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Voorwoord
Energiek en scherp aan de wind varen dat is wat Kadera heeft gedaan in 2015. Op 1 januari 2015
zijn we van start gegaan met Veilig Thuis IJsselland, een projectorganisatie van JBOV met het
voormalige AMK en Kadera met het voormalige SHG. Een spannende koers waarbij al werkende
uitgezocht en verkend moest worden hoe de gekozen vorm en het inhoudelijke werk bij elkaar
gebracht konden worden. Het financiële gedeelte van deze projectorganisatie heeft veel tijd en
aandacht gevraagd, omdat van begin af aan duidelijk was dat de begroting niet dekkend was voor
de ambitie die we hadden. Ondanks alle startproblemen en de vele hoge golven onderweg zijn we in
staat gebleken om uiteindelijk binnen Veilig Thuis IJsselland het boekjaar te sluiten met een veel
minder groot tekort dan we aanvankelijk hadden begroot. Door alert en snel te reageren op nieuwe
informatie en voortdurend vragen stellen over hoe, wat en waarom, heeft eraan bijgedragen dat de
directie scherp kon blijven op de ontwikkelingen van Veilig Thuis. Dit alles maakt dat we
terugkijken op een eerste tocht die we redelijk hebben doorstaan. Het jaar 2016 zal niet veel
rustiger verlopen, omdat in dit jaar duidelijk gaat worden hoe Veilig Thuis IJsselland na de
projectperiode van twee jaar verder gaat.
Daarnaast is Kadera volop bezig geweest om een goed beeld te krijgen van de consequenties inzake
de herverdeling van het budget voor de vrouwenopvang, zoals afbouw van capaciteit in de opvang
en meer en meer ambulant werken. Tevens zetten wij in op kansen in relatie tot de
maatschappelijke ontwikkelingen. Het wordt steeds meer zichtbaar dat vrouwenopvang, jeugdhulp
en volwassenzorg is; vrouwen en mannen, kwetsbare kinderen, jongens en meisjes. Ook hier telt het
proactief inspelen op de actualiteiten in het sociale domein. De bedrijfsvoering op het onderdeel
opvang laat in 2015 zien dat we dit positief kunnen afsluiten. Wij sturen snel en direct bij als het
nodig is, maar daarmee zijn we er niet. Voor de komende jaren ligt er een grote opgave om, door
terugval in het budget voor de vrouwenopvang, opnieuw vorm te geven aan onze maatschappelijke
opgave. Wij sluiten aan bij de ontwikkelingen van het MDA ++ en wij zijn kartrekker om te komen
tot een Centrum Seksueel Geweld. Dit zijn actuele ontwikkelingen die in de komende jaren verder
uitgewerkt gaan worden, waarbij Kadera een rol van betekenis kan spelen.
Genoeg te doen en met het enthousiasme en de groeiende professionaliteit van al onze
medewerkers zetten we ons graag in voor de vrouwen, mannen en kinderen die niet langer willen en
kunnen leven in een situatie van huiselijk geweld.
“Samen verslaan we huiselijk geweld”.

Dit jaardocument is vastgesteld door het bestuur en de Raad van Toezicht op 25 april 2016.

Mevrouw W.B.P. Wielakker
Directeurbestuurder

De heer drs. J.P. Gebben
Voorzitter Raad van Toezicht
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1. Profiel van de organisatie
1.1 Organisatie
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

1.2 Type zorg
Kadera is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is. Voor haar activiteiten wordt Kadera
gesubsidieerd door de centrumgemeenten Enschede en Zwolle.
De kernactiviteiten bestaan uit het bieden van veilige opvang en begeleiding gericht op herstel en
participatie van cliënten, nazorg, het Personenalarm AWARE en ambulante hulpverlening.
Kadera verzorgt ook voor met name professionals voorlichtingen en trainingen op het brede terrein
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor de gemeenten in IJsselland vormt Kadera, samen met Jeugdbescherming Overijssel, Veilig
Thuis IJsselland. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Slachtoffers, daders en omstanders kunnen terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er
voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het geeft advies en
biedt ondersteuning, ook aan professionals. Het biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige
situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie,
waardoor mensen weer toekomst hebben.
Juridisch
De organisatie is genaamd Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld. De stichting heeft de ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is gevestigd in Zwolle.
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Organogram per januari 2015

1.3 Werkgebied
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. Het werkgebied van Zwolle omvat de
gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg,
Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst,
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
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2. Kernprestaties
2.1 Capaciteit
Kadera heeft in 2015 (opvang)voorzieningen aangeboden in de centrumgemeenten
Enschede en Zwolle. Ultimo 2015 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; en
6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Jonge Moeders.

2.2 Aantallen cliënten en productie
In deze paragraaf worden de in 2015 behaalde resultaten weergegeven.
Preventieprojecten en -activiteiten
Project Masterclass Loverboys
De masterclass en de publiciteit rondom de masterclass en het thema zijn georganiseerd en
uitgevoerd in overleg met de projectleider van GGD IJsselland en de overige leden van de
werkgroep Loverboy Preventie Zwolle. Het aantal deelnemers was: 61. De beoordeling was: 7,7 (op
basis van 48 ingevulde evaluatieformulieren).
Project Ouderenmishandeling 2014 (deel subsidie gebruikt in 2015)
De resterende activiteiten vanuit de subsidie van 2014 zijn uitgevoerd. In totaal zijn 18 activiteiten
uitgevoerd, waarvan 15 trainingen Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg, en 3 voorlichtingen.
Bij de trainingen waren in totaal 142 deelnemers.
Training met openinschrijving
1 Training ‘huiselijk geweld, signaleren en bespreken’ voor 6 professionals is uitgevoerd.
Deskundigheidsbevordering op offertebasis
Voor 22 opdrachtgevers zijn op offertebasis diverse scholingen uitgevoerd over met name
ouderenmishandeling, de meldcode, huiselijk geweld en het signaleren van huiselijk geweld. De
doelgroep bestond voornamelijk uit opleidingsinstituten, gemeenten en zorginstellingen.
Verkenning Centrum Seksueel Geweld Zwolle (CSG)
Een expertmeeting met ketenpartners en verschillende gesprekken met lokale (potentiële) partners
hebben plaatsgevonden. Op basis hiervan is een plan van aanpak geschreven, waarin het doel is
gesteld om in 2016 de deuren van CSG Zwolle te openen.
Ouderenmishandeling 2015
1 Verdiepingsbijeenkomst Ouderenmishandeling is gehouden voor 33 deelnemers.
Er zijn 4 voorlichtingen uitgevoerd, en 1 training.
Gemeente Deventer, project SOS!
Het project is afgerond met een terugkombijeenkomst in het primair onderwijs. Er is een publicatie
over het project in de media in Deventer verschenen en een eindrapportage is uitgebracht.
Preventie heeft in totaal 21 voorlichtingen en 42 trainingen uitgevoerd in 2015.
6

Ketencoördinatie Kadera
Kadera heeft de ketencoördinatie verzorgd voor de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Staphorst.
Aantallen ketencoördinatie
9
8
Openstaande
casussen per
1/1/2015

7
6

Nieuwe casussen
2015

5
4
3

Afgesloten
casussen 2015

2
1
0
Olst/Wijhe

Raalte

Staphorst

Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis is sinds 01/01/2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. De Jaarrapportage 2015 van Veilig Thuis IJsselland is te vinden in bijlage 1.
Hierin is te lezen hoe de middelen zijn ingezet en welke resultaten zijn bereikt, inclusief het aantal
adviezen, consulten, meldingen en afgeronde onderzoeken/trajecten, weergegeven in onderstaande
tabel:
Kwartaalcijfers
Kwartaal
1

