erg

positief.
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Opvang

Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Vrouwen

en kinderen wonen in appartementen met, in een groot aantal gevallen, een eigen woonkamer met

keukentje en een eigen badkamer. Er zijn verschillende vormen van opvang, die hieronder worden

weergegeven.

Aantal vrouwen en kinderen in de opvang

2014 2013 2012

Vrouwen 119 135 128

Kinderen 137 141 147

Totaal personen 256 276 275

Herkomst opgenomen vrouwen

Plaatsingen Centrumgemeente Enschede

afkomstig uit:

Plaatsingen Centrumgemeente Zwolle

afkomstig uit:

Centrumgemeente Enschede 8 Centrumgemeente Zwolle 28

Centrumgemeente Zwolle 15 Centrumgemeente Enschede 20

Buiten Overijssel 15 Buiten Overijssel 47

Totaal 38 Totaal 95

Bijna 50% van de in de opvang in Zwolle opgenomen cliënten komt van buiten Overijssel.

Veerkracht

In 2014 is de methodiek Veerkracht bij 111 kinderen ingezet, waarvan bij 78 kinderen langer dan 6

weken. De belangrijkste resultaten van Veerkracht zijn:

 90,7% van de kinderen heeft een intake conform Veerkracht

 80% van de kinderen heeft een veiligheidsplan

 88,6% van de kinderen is gescreend

 85% van de kinderen heeft een actieplan conform Veerkracht

 met 58% van de vaders is contact geweest

Hiermee voldoen we aan de gemaakte resultaatafspraken met de centrumgemeenten. Er zijn

minder kinderen in huis geweest dan was voorzien.
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Crisisopvang

De Crisisopvang in Zwolle biedt de eerste opvang aan vrouwen en kinderen in een bedreigende

situatie en/of crisissituatie. Er wordt veiligheid geboden en er kunnen keuzes met betrekking tot de

toekomst van de cliënt gemaakt worden.

Capaciteit: 10 systemen

2014 2013 2012

Bezetting 96% 96% 100%

Aantal opnames

91 vrouwen en 109

kinderen, totaal 200

89 vrouwen en 117

kinderen, totaal 206

82 vrouwen en 113

kinderen, totaal 195

Gemiddelde

verblijfsduur 44 dagen 46 dagen 49 dagen

Intensieve Zorg (24-uurs Vrouwenwoonvoorziening met Partiële Begeleiding)

De Intensieve Zorg biedt begeleiding aan vrouwen en hun kinderen, die gericht is op het bevorderen

van hun zelfredzaamheid en het creëren van een zelfstandige en veilige leefsituatie voor henzelf en

voor de kinderen.

Capaciteit: 10 systemen Centrumgemeente Enschede

12 systemen Centrumgemeente Zwolle

Centrumgemeente Enschede

2014 2013 2012

Bezetting 92% 96% 106%

Aantal opnames

28 vrouwen en 28

kinderen, totaal 56

26 vrouwen en 30

kinderen, totaal 56

36 vrouwen en 47

kinderen, totaal 83

Gemiddelde

verblijfsduur 189 dagen 239 dagen 173 dagen

Op locatie Enschede heeft een verbouwing plaatsgevonden die tot tijdelijke leegstand heeft geleid.

Centrumgemeente Zwolle

2014 2013 2012

Bezetting 100% 99% 99%

Aantal opnames

27 vrouwen en 40

kinderen, totaal 67

29 vrouwen en 49

kinderen, totaal 78

27 vrouwen en 33

kinderen, totaal 60

Gemiddelde

verblijfsduur 329 dagen 345 dagen 142 dagen
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Safe Houses

De Safe Houses bieden veilige en anonieme opvang aan vrouwen en hun kinderen die ernstig

bedreigd worden in hun veiligheid.

Capaciteit: 4 systemen

2014 2013 2012

Bezetting 77% 84% 106%

Aantal opnames 9 vrouwen en 13

kinderen, totaal 22

13 vrouwen en 13

kinderen, totaal 26

14 vrouwen en 20

kinderen, totaal 34

Gemiddelde

verblijfsduur

251 dagen 159 dagen 169 dagen

De achtergebleven bezetting is reden geweest een samenwerking met het Openbaar Ministerie aan

te gaan.

Begeleid Wonen Centrumgemeente Enschede en Zwolle

Het Begeleid Wonen biedt ambulante begeleiding in een zelfstandige woonsituatie. Het is de laatste

fase van het verblijf in de opvang van Kadera.