Kwartaal
2

Kwartaal
3

Kwartaal
4

TOTAAL

Adviezen en consulten

109

96

109

118

432

Ontvangen meldingen

566

512

619

581

2278

Afgeronde onderzoeken/trajecten

279

332

567

513

1691
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Kadera aanpak huiselijk geweld
In onderstaande volgen meer behaalde resultaten, waarvoor de volgende opmerkingen gelden:
1. Het aantal niet-opgenomen vrouwen vanwege onvoldoende plaats is na een eerdere ingezette
daling, in 2015 gestegen. Dit kan een gevolg zijn van de afname van het aanbod aan
opvangplaatsen.
2. Het aantal opgenomen kinderen in de opvang is iets afgenomen.
3. Kwam in 2014 nog bijna 50% van de opgenomen cliënten in de opvang in Zwolle van buiten
Overijssel; in 2015 bedroeg dit percentage bijna 30. Voor de opvang in Enschede is de afname
van 39% buiten de regio van Kadera in 2014 naar bijna 30% van cliënten buiten de regio van
Kadera in 2015. Dit is een gevolg van het feit dat de opvang zoveel mogelijk in de eigen regio
plaatsvindt.
4. 50% van de cliënten in de opvang in Zwolle is in 2015 vertrokken naar een plek buiten
Overijssel. Met name vrouwen die opgenomen zijn geweest in de crisisopvang kunnen geen
gebruik maken van een vervolgplek in Zwolle. Deze ontwikkeling zal zich doorzetten als gevolg
van een reductie van intensieve zorgplaatsen.
5. De doorlooptijd bij de crisisopvang is toegenomen. Aangegeven wordt dat doorplaatsing naar
een vervolgplek dan wel reguliere huisvesting stagneert.
6. Ondanks een samenwerking met het Openbaar Ministerie is Kadera er niet in geslaagd de
bezetting van de Safe Houses te verhogen. Wanneer het niet beslist noodzakelijk is, worden
cliënten niet geplaatst op een Safe House. De veiligheidsmaatregelen kunnen een beknellend
effect hebben bij cliënten.
7. Kadera wil maximaal voorzien in de behoefte aan noodopvang. In 2015 is er een forse stijging
van het gebruik van noodbedden: in Enschede van 21 in 2014 naar 29 in 2015 en in Zwolle van 32
in 2014 naar 56 in 2015. Deze forse toename is een gevolg van gewijzigd beleid van Kadera (we
willen geen ‘nee’ verkopen als het gaat om noodopvang). Daarnaast kunnen de wijzigingen
binnen het sociale domein per 1 januari 2015 ook een rol hebben gespeeld in deze sterke
toename.
8. Het aantal uitgegeven AWARE-systemen heeft in 2015 een vlucht genomen. Het totaal aantal
trajecten in Enschede steeg van 31 (2013) naar 56 (2014) tot 104 (2015). Het totaal aantal
trajecten in Zwolle steeg van 34 (2013) naar 45 (2014) tot 68 (2015). De begeleiding vanuit
Kadera voor deze cliënten is minimaal. De meeste cliënten zijn in een hulpverleningstraject
betrokken. Zo mogelijk kan Kadera voor deze cliënten een individuele maatwerkvoorziening
bieden. Hiervan wordt echter tot op heden geen gebruik gemaakt.
Resultaten 2015 bovenregionaal Enschede en Zwolle
Toegang
Toegang verzorgt aanmeldingen van ketenpartners, professionals en burgers voor een plek in de
opvang. Toegang bekijkt of er een opvangplek beschikbaar is bij Kadera of elders in het land.
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Telefonische contacten
Probleeminventarisatie eerste fase
(aanmelding)

2015

2014

2013

160

175

280

Wie contact opnam:

21

Veilig Thuis IJsselland

19

Verwijzende instanties
(inclusief politie)
Cliënt

Overig
119

Aantal niet-opgenomen vrouwen vanwege onvoldoende plaats in de opvang
Jaar
Aantal

2015

2014

2013

16

6

14

Blijf van m’n Dier (project samen met IFAW)
Tussen juli 2014 en 1 juli 2015 zijn 33 dieren van cliënten uit de opvang opgevangen bij
gastgezinnen.
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 (inclusief noodbedden)
2015

2014

2013

Vrouwen

123

119

135

Kinderen

115

137

141

Totaal personen

238

256

276
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Herkomst opgenomen vrouwen
Plaatsing centrumgemeente Enschede afkomstig uit:

Centrumgemeente
Enschede

13
21

Centrumgemeente
Zwolle

10

Buiten Overijssel

Bijna 50% van de cliënten die in Enschede opgenomen zijn, is afkomstig uit centrumgemeente Enschede.

Plaatsing centrumgemeente Zwolle afkomstig uit:

27

Centrumgemeente
Enschede

27

Centrumgemeente
Zwolle

37

Buiten Overijssel

40% van de cliënten die in Zwolle opgenomen zijn, is afkomstig uit centrumgemeente Zwolle.

Aantal cliënten uit Overijssel die zich hebben gemeld bij Kadera voor opvang en elders in den
lande zijn geplaatst: 9.
Plaats waar cliënten naartoe gaan (inclusief noodbedden)
Cliënten vertrokken uit de opvangvoorzieningen
binnen de centrumgemeente Enschede, vestigen zich
in:

10

12
5

1
Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

Onbekend
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Cliënten vertrokken uit de opvangvoorzieningen
binnen de centrumgemeente Zwolle, vestigen zich in:
12

15

11
23

Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

Onbekend

Veerkracht
Van de 115 opgenomen kinderen hebben er 72 langer dan 6 weken in de
opvang verbleven. De kinderen zijn begeleid met de methodiek
Veerkracht. De belangrijkste resultaten van Veerkracht zijn:
 91,1% van de kinderen heeft een intake conform Veerkracht
gehad;
 85,5% van de kinderen is gescreend;
 88,7 % van de kinderen heeft een veiligheidsplan;
 85,5% van de kinderen heeft een actieplan conform Veerkracht;
en
 met 72,6% van de vaders is contact geweest.
Hiermee is voldaan aan de afgesproken resultaten met de
centrumgemeenten.
Het percentage vaders waar contact mee gezocht is, is aanmerkelijk
hoger dan vorig jaar (58%).
Dit komt waarschijnlijk door het invoeren van het systeemgericht werken.
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
2015

2014

2013

99%

96%

96%

70 vrouwen en 82 kinderen,
totaal 152

91 vrouwen en 109 kinderen,
totaal 200

89 vrouwen en 117
kinderen, totaal 206

58 dagen

44 dagen

46 dagen

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
19

20
17

Twente

IJsselland

Buiten Overijssel
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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
2015

2014

2013

98%

92%

96%

25 vrouwen en 32 kinderen,
totaal 57

28 vrouwen en 28 kinderen,
totaal 56

26 vrouwen, 30 kinderen,
totaal 56

238 dagen

189 dagen

239 dagen

2015

2014

2013

101%

100%

99%

30 vrouwen en 45 kinderen,
totaal 75

27 vrouwen en 40 kinderen,
totaal 67

29 vrouwen en 49 kinderen,
totaal 78

211 dagen

329 dagen

345 dagen

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
5

5
5

Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

Centrumgemeente Zwolle (IZZ)

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
3
5
8
Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

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

12

2015

2014

2013

70%

77%

84%

6 vrouwen en 7 kinderen,
totaal 13

9 vrouwen en 13 kinderen,
totaal 22

13 vrouwen en 13 kinderen,
totaal 26

248 dagen

251 dagen

159 dagen

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
0

0
4

Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

Begeleid Wonen
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
2015

2014

2013

97%

89%

110%

15 vrouwen en 14 kinderen,
totaal 29

14 vrouwen en 19 kinderen,
totaal 33

12 vrouwen en 15 kinderen,
totaal 27

197 dagen

311 dagen

246 dagen

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
1
1
6
Twente

IJsselland

Buiten Overijssel
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Centrumgemeente Zwolle
2015

2014

2013

85%

89%

109%

18 vrouwen en 25 kinderen,
totaal 43

18 vrouwen en 30 kinderen,
totaal 48

18 vrouwen en 26 kinderen,
totaal 44

194 dagen

403 dagen

245 dagen

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
2
6

4
Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

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
2015

2014

2013

98%

98%

92%

10 vrouwen en 11 kinderen,
totaal 21

11 vrouwen en 11 kinderen,
totaal 22

12 vrouwen en 12 kinderen,
totaal 24

281 dagen

417 dagen

296 dagen

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
0
2 2

Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

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

Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2015

2014

2013

29 vrouwen en 21 kinderen,
totaal 50

21 vrouwen en 24 kinderen,
totaal 45

17 vrouwen en 19 kinderen,
totaal 36

8 dagen

6 dagen

7 dagen

14

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
2
6
17

Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

Regio IJsselland

Aantal opnames

2015

2014

2013

56 vrouwen en 52 kinderen,
totaal 108

32 vrouwen en 32 kinderen,
totaal 64

29 vrouwen en 21 kinderen,
totaal 50

7 dagen

5 dagen

5 dagen

2015

2014

2013

3 vrouwen en 1 kind,
totaal 4

0

1 vrouw

9 dagen

0

2 dagen

Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
5
17
31

Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

Noodbed Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld

Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

1
2
0
Twente

IJsselland

Buiten Overijssel

AWARE

Het Personenalarm AWARE is voor vrouwen en mannen die worden bedreigd door een ex-partner of
familielid. Het personenalarm is een mobiel alarmsysteem. Mensen die ervoor in aanmerking komen,
dragen het kleine alarm bij zich. Het is zo groot als een mobiele telefoon. Bij acuut gevaar kan de
politie gewaarschuwd worden met één druk op de knop. De politie ziet waar de persoon zich
bevindt en geeft de hoogste prioriteit aan de melding.
15

Resultaatverplichting: 20 trajecten centrumgemeente Enschede
20 trajecten centrumgemeente Zwolle
Enschede
2015

Zwolle
2015

Enschede
2014

Zwolle
2014

Enschede
2013

Zwolle
2013

Aantal afgesloten trajecten

51

38

21

18

14

20

Aantal in traject

53

30

35

27

17

14

104

68

56

45

31

34

Totaal

NAZORG
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.
Resultaatverplichting: 20 trajecten centrumgemeente Enschede
24 trajecten centrumgemeente Zwolle
Enschede
2015

Zwolle
2015

Enschede
2014

Zwolle
2014

Enschede
2013

Zwolle
2013

Aantal afgesloten trajecten

15

23

18

14

17

11

Aantal in traject

9

4

8

10

8

5

24

27

26

24

25

16

Totaal
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BEGELEIDING, voorheen AWBZ
Enschede - Aantal cliënten
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In totaal zijn 51 cliënten opgevangen in Enschede.
Begeleiding in uren
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300

RZA
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100
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Begeleidingsuren 2015
AWBZ
RZA
Wmo-indicatie
Wmo
Totaal 2015

985 uur
51 uur
4.439 uur
826 uur
6.301 uur
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Zwolle - Aantal cliënten
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In totaal zijn 107 cliënten opgevangen in Zwolle.
Begeleiding in uren
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Begeleidingsuren 2015
AWBZ
RZA
Wmo-indicatie
Wmo
Totaal 2015

1.897 uur
44 uur
10.800 uur
1.473 uur
14.214 uur
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3. Maatschappelijk ondernemen
3.1 Dialoog met 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.
3.2 Samenwerkingsafspraken
Vanwege de subsidierelatie zijn de prestatieafspraken met de beide centrumgemeenten van belang.
Kadera levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan het beleid van deze gemeenten op het
terrein van huiselijk geweld.
De gemeente Zwolle heeft voor de regio IJsselland, in samenspraak met de inliggende gemeenten,
het beleid vastgelegd in de ‘Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland’ vastgesteld op 13 mei 2014. De
gemeente Enschede heeft voor de regio Twente, in samenspraak met de inliggende gemeenten, het
beleid vastgelegd in de ‘Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Twente’ d.d. 11
november 2014.
De samenwerking op het terrein van huiselijk geweld met andere ketenpartners is vastgelegd in:
- het convenant ‘Coördinatie van Veiligheid, Zorg en Opvang, gemeente Enschede (december
2010); en
- het convenant ‘Integrale Aanpak Huiselijk Geweld regio Zwolle’ (oktober 2007).
Naast overleg met subsidieverstrekkers neemt Kadera deel aan de overleggen welke in het teken
staan van de transitie in het sociaal domein.
3.3 Economische meerwaarde voor de samenleving
De economische meerwaarde van Kadera bestaat er uit dat door het terugdringen van huiselijk
geweld de maatschappij minder kosten maakt, bijvoorbeeld op het medische vlak, op het vlak van
arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim.
3.4 Milieu- en duurzaamheidsaspecten
Kadera heeft indirect invloed op en helpt mee aan een milieuvriendelijke samenleving door zaken
te doen met leveranciers die veel belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
3.5 Sponsoring maatschappelijke doelen
Verschillende cliënten zijn in het kader van participatie aan de slag gegaan voor Gift City.
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4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
4.1 Governance code
Kadera hanteert de Zorgbrede Governancecode. De toepassing van deze code wordt jaarlijks
geëvalueerd. Als er van de code wordt afgeweken wordt dit aangegeven.
4.2 Toezichthoudend orgaan
Samenstelling van de Raad van Toezicht
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

Mevrouw drs. I.J.T.
Reijmer

Directeur I&O
Research



Geen

De heer A.
Westerholt

Adviseur financieel
management



Penningmeester Vereniging van Eigenaren
Havixholt te Zwolle
Bestuurslid Stichting Noodfonds Zwolle

Mevrouw mr. D.S.
Terporten-Hop

Rechterplaatsvervanger bij
de rechtbank
Midden-Nederland








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

Lid Raad van Toezicht Stichting Entréa te
Nijmegen en van Kristallis te Nijmegen

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd, waarvan één keer zonder de
directeurbestuurder. Bij de overige vergaderingen was het directieteam aanwezig.
De jaarrekening 2014 is behandeld in het bijzijn van de accountant van Pricewaterhousecoopers op
30 maart 2015.
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De belangrijkste onderwerpen welke zijn behandeld waren:











jaarwerkplan 2015, inclusief begroting;
samenwerkingsovereenkomst Veilig Thuis IJsselland;
cliënttevredenheid met behulp van de CQ index;
medewerkertevredenheid;
accountantsverslag 2014;
tussentijdse rapportages/managementinformatie over Kadera en Veilig Thuis IJsselland;
begroting 2016, inclusief jaarwerkplan;
uitkomsten externe kwaliteitscontrole;
opdrachtverlening nieuwe accountant; en
consequenties Objectief Verdeelmodel Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.

De leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen aan een evaluatiebijeenkomst van het
huidige meerjarenbeleid van Kadera.
De voorzitter voerde regelmatig overleg met de directeurbestuurder. De financiële commissie van
de Raad van Toezicht is 5 keer bijeengeweest, waarbij met het directieteam alle financiële stukken
voor de Raad van Toezicht zijn besproken. De Raad heeft haar eigen functioneren geëvalueerd. De
remuneratiecommissie heeft een functioneringsgesprek gehouden met de directeurbestuurder.
Een afvaardiging van de Raad heeft overleg gehad met de ondernemingsraad.
4.3 Bestuur
Het besturingsmodel van Kadera kent als organen 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.
4.4 Medezeggenschap
4.4.1 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad behartigt de belangen van de werknemers van Kadera.
Samenstelling van de ondernemingsraad
Naam

Functie

Mevrouw C. Veluwenkamp-Kragt

Voorzitter

Mevrouw M. Oostervelt

Secretaris

Mevrouw B. Mols

Lid

Mevrouw M. te Riele

Lid

Mevrouw L. van Boom

Lid

De ondernemingsraad heeft een training van 2 dagen gevolgd. Er heeft 6 keer overleg
plaatsgevonden met de directeurbestuurder.
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Adviesaanvragen
De directeurbestuurder heeft aan de ondernemingsraad advies gevraagd over:



realisatie Veilig Thuis IJsselland; en
(salaris)begroting .

Instemmingsaanvragen
De directeurbestuurder heeft aan de ondernemingsraad instemming gevraagd over:




werving- en selectiebeleid;
reflectie-instrument; en
beeldschermbril.

Overige onderwerpen
Andere onderwerpen die behandeld zijn:







initiatiefrecht;
parkeerbeleid;
verlofregelingen;
arbobeleidsplan;
Veerkracht en systeemgericht werken; en
verkiezingen ondernemingsraad.

Tevens is de ondernemingsraad betrokken bij de Raad van Toezicht middels een jaarlijks gesprek.
4.4.2 Cliëntenraad
In paragraaf 5.1.3 is te lezen over wijzigingen inzake de cliëntenraad.
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5. Beleid, inspanningen en prestaties
Algemeen beleid
Het meerjarenbeleidsplan van Kadera loopt tot 2016. Het beleidsplan is geëvalueerd, waarna een
nieuw strategisch proces voor de totstandkoming van een strategiedocument is opgepakt. Daarin
laat Kadera zich bijstaan door de heer Remko Steenbergen. De verwachting is dat dit proces in april
afloopt.
Binnen het strategieproces, wat vanuit de organisatie zelf is ontstaan, wordt een drietal contouren
uitgewerkt. Kort samengevat behelzen deze contouren:
1. het betrekken van het ecosysteem om het huiselijk geweld te verslaan;
2. het uitbouwen van systeemgerichte ambulante hulpverlening; en
3. een goedkopere, efficiënt werkende opvangorganisatie.
Jaarplanning 2015
Met het vaststellen van de begroting stelt Kadera ook een jaarplan op. Het jaarplan 2015 heeft
betrekking op cliënttevredenheid, effecten van de hulpverlening en systeemgericht werken. Onder
‘Kwaliteit’ treft u hierover meer aan.
Daarnaast zijn doelstellingen opgenomen over de deskundigheid van medewerkers en het
verzuimbeleid. Hierover leest u meer onder ‘Personeelsbeleid’.
Objectief Verdeelmodel
Het kabinet heeft besloten over te gaan naar een objectief verdeelmodel voor de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang. De huidige budgetten zijn grotendeels historisch bepaald.
Als gevolg hiervan wordt deze uitkering aan de centrumgemeente Zwolle de komende jaren
verlaagd. De eerste fase hiervan is per 1 januari 2016 doorgevoerd. De decembercirculaire 2015 laat
een vermindering in bedragen zien van € 3.7 miljoen (2015) naar € 2.9 miljoen (2018).
De vermindering voor 2016 is opgevangen door een bezuiniging op formatie te realiseren van 3 fte.
Per 1 januari 2016 is de capaciteit van de Intensieve Zorg Zwolle teruggebracht naar 11
systeemplaatsen en per 1 juli 2016 wordt de capaciteit teruggebracht naar 10 systeemplaatsen.
Ambulant werken
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor individuele
maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners. Zo kunnen inwoners met een behoefte aan
begeleiding waarbij veiligheid in de relatie dan wel (dreiging van) huiselijk geweld speelt een
beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente. Kadera biedt voor de verzoeken om
ondersteuning hulp. Kadera heeft met veel gemeenten in haar werkgebied raamovereenkomsten
afgesloten.
In 2015 is een beperkt aantal ambulante hulpverleningstrajecten uitgevoerd. Getracht wordt deze
vorm van begeleiding verder uit te bouwen.
Veilig Thuis IJsselland
Voor Veilig Thuis IJsselland is separaat een jaarverslag opgesteld. Het is integraal ingevoegd aan dit
document in bijlage 1.
5.1 Kwaliteit
Het leveren van de beste kwaliteit van hulp- en dienstverlening staat bij Kadera bovenaan op de
agenda. Alle medewerkers zijn continu bezig met het verbeteren van de hulp- en dienstverlening.
Waar mogelijk wordt dat samen met cliënten gedaan. Sinds oktober 2008 is Kadera HKZ
gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg). In november 2015 heeft de
periodieke audit door DNV Certification BV plaatsgevonden.
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DNV heeft een aantal sterke punten benoemd, waaronder:








samenwerking lijn-staf is veranderd; de totale focus is gericht op de hulpverlening;
MIC-meldingen zijn gedegen opgepakt en de verbetercyclus is volledig afgemaakt;
intervisie heeft toegevoegde waarde;
een gebruikersvriendelijk intranet;
het actie- en veiligheidsplan van de cliënt zijn in de ik-vorm geschreven;
er vindt een warme overdracht plaats waarbij de cliënt aanwezig is; en
het werken conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling gaat goed; alle
stappen zijn goed vastgelegd in het dossier; de LIRIK wordt als hulpmiddel gebruikt en er is
een interne audit geweest.

Naast deze sterke punten is er een tekortkoming geconstateerd over het niet juist gebruik maken
van de procedure rondom het melden van afwijkingen in het cliëntregistratiesysteem (Regas). Deze
procedure wordt verbeterd, waardoor inzichtelijk wordt welke afwijkingen gemeld zijn over Regas
en wat de oplossing daarvan is.
Veilig Thuis IJsselland maakt geen deel uit van het HKZ-certificeringssysteem.
5.1.1 Kwaliteit van zorg
Cliënttevredenheid extern gemeten
De CQ-index wordt 1 keer per 2 jaar uitgevoerd. In november 2014 is de cliënttevredenheid door
een externe partner gemeten met behulp van de CQ-index. De uitkomsten waren: gemiddeld
rapportcijfer een 7,9. Opvang Zwolle scoorde gemiddeld een 8,6. Team Enschede heeft een plan
van aanpak opgesteld om de cliënttevredenheid te verhogen.
Cliënttevredenheid intern gemeten
Vanzelfsprekend is ook intern de cliënttevredenheid gemeten. Als cliënten vertrekken wordt hen
gevraagd hoe tevreden zij zijn over een aantal aspecten.
Crisisopvang scoorde gemiddeld een 9,4, Intensieve Zorg Zwolle en Begeleid Wonen Zwolle een 7,
Begeleid Wonen Jonge Moeders een 8 en Opvang Enschede een 6,6.
Via de cliëntenpanels is er tussentijds goed zicht op de tevredenheid van cliënten over de
hulpverlening in de opvang. Ook hieruit bleek dat cliënten van Opvang Enschede niet overal
tevreden over zijn. Maatregelen ter verbetering zijn beschreven in het plan van aanpak. Ook op
Intensieve Zorg Zwolle zijn verbetermaatregelen genomen om de tevredenheid van cliënten te
verhogen.
Effectmeting
Om kwaliteit van hulpverlening te bieden wil Kadera weten én meten welk effect haar
hulpverlening op de cliënten heeft. Het is de bedoeling dat cliënten een hogere kwaliteit van leven
ervaren (en hebben) als ze bij Kadera vertrekken. Vanaf januari 2015 meet Kadera het effect van
haar hulpverlening door middel van de SSIO (Sectorspecifieke Indicatoren Opvang). Op basis van de
resultaten van deze metingen kunnen verbetermaatregelen op cliënt-, team- en organisatieniveau
ingezet worden met het doel dat cliënten een hogere kwaliteit van leven ervaren en Kadera steeds
beter wordt in haar werk.
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Er worden resultaten bij cliënten gemeten (“gescoord”) op de volgende gebieden:
1.
2.
3.
4.
5.

veiligheid;
wonen;
sociaal netwerk;
participatie; en
financiën.

Deze leefgebieden worden gezien als indicatoren om de kwaliteit van leven te meten en daarmee
zicht te krijgen op de kwaliteit van leven. Per leefgebied wordt gekeken naar de mate van
zelfredzaamheid.
Om verantwoording af te leggen en ook om aan te tonen welke meerwaarde de maatschappelijke en
vrouwenopvang aan de samenleving bieden, is in samenwerking met Federatie Opvang en andere
organisaties voor deze vormen van opvang een aantal sector specifieke indicatoren ontwikkeld die
dit zichtbaar en meetbaar maken. Hiertoe is een meetinstrument ontwikkeld. Kadera heeft deze in
januari 2015 in gebruik genomen. Cliënten zien door het invoeren van de scores middels een ster de
vooruitgang. Het is stimulerend gebleken voor hen om de vooruitgang in beeld te krijgen.
Het instrument wordt in ieder geval 2 keer afgenomen: bij de intake en bij de uitstroom. Bij de
cliënten die langer blijven wordt 5 weken na opname en 3 maand na opname opnieuw met de cliënt
gekeken hoe het gaat op deze leefgebieden.
De maximale score die kan worden behaald is 25. De scores geven aan in welke mate
zelfredzaamheid is bereikt. In 2015 was de gemiddelde score bij opname: 11,62 en de gemiddelde
derde meting: 19,33.
Op het gebied van het opbouwen van een sociaal netwerk en veiligheid is de vooruitgang groot. Op
het gebied van participatie en financiën liggen verbetermogelijkheden. Kadera neemt maatregelen
om de zelfredzaamheid op deze twee gebieden te vergroten.
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Systeemgericht werken
In 2014 gaven vaders aan dat zij meervoudige partijdigheid misten. Uit wetenschappelijk onderzoek
(Tierolf, Lünnemann, Steketee, 20141) blijkt dat systeemgericht werken in combinatie met
individuele begeleiding een van de factoren is die effectief zijn in de aanpak van huiselijk geweld.
In 2015 is gestart met systeemgericht werken. Alle medewerkers zijn getraind en er is een
monitorgroep benoemd die in samenwerking met de hulpverleners, het systeemgericht werken
verder ontwikkelt. De kwaliteit van de begeleiding aan de kinderen is hierdoor ook verbeterd.
Werkzame elementen bij de aanpak van huiselijk geweld zijn:






aandacht voor veiligheid door methodisch te werken met Signs of Safety (SoS) en een
veiligheidsplan;
kwaliteit aan de poort door middel van een goede diagnose en cliënt op de juiste plaats;
aansluiten bij het tempo en de behoefte van betrokkenen door de krachtgerichte
begeleidingsmethodiek;
systeemgericht werken in combinatie met individuele trajecten; en
zorg op maat en diversiteitgevoel.

Onderzoeken
Er hebben 5 (afstudeer)onderzoeken binnen Kadera plaatsgevonden. Deze hadden allen tot doel om
zicht te krijgen op het betreffende onderwerp: het leven in een Safe House, systeemgericht
werken, copingstijl, evaluatieonderzoek Veerkracht en het screenen van kinderen. Naar aanleiding
van deze onderzoeken zijn verbetermaatregelen ingezet om de kwaliteit van de zorg te verhogen.
Overall genomen blijkt uit metingen dat de kwaliteit iets minder hoog lijkt uit te komen dan in 2013
en 2014.
Samenwerkingsrelaties
Ten behoeve van een volledig zorgarrangement voor cliënten en kinderen is een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met De Ruytershoeve, een GZ-psychologenpraktijk
gespecialiseerd in behandeling van trauma's.
Daarnaast is samenwerking gezocht met het Openbaar Ministerie 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. De gemaakte samenwerkingsafspraken met het
Openbaar Ministerie zullen een positieve uitwerking hebben op de veiligheid van cliënten van de
Safe Houses. Uit de CQ-index en uit interne metingen blijkt dat cliënten zich veilig voelen bij
Kadera.
5.1.2 Klachtenbehandeling cliënten
De klachtenregeling wordt middels ‘De Wegwijzer’ bij cliënten onder de aandacht gebracht. Ook op
de website wordt de klachtenregeling bekend gemaakt.
Tierolf, B., Lünnemann, K. & Steketee, M. (2014). Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde
hulp. Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4. Utrecht: Verwey-Jonker
1