Capaciteit: 6 systemen Centrumgemeente Enschede

8 systemen Centrumgemeente Zwolle

Centrumgemeente Enschede

2014 2013 2012

Bezetting 89% 110% 90%

Aantal opnames

14 vrouwen en 19

kinderen, totaal 33

12 vrouwen en 15

kinderen, totaal 27

19 vrouwen en 20

kinderen, totaal 39

Gemiddelde

verblijfsduur 311 dagen 246 dagen 193 dagen

Centrumgemeente Zwolle

2014 2013 2012

Bezetting 89% 109% 89%

Aantal opnames

18 vrouwen en 30

kinderen, totaal 48

18 vrouwen en 26

kinderen, totaal 44

15 vrouwen en 18

kinderen, totaal 33

Gemiddelde

verblijfsduur 403 dagen 245 dagen 243 dagen
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Begeleid Wonen Jonge Moeders

Het Begeleid Wonen Jonge Moeders biedt woonbegeleiding aan jonge moeders die te maken hebben

(gehad) met huiselijk geweld. Na een verblijf van ongeveer 9 maanden kunnen ze zelfstandig gaan

wonen.

Capaciteit: 6 systemen

2014 2013 2012

Bezetting 98% 92% 92%

Aantal opnames

11 vrouwen en 11

kinderen, totaal 22

12 vrouwen en 12

kinderen, totaal 24

14 vrouwen en 14

kinderen, totaal 28

Gemiddelde

verblijfsduur 417 dagen 296 dagen 278 dagen

Noodbedden

De noodbedden zijn noodplaatsen: plekken waar vrouwen en hun kinderen in acute crisissituaties

worden ondergebracht indien er elders binnen de opvang van Kadera geen ruimte is.

Regio Twente

2014 2013 2012

Aantal opnames

21 vrouwen en 24

kinderen, totaal 45

17 vrouwen en 19

kinderen, totaal 36

22 vrouwen en 25

kinderen, totaal 47

Gemiddelde

verblijfsduur 6 dagen 7 dagen 12 dagen

Regio IJsselland

2014 2013 2012

Aantal opnames

32 vrouwen en 32

kinderen, totaal 64

29 vrouwen en 21

kinderen, totaal 50

26 vrouwen en 23

kinderen, totaal 49

Gemiddelde

verblijfsduur 5 dagen 5 dagen 9 dagen

Noodbed Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld

2014 2013 2012

Aantal opnames 0 vrouwen 1 vrouw

2 vrouwen en

2 kinderen

Gemiddelde

verblijfsduur 0 dagen 2 dagen 3 dagen
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AWARE

Het Personenalarm AWARE is voor vrouwen die worden bedreigd door een ex-partner of familielid.

AWARE staat voor Abused Women’s Active Response Emergency. Het personenalarm is een mobiel

alarmsysteem. Vrouwen die ervoor in aanmerking komen, dragen het kleine alarm bij zich. Het is zo

groot als een mobiele telefoon. Bij acuut gevaar kan de vrouw onmiddellijk de politie waarschuwen.

Ze doet dat met één druk op de knop. De politie ziet waar de vrouw zich bevindt en gaat met spoed

naar haar toe. Deze melding krijgt de hoogste prioriteit.

Capaciteit: 20 trajecten Centrumgemeente Enschede

20 trajecten Centrumgemeente Zwolle

Enschede

2014

Zwolle

2014

Enschede

2013

Zwolle

2013

Enschede

2012

Zwolle

2012

Aantal afgesloten

trajecten 21 18 14 20 16 8

Aantal in traject 35 27 17 14 11 13

Totaal 56 45 31 34 27 21

Nazorg

De Nazorg krijgt vorm via huisbezoeken. Doel hiervan is om de cliënt voldoende vaardigheden te

laten ontwikkelen om zelfstandig, of met de hulp van anderen, een eigen huishouden te runnen en

te beschikken over een sociaal netwerk.

Capaciteit: 20 trajecten Centrumgemeente Enschede

24 trajecten Centrumgemeente Zwolle

Enschede

2014

Zwolle

2014

Enschede

2013

Zwolle

2013

Enschede

2012

Zwolle

2012

Aantal afgesloten

trajecten 18 14 17 11 13 10

Aantal in traject 8 10 8 5 12 4

Totaal 26 24 25 16 25 14
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Begeleiding van cliënten

Cliënten krijgen ondersteunende begeleiding.

Aantal uren Aantal cliënten Kosten

Gemeente Enschede 2.190 44 € 142.424

Gemeente Zwolle 9.901 116 € 373.835

De door de gemeente Enschede verstrekte subsidiemiddelen voor het bieden van begeleiding aan

cliënten, zijn met ingang van 2013 geïntegreerd in de subsidiemiddelen van de diverse

voorzieningen in Enschede.

De door de gemeente Zwolle verstrekte subsidiemiddelen voor het bieden van begeleiding aan

cliënten, zijn met ingang van 2013 geïntegreerd in de subsidiemiddelen van de diverse

voorzieningen in Zwolle.

Tolk- en vertaaldiensten

In de gemeente Enschede zijn voor de inzet van tolk- en vertaaldiensten in 2014 € 39.123,- aan

kosten gemaakt. In de gemeente Zwolle gaat het in 2014 om een bedrag van € 51.782,- aan kosten.

De door de gemeente Enschede en gemeente Zwolle verstrekte subsidiemiddelen voor de inzet van

tolk- en vertaaldiensten zijn met ingang van 2013 geïntegreerd in de subsidiemiddelen van de

diverse voorzieningen in Enschede en Zwolle.