Instituut.
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In 2015 hebben 3 cliënten een informele klacht over opvang Zwolle ingediend. Daarvan ging 1 klacht
erover dat de cliënt niet serieus werd genomen door een invalkracht; 1 cliënt gaf aan dat de hulp te
abrupt gestopt was en de derde klacht was van een vader. Met name deze laatste klacht heeft
geleid tot verbetermaatregelen.
Vanuit Opvang Twente zijn via de cliëntenpanels 5 informele klachten gerapporteerd over
onvoldoende terugkoppeling, omgangsregeling, hulp die langzaam op gang komt en overlast.
Daarnaast is er via de informele procedure een klacht gekomen van een vader die zich niet serieus
genomen voelde. De klachten zijn naar tevredenheid opgelost en er zijn verbetermaatregelen
opgenomen in het plan van aanpak en de monitor op systeemgericht werken.
Klachtencommissie
Kadera heeft samen met Stichting Humanitas Onder Dak een externe klachtencommissie. In 2015 is
1 klacht ingediend. Deze klacht is, voordat een hoorzitting was gepland, ingetrokken.
De commissie is door de directie 2 maal geïnformeerd over de algemene gang van zaken binnen
Kadera. De samenstelling van de klachtencommissie per 31 december 2015 is als volgt:
Naam

Functie

Mevrouw I. Buursink

voorzitter (tot 1 januari 2016)

Mevrouw A. Bevers-Peters

lid

Mevrouw G. Duyghuisen

lid

De heer M. Witteveen

lid

Mevrouw Buursink wordt opgevolgd door de heer H. Dunhof. De commissie zal zich in 2016 nader
beraden over het voorzitterschap. Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw W.M. Klomp–
Jongsma.
5.1.3 Participatie en medezeggenschap cliënten, cliëntenpanels
De Wet maatschappelijke ondersteuning is voor Kadera aanleiding om een nieuwe weg in te slaan
met betrekking tot participatie en medezeggenschap van cliënten. De mening van (ex-)cliënten en
cliëntenparticipatie zijn voor Kadera van belang voor het verbeteren van de kwaliteit van de hulpen dienstverlening. Daarom is gestart met “Cliëntenraad nieuwe stijl”. Dit omvat:




voor cliënten een spreekuur met de beheerder over facilitaire zaken;
de beleidsmedewerker Facilitaire Zaken komt 2 keer per jaar in groepsoverleg met cliënten
om het te hebben over facilitaire zaken; en
eens in de 6 tot 8 weken vindt er een cliëntenpanel plaats op alle opvanglocaties met de
beleidsmedewerker kwaliteit.

De volgende onderwerpen zijn in het cliëntenpanel behandeld:






resultaten CQ-index;
uitkomsten interne audit (waarbij ook cliënten zijn geaudit);
uitkomsten interne tevredenheidmetingen;
facilitaire zaken;
systeemgericht werken;
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interne onderzoeken (afstudeeronderzoeken studenten van Hogescholen), meewerken en
uitkomsten;
verbeterideeën van cliënten; en
klachten.

In 2015 is er geen gebruik gemaakt van de cliëntvertrouwenspersoon.
5.2 Personeelsbeleid
Sociaal beleid
Het sociaal beleid betreft de visie en opvattingen van een organisatie over de rol en de betekenis
van de factor personeel en is binnen Kadera gebaseerd op de HRM-gedachte. In de HRM-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. We nemen de eigen kracht van medewerkers als uitgangspunt en bieden daarom een
stimulerende en uitnodigende omgeving aan. Met de introductie van het loopbaanbudget (sinds juli
2015) wordt het elke medewerker mogelijk gemaakt te investeren in de eigen duurzame
inzetbaarheid. Met dat budget kan hij/zij zich verder ontwikkelen, zodat er beter mee bewogen kan
worden met alle veranderingen in het werkveld en op de arbeidsmarkt. Het idee is dat de
medewerker zijn talenten goed benut, steeds op de goede plek zit of ernaar toe beweegt.
Deskundigheidsbevordering
De volgende trainingen zijn gevolgd:
Training
Basistraining
Krachtwerk

Wanneer
voorjaar 2015

3 maart 2015

Aantal
14 medewerkers uitgenodigd (waaronder 4 medewerkers
Kopland), waarvan 12 medewerkers de training hebben
afgerond
14 medewerkers uitgenodigd (waaronder 9 medewerkers
Kopland), waarvan 10 medewerkers de training hebben
afgerond
11 medewerkers uitgenodigd en ook gevolgd

8 september 2015

11 medewerkers uitgenodigd en ook gevolgd

najaar 2014/
voorjaar 2015
10 september
2015

62 medewerkers uitgenodigd, waarvan 51 de training
hebben afgerond
103 medewerkers uitgenodigd, waarvan 75 medewerkers
de dag gevolgd hebben
9 medewerkers

gedurende het
gehele jaar

25 medewerkers herhaling via digitaal programma,
waarvan 17 de training hebben afgerond

najaar 2015

Basis Huiselijk
Geweld
Systeemgericht
werken
Studiedag
Basis BHV
Herhaling BHV
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In 2016 gaan er meer trainingen plaatsvinden en hier wordt subsidie voor aangevraagd. Naast
bovenstaande trainingen hebben er ook per team trainingen/workshops plaatsgevonden en
individuele opleidingen en coaching.
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 2015 is
5,3%. In 2014 en 2013 was dat 6%.
Verloop
Het aantal FTE’s op 01-01-2015 bedroeg: 77,1. Op 31-12-2015 bedroeg het: 80,4. Het gemiddeld
aantal personeelsleden op basis van fte was in 2015: 79.
In 2015 zijn 18 medewerkers uit dienst gegaan en 21 medewerkers in dienst gekomen. Op 31-122015 waren er 119 medewerkers in dienst.
Verzuim
Periode

Gemiddeld
verzuimpercentage

Gemiddelde
verzuimfrequentie

Gemiddelde
verzuimduur

2015

5,9%

1,3 keer

6,1 dagen

2014

8,0%

1,1 keer

13 dagen

2013

6,3 %

1,2 keer

13 dagen

Het verzuimpercentage is met iets meer dan 2% gedaald ten opzichte van het vorige verslagjaar.
Hiermee komen we bijna op het gestelde doel van 5,5%. De ingeslagen weg om meer sturing te
geven aan het verzuimproces door nadrukkelijke ondersteuning van het management door P&O, lijkt
goed te werken. Ook lijkt het een positief effect te hebben dat ziektevervanging sinds dit
verslagjaar bij de teams ligt.
De gemiddelde verzuimfrequentie blijft schommelen rond hetzelfde getal.
De gemiddelde verzuimduur is in 2015 flink omlaag gegaan. Gemiddeld duurt een aaneengesloten
verzuimperiode 6,1 dagen, waarmee de duur in vergelijking met de voorgaande jaren meer dan
gehalveerd is.
Activiteiten van de Ergocoach
Op de locatie voor de opvang in Zwolle zijn enkele gemakkelijk in hoogte verstelbare bureaus
aangeschaft en betere bureaustoelen.
Een aantal medewerkers heeft instructies gekregen over het goed instellen van de werkplek.
Melding Incidenten Commissie (MIC)
Cliëntveiligheid is voor Kadera een van de pijlers waarop de zorg aan cliënten is gebaseerd.
Veiligheid van medewerkers is een andere belangrijke pijler. Door structureel incidenten en
calamiteiten te melden en te kijken naar oorzaken, kunnen (preventieve) maatregelen genomen
worden om (vermijdbare) fouten in de toekomst te voorkomen en kunnen processen verbeterd
worden. Het werken met zelfstandige teams maakt dat teams zelf verantwoordelijk zijn voor het
registreren en bespreken van de MIC-meldingen en mogelijke oorzaken. Sinds juli 2015 wordt
daartoe het webbased registratie-instrument gebruikt waarmee zij in staat zijn de incidenten te
monitoren. In het teamoverleg wordt gekeken naar oorzaken en verbetermaatregelen. Aan bod
komen vragen als:
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Wat waren de (mogelijke) oorzaken?
Welke verbetermaatregelen treffen we?
Wat leren wij hiervan voor een volgende keer?
Wat kunnen we doen om dit incident/deze calamiteit mogelijk te voorkomen?
Hoe moeten we in de toekomst handelen in een dergelijke situatie?

Over onderstaand overzicht kan het volgende opgemerkt worden:







Er zijn wederom geen calamiteiten, arbeidsongevallen of prikaccidenten gemeld.
De trend zet door, die zichtbaar werd sinds 2012, dat men zich, hoewel de aard van de
incidenten ‘pittiger’ wordt, intern prima opgevangen voelt. De onderlinge nazorg is goed. 1
maal is gebruik gemaakt van de Calamiteitenservice.
Het opvallend hoge aantal schokkende gebeurtenissen is te verklaren doordat er bij IZZ over
4 verschillende gebeurtenissen 14 meldingen zijn geweest. Dit geldt ook voor het relatief
hoge aantal incidenten bij COZ waar van 1 incident 3 meldingen zijn gemaakt.
De getroffen maatregelen, veelal op teamniveau, waren over het algemeen voldoende,
waarmee duidelijk wordt dat de vaardigheden van de individuele medewerker en van teams
zijn vergroot.

Locatie

AgressieIncidenten

Schokkende
gebeurtenissen

Incidenten

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

IZE

3

4

-

2

3

7

2

2

1

COZ

4

3

4

7

3

15

7

3

2

IZZ

4

2

-

16

7

2

3

5

3

BWJM

3

1

-

1

-

1

-

2

1

TTT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Staf +
ondersteuning

-

-

1

3

1

1

-

2

-

Totaal

14

10

5

29

14

26

12

14

7

Melding vertrouwenspersoon medewerkers en Klachtencommissie
De vertrouwenspersoon staat de medewerkers bij in het geval van informele en/of formele klachten
op het gebied van (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.
In 2015 zijn er 7 meldingen gekomen bij de vertrouwenspersoon. Meldingen gingen met name over
ervaren ongewenste omgangsvormen, zoals bespot worden, onheus behandeld, vernederd of
geïntimideerd. De meldingen hebben geleid tot gesprekken en bijvoorbeeld concrete afspraken voor
betere communicatie.
Op basis van het gebeurde heeft de vertrouwenspersoon 2 signalen en advies neergelegd. Deze zijn
besproken.
Formele klachten zijn er dit jaar (wederom) niet geweest. De externe Klachtencommissie voor
medewerkers hoefde (wederom) niet bijeen te komen.
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Interne communicatie
Het zwaartepunt van de communicatie met de cliënt ligt bij de hulpverlening. Het zijn met name de
hulpverleners die communiceren met de cliënten. PR & Communicatie heeft in 2015 daar direct en
indirect een bijdrage aan geleverd. Direct door diverse informatiematerialen voor cliënten te
vervaardigen (Wegwijzers, flyer voor cliënten AWARE, flyer voor cliënten Safe Houses). Indirect
door het vraaggericht ondersteunen van de zelfstandige teams, zoals BWJM, Kwaliteit, P & O en
Preventie, middels bijvoorbeeld het ontwikkelen van materialen en het redigeren van rapporten.
In samenwerking met hulpverleners en de afdeling Facilitaire zaken is beleid opgesteld over en zijn
medewerkers getraind door een externe trainer in digitale veiligheid. Bij digitale veiligheid gaat het
om het veilig omgaan door cliënten en medewerkers met bijvoorbeeld internet, sociale media en
mobiele telefoons.
Intranet is het belangrijkste communicatiemiddel binnen Kadera gebleven. Medewerkers zijn
gestimuleerd content te plaatsen en te lezen. Ook vanuit PR & Communicatie is met regelmaat
content op intranet gezet, met name over belangrijke interne en externe ontwikkelingen.
Externe communicatie
Omdat zij ons moeten weten te vinden indien nodig, is om de bekendheid van Kadera en huiselijk
geweld te vergroten, gefocust op de doelgroepen burgers en professionals. Facebook, Twitter,
LinkedIn en de website zijn hiervoor intensief ingezet. In de Week Zonder Geweld is onder meer een
Facebookactie gedaan over het steun bieden aan mensen die met huiselijk geweld te maken
hebben. Dit heeft mooie voorbeelden van hoe iemand te steunen opgeleverd. Free publicity is
ingezet over de groep Bijzonder geweldig, de opvang van huisdieren (het project Blijf van m’n Dier)
en de activiteiten in de Week Zonder Geweld. Kort na de zomer zijn de geactualiseerde folders voor
burgers in grote getale verspreid in de provincie (ongeveer 3.000 adressen).
Diverse professionals, zoals de Kinderombudsman, dames van de serviceclub Ladies’ Circle en
deelnemers aan de Sociale Top, welke in Zwolle is gehouden, hebben kennisgemaakt met Kadera en
huiselijk geweld middels een bezoek aan de opvang. Naar aanleiding van deelname aan de
Wereldconferentie Vrouwenopvang hebben vrouwen uit de Caraïben en anderen ons bezocht.
Kadera heeft daar een samenwerking aan overgehouden.
Twee toekomstige professionals Communicatie hebben stage gelopen bij PR & Communicatie en de
stage met een goed cijfer afgerond.
Vrijwilligersbeleid
Voor Kadera wordt het steeds belangrijker samen te werken met vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties. Onze dank gaat uit naar iedereen die op wat voor manier dan ook onze
cliënten of Kadera heeft ondersteund.
Ook in 2015 zijn op de diverse locaties van Kadera vrijwilligers ingezet. Onder andere de volgende
organisaties hebben voor vrijwilligers gezorgd:











ABN AMRO;
Fonteinkerk;
Frion;
Humanitas;
Katholieke Pabo Zwolle;
Klus in de Wijk Zwolle;
Oranje Kruis;
RIBW (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen);
Stichting Het Vergeten Kind;
Stichting Kerstpakketten Minima Twente;
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Stichting Present;
Supportersvereniging van PEC Zwolle;
Taalmaatjesproject Alifa;
VEZ;
Viaa Gereformeerde Hogeschool;
Vrouwen coachen Meiden;
Wehelpen.nl; en
Diverse personen vanuit privé.

De vrijwilligers hebben gezorgd voor diverse activiteiten met moeders en kinderen, zoals een
schoonheidsavond, knutselworkshops, helpen klussen, klusworkshop, kinder-EHBO, workshop
omtrent gezonde voeding, helpen verhuizen, maatje zijn en activiteiten voor tieners.
Soms wordt een cliënt ook als vrijwilliger ingezet. Cliënten hebben bijvoorbeeld: meegewerkt aan
het geven van deskundigheidsbevordering aan hulpverleners, meegedaan aan Mind Your Wallet,
meegewerkt aan het geven van voorlichting over huiselijk geweld en het jong-moeder-zijn op
scholen en bij instanties.
Participatie
Cliënten van Begeleid Wonen Jonge Moeders hebben meegedaan aan het project Mind Your Wallet.
Mind Your Wallet helpt jongeren om financiële problemen bespreekbaar te maken via trainingen
met simpele debattechnieken en achtergrondinformatie toegespitst op de doelgroep. De cliënten
van BWJM hebben samen met 2 jongeren van een gezinshuis en een aantal zelfstandig wonende
jonge moeders hun nieuwe vaardigheden direct toegepast tijdens de trainingen, maar ook tijdens
een debat met een aantal raadsleden en wethouder Nelleke Vedelaar. Hierdoor leerden zij de
aangeboden materie actief te gebruiken in alledaagse situaties.
Een groepje van 2 jonge moeders van Begeleid Wonen Jonge Moeders en 2 jongeren van het
gezinshuis hebben vervolgens meegedaan aan het landelijke debatweekeind in Den Haag en hebben
de tweede plaats behaald. De cliënten gaven aan veel geleerd te hebben, trots te zijn op hun eigen
kunnen en een positieve ervaring aan het omgaan met andere jongeren te hebben overgehouden.

32

5.3 Financiën
Het exploitatieresultaat van 2015 uit gewone bedrijfsuitoefening is: € 61.680,- negatief.
Ratio’s
2015

2014

2013

Current ratio (vlottende activa/kort vreemd vermogen

1,9

1,9

1,8

Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

53%

55%

55%

Continuïteit (eigen vermogen/totale opbrengsten)

28%

29%

30%

Voor de overige financiële gegevens wordt verwezen naar de jaarrekening 2015 in bijlage 2.
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BIJLAGE 1

VEILIG THUIS IJSSELLAND

Jaarrapportage 2015

FEBRUARI

2016

VERSIE 2.2
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1. INLEIDING
Voor u ligt de eerste jaarrapportage van Veilig Thuis IJsselland (VTIJ). Het is een gezamenlijk
product van Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld en Jeugdbescherming Overijssel (JbOV). De
rapportage beoogt de lezer een toelichting te verstrekken op de positie van VTIJ.
Deze rapportage moet gezien worden als een document om te komen tot een volwaardige
rapportage, waarin de verantwoording van middelen alsmede de gerealiseerde resultaten zullen
worden toegelicht.
Uitgangspunt zijn de subsidievoorwaarden welke genoemd staan in de subsidiebeschikking alsmede
de daarbij horende prestatieafspraken 2015.
Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis IJsselland is een samenwerking van Kadera en Jeugdbescherming Overijssel. In 2014 is
vanuit deze samenwerking door beide organisaties een plan vastgesteld voor de organisatorische
vormgeving en positionering van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling in
IJsselland. Dit document is door de gemeenten uit de regio IJsselland vastgesteld, waarna beide
organisaties op basis van dat plan subsidie hebben aangevraagd voor de activiteiten van Veilig Thuis
IJsselland.
Vanaf 1 januari 2015 is Veilig Thuis IJsselland operationeel.
Eind december 2014 heeft de Gemeente Zwolle de subsidiebeschikkingen 2015 aan beide
moederorganisaties, Kadera en JbOV, verstrekt voorzien van de Prestatieafspraken Veilig Thuis
IJsselland 2015 (d.d. 21 december 2015).

Kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland
Begin december heeft de Inspectie Jeugdzorg een rapportage over de kwaliteit van Veilig Thuis
IJsselland uitgebracht. Het rapport geeft aan dat er aan 18 van de 24 verwachtingen uit het
toetsingskader is voldaan. Daarmee schaart Veilig Thuis IJsselland zich bij de beste organisaties ten
opzichte van de andere Veilig Thuisorganisaties. Er is voor de punten welke verbetering behoeven
een plan opgesteld. Verbeteracties zijn in gang gezet. De Inspectie heeft laten weten dat zij de
verbetermaatregelen positief beoordeelt.

Rapportagevorm
De vorm van deze rapportage is niet voorgeschreven.
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2.

VOORTGANG PRESTATIES

Hoofdstuk 2 behandelt de voortgang van de prestaties van Veilig Thuis IJsselland in 2015.

Herkenbaar regionaal advies- en meldpunt
Veilig Thuis IJsselland is sinds 01-01-2015 een herkenbaar regionaal advies- en meldpunt voor
burgers en professionals voor de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ten behoeve van herkenbaarheid en optimaal bereik maakt VTIJ gebruik van het landelijke
telefoonnummer en het landelijke logo.
In 2015 hebben op beperkte schaal activiteiten plaatsgevonden in het kader van PR en het vergroten
van de naamsbekendheid:
-

beschikbaar stellen van foldermateriaal rondom VTIJ, dat in overleg met de 11 gemeentes
verspreid in ons werkgebied (september 2015);
uitbrengen eerste digitale nieuwsbrief VTIJ voor professionals en ketenpartners (november
2015);
realisering website www.vtij.nl (november 2015);
realisering standaard-powerpointpresentatie VTIJ ten behoeve van voorlichtingen (juni 2015);
en
participatie in activiteiten in de Week tegen Kindermishandeling (november 2015).

Cijfermatige gegevens VTIJ 2015
Kwartaalcijfers
Kwartaal
1

Kwartaal
2

Kwartaal
3

Kwartaal
4

TOTAAL

Adviezen en consulten

109

96

109

118

432

Ontvangen meldingen

566

512

619

581

2278

Afgeronde onderzoeken/trajecten

279

332

567

513

1691

Bovenstaande cijfers geven een indicatie van de instroom en productie in 2015. Enige onzuiverheid
is niet uit te sluiten vanwege het (nog) moeten werken met twee nog niet op het handelingsprotocol
en de nieuwe werkpraktijk afgestemde registratiesystemen (KITS en REGAS). Een tweede reden is
het nog niet beschikken over een eenduidige registratie-instructie voor medewerkers gedurende de
eerste twee kwartalen van 2015. Dit maakt de cijfers niet geheel betrouwbaar. Inmiddels is een
nieuw automatiseringssysteem ingevoerd. De aanschaf van dit nieuwe systeem is mede mogelijk
gemaakt vanuit een eenmalige extra subsidie vanuit de opdrachtgevers.
Het aantal afgeronde onderzoeken in de tweede helft van 2015 ligt beduidend hoger dan het aantal
in de eerste helft van 2015. Deze stijging is vooral te danken aan de extra personele inzet in de
tweede helft van 2015.
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De regionale aanpak en de aansluiting op de lokale structuren
Veilig Thuis IJsselland heeft de regionale regie op de ketenaanpak in zaken rondom
kindermishandeling en huiselijk geweld; zij neemt de besluiten over de verdere routering van de
binnengekomen meldingen. Dit doet zij door gebruik te maken van het landelijk ontwikkelde triageinstrument dat vooral inzoomt op het aspect van (on)veiligheid en complexiteit van de casus.
Daarnaast bewaakt VTIJ op regionaal niveau de gemaakte afspraken over de rol en inzet van Veilig
Thuis en zij doet voorstellen voor optimalisering en verbetering ten behoeve van een sluitende
ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor dit laatste worden vooral contacten
gezocht met de lokale zorg en belangrijke ketenpartners.

Voor iedere gemeente in de regio IJsselland heeft VTIJ een of meerdere vaste contactpersonen.
Deze vormen een verbinding tussen VTIJ en de lokale zorgpartijen, kennen de lokale situatie en
werken mee aan de totstandkoming van maatwerkafspraken. Afhankelijk van de gemaakte
afspraken nemen deze contactpersonen incidenteel dan wel structureel deel aan lokale overleggen,
zijn ze op locatie aanwezig voor het geven van adviezen en beantwoorden van vragen of geven
voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis.

Ter afsluiting van het landelijk ondersteuningstraject van de VNG heeft VTIJ in het tweede kwartaal
van 2015 een (goed bezochte) bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van de 11
gemeenten in IJsselland. Hierin is de regionale structuur verduidelijkt, de werkwijze van VTIJ
gepresenteerd en is met de vertegenwoordigers van de lokale teams het gesprek aangegaan over
het samenwerken in casuïstiek van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In het derde kwartaal is het interne werkproces met het moment van aansluiting van de lokale zorg
nader beschreven. Alle binnengekomen meldingen worden dagelijks getrieerd, zaken die anoniem
zijn gemeld of acuut, ernstig onveilig en complex worden door VTIJ zelf verder opgepakt. Alle
overige zaken worden direct (de koude overdracht) dan wel met lichte inzet van VTIJ en in directe
samenwerking met de lokale zorg doorgezet (de warme overdracht).

Veilig Thuis neemt deel aan de Arrondissementale Aanpak Huiselijk Geweld (APHG) van de regio
Oost. In dit overleg wordt er gewerkt aan de vertaling van de landelijk gemaakte
samenwerkingsafspraken Openbaar Ministerie, politie en Veilig Thuis. Twee belangrijke
discussiepunten in deze samenwerking zijn de invulling van de afspraak met de politie dat VTIJ
geïnformeerd wordt over de DAT-informatie (bekend met eerdere registraties op het gebied van
kindermishandeling, huiselijk geweld, overig geweld en/of het gebruik/beschikbaarheid van
vuurwapens). Deze informatie is voor VTIJ belangrijke input voor het nemen van een onderbouwd
triagebesluit. Ook het afstemmingsoverleg (OM, politie en VTIJ) voor het bespreken van de
opvolgende acties en afstemming in de aanpak dient nog nader ingevuld te worden. Nadere
afspraken zullen worden afgestemd met het veiligheidshuis en de opdrachtgevers.

VTIJ is betrokken is diverse overlegvormen rondom nieuwe ontwikkelingen op het gebeid van
kindermishandeling, huiselijk geweld en het toezien op veiligheid. Te noemen zijn hier onder
andere: de aanpak Code Rood, projectgroep Complexe Scheidingen, Centrum Seksueel Geweld en
de kerngroep van het Veiligheidshuis.
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De uitvoeringstaken Tijdelijk Huisverbod
VTIJ heeft uitvoeringstaken bij het opleggen van het Tijdelijk Huisverbod (THV) door de hulpofficier
van justitie. VTIJ doet de eerste crisisinterventie, voert de casusregie in de casus en zorgt voor de
totstandkoming van een plan van aanpak. Voor een aantal gemeentes verzorgt de casusregisseur van
VTIJ ook het advies aan de burgermeester over het al dan niet verlengen van het huisverbod.

Tijdelijk Huisverboden 2015

Aantal opgelegde THV’s

Kwartaal
1

Kwartaal
2

Kwartaal
3

Kwartaal
4

TOTAAL

23

27

21

18

88

In 2014 zijn er in de regio IJsselland 116 THV’s opgelegd. In 2015 was dit 88. Dit betekent dus een
daling van 24%. Een duidelijke oorzaak is niet te geven. VTIJ is in overleg met een aantal
gemeenten in het werkgebied om de rolverdeling tussen de casusregisseur van VTIJ en de
procesregisseur beter aan te laten sluiten bij de regiovisie, de wettelijke taken van VTIJ en de
lokale situatie.

7x24 uurs bereikbaarheid
VTIJ is 7x24 uur bereikbaar. Door de weeks na 17.00 uur en in het weekend komen telefoontjes
terecht bij de medewerkers van de crisisdienst van VTIJ. De dienstdoende medewerker geeft
advies, neemt meldingen in ontvangst en intervenieert zo nodig daar waar er sprake is van een
crisissituatie.

Naast meldingen rondom kindermishandeling en huiselijk geweld is de crisisdienst ook bereikbaar
voor andersoortige crisissituaties rondom jeugdigen, conform de regionale afspraken. Het vervolg op
de crisisinterventies rondom jeugdigen die reeds bekend waren in het lokale veld, worden zo snel
mogelijk (de eerst volgende werkdag) weer overgedragen aan het lokale veld. Gedurende 2015 is er
in de crisisdienst buiten kantoortijden sprake van een gemiddelde van 5 à 6 telefonische meldingen
per dag. Nadere kwantitatieve gegevens over deze specifieke dienst zijn nog niet op te leveren.

De cijfers over de doorschakeling van het landelijke nummer naar VTIJ laten zien dat de
bereikbaarheid van Veilig Thuis in IJsselland goed geregeld is; ieder telefoontje wordt opgepakt, er
is sprake van een zeer lage “uitval” (0,2%), zowel binnen als buiten kantoortijden.

De integrale werkwijze
De prestatieafspraak: er is sprake van een integrale werkwijze waarbij alle medewerkers deskundig
zijn voor zowel huiselijk geweld als kindermishandeling is grotendeels gerealiseerd. VTIJ is
integraal ingericht. Het realiseren van integrale deskundigheid op medewerkerniveau is in 2015
middels uitwisseling en het delen van deskundigheid een groeiproces geweest maar is nog niet
geheel gerealiseerd. Dit in belangrijke mate vanwege het niet kunnen realiseren van scholing en
deskundigheidsbevordering. Deze staat voor de eerste helft van 2016 gepland.
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Rondom het hierboven geschetste groeiproces zijn in 2015 de volgende momenten/hoekstenen te
markeren:
-

-

-

-

-

-

In juni 2015 hebben alle medewerkers de door de VNG georganiseerde “startdagen Veilig
Thuis” (een programma van in totaal 3 studiedagen) afgrond en hiervoor een certificaat
ontvangen;
Met ingang van het tweede kwartaal werkt VTIJ met een vastgesteld beslismodel. Hierin staat
beschreven welke casusbeslissingen een medewerker zelf kan nemen, dan wel wanneer hij
intercollegiaal of multidisciplinair overleg moet voeren;
Bij de start van Veilig Thuis IJsselland op 01-01-2015 was er sprake van een globaal
werkproces, gebaseerd op de hoofdlijnen van het landelijk handelingsprotocol. Het
werkproces is verder verfijnd, opgedeeld in deelwerkprocessen en is in het derde kwartaal
2015 in gebruik genomen;
Voorbereidende activiteiten zijn in gang gezet om ook de medewerkers van het voormalig
Steunpunt Huiselijk Geweld geregistreerde VT-medewerkers te laten zijn (medewerkers van
het voormalige Bureau Jeugdzorg waren al geregistreerd). Hiervoor heeft er vooraanmelding
in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) plaatsgevonden. In de loop van 2016 zullen de registratieeisen voor VT-medewerkers bekend zijn;
VTIJ anticipeert in de aan te bieden scholing en ondersteuning van medewerkers zo veel als
mogelijk op deze beroepsregistratie met het doen van een gecertificeerd aanbod. Inmiddels
is het landelijke basisscholingsprogramma voor VT-medewerkers klaar en kan in gebruik
genomen worden. Hiermee zullen alle medewerkers van VTIJ deskundig worden in de aanpak
van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling, een belangrijke voorwaarde om de
integrale aanpak vorm te geven. Deze training beslaat in totaal 5 scholingsdagen met
tussentijdse e-learning modules en opdrachten; en
Naast het basisaanbod is er een inventarisatie gedaan op de aanwezigheid van specialistische
kennis op specifieke doelgroepen. Ook hiervoor is landelijk een aanbod voor VT ontwikkeld
en zullen wij vervolgens bekijken welke scholing we nodig hebben om onze specialistische
kennis in te kunnen blijven zetten voor de regio.

In november 2015 hebben de samenwerkende Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de
Gezondheidszorg een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van VTIJ en hierover gerapporteerd (De
kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland, Utrecht, november 2015). VTIJ voldeed aan 18 van de 24
verwachtingen uit het door de inspectie opgestelde toetsingskader. De zaken die als onvoldoende
beoordeeld zijn, waren voor VTIJ herkenbaar en betroffen onder andere:
-

geen 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts;
onvoldoende formatie gedragswetenschapper;
het niet beschikken over één registratiesysteem; en
er is sprake van een wachtlijst.

VTIJ heeft een plan van aanpak opgesteld met verbetermaatregelen op die punten waarop
verbetering nodig is. Aan de verbeteracties wordt gewerkt.
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Er ontstaat geen wachtlijst
In 2015 is het niet gelukt te voldoen aan de voorwaarde: er ontstaat geen wachtlijst voor
volwassenen en/of kinderen die zijn aangemeld bij Veilig Thuis IJsselland. Hierbij is van belang te
melden dat meldingen die de urgentie ‘crisis’ krijgen, niet op de wachtlijst komen. Deze worden na
ontvangst direct (dezelfde dag) opgepakt.

Op 31 december 2015 was er sprake van een wachtlijst van 67 zaken die op dat moment nog niet
verdeeld waren. Deels betrof dit zaken die op dat moment nog aan een medewerker uitgedeeld
moesten worden vanwege een overdracht naar de lokale zorg (34 zaken), deels betrof dit zaken
waar het gaat om een door VTIJ uit te voeren onderzoeks- of interventietraject (33 zaken).

Wachtlijst VTIJ per 31-12-2015
Cluster melding en
advies

Cluster onderzoek en
interventie

TOTAAL

Zwolle

9

5

14

Kampen

5

3

8

Steenwijk

5

4

9

Zwartewaterland

2

1

3

Staphorst

2

0

2

Hardenberg

6

6

12

Ommen

1

0

1

Dalfsen

1

4

5

Raalte

1

2

3

Olst-Wijhe

1

2

3

Deventer

2

6

8

TOTAAL

34

33

67

VTIJ heeft in heel 2015 te kampen gehad met het probleem van de wachtlijst. De hoofdoorzaken
zijn:
-

De voor 2015 beschikbare formatie voor VTIJ is in 2014 vanachter de “tekentafel” vastgesteld
door zo goed mogelijk een optelsom te maken van de toenmalige activiteiten bij Bureau
Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld die bij
VTIJ ondergebracht zouden gaan worden. Hierbij konden de volgende zaken moeilijk voorzien
en verdisconteerd worden: de benodigde ontwikkelruimte voor VTIJ, de grote wijzigingen in
het sociale domein, het hiermee samenhangende efficiencyverlies in de keten op korte
termijn, de invloed hiervan op het aantal meldingen bij VTIJ, et cetera;
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-

-

-

-

Bij de start op 1 januari was er al bestaande werkvoorraad/wachtlijst die vanuit het
toenmalige Bureau Jeugdzorg/AMK meegenomen werd naar VTIJ;
Hoewel het cijfermatig moeilijk is te vergelijken met voorafgaande jaren heeft VTIJ het
gehele jaar een hoge instroom van meldingen gehad;
In het eerste kwartaal is veel tijd gaan zitten in het opstarten van de organisatie: rondom
praktische zaken, interne werkafspraken en procedures, uitwerking werkprocessen,
werkorganisatie, de integratie huiselijk geweld, kindermishandeling en crisisinterventie
jeugd. Zoals eerder aangegeven is dit een groeiproces geweest dat het gehele jaar in beslag
heeft genomen en op 31 december nog niet volledig is afgerond;
Er was, met name in de eerste twee kwartalen van 2015, sprake van een moeizame uitstroom
van casuïstiek. Omdat in de praktijk vaak het wiel uitgevonden moest worden, namen
overdrachten naar de lokale zorg veel tijd in beslag. Hierdoor bleven medewerkers nog te
lang in zaken betrokken, hetgeen de capaciteit om nieuwe meldingen op te pakken heeft
verminderd;
Er is met de 11 afzonderlijke gemeenten overleg geweest over de aansluiting van VTIJ op het
lokale veld. Nog niet in alle gemeentes heeft dit geleid tot heldere en eenduidige afspraken;
en
VTIJ geeft (conform de besluitvorming aan de hand van het triage-instrument) prioriteit aan
een aantal meldingen met een crisisachtig karakter, zaken die onmiddellijk opgepakt moesten
worden. Dit is ook gelukt en uitgevoerd maar heeft tegelijkertijd in drukke periodes
veroorzaakt dat vervolgacties op “reguliere” (minder urgente) meldingen bleven liggen.

Kortom: een complex geheel van factoren betreffende de instroom, de doorstroom en de uitstroom
van casuïstiek. De situatie in IJsselland komt overeen met het landelijk beeld.

VTIJ heeft er van alles aan gedaan om aan de voorwaarde geen wachtlijst te voldoen. De
belangrijkste ingezette acties in 2015 zijn:
-

-

-

-

De wachtlijstproblematiek is voor VTIJ prioriteit nummer 1, op alle niveaus gaat VTIJ het
gesprek aan dat deze wachtlijsten onacceptabel zijn;
Er is voorzien in tijdelijke uitbreiding van de formatie alsmede ziektevervanging;
Het werkproces van VTIJ is in kaart gebracht en beschreven. Hierdoor is intern betere sturing
te geven op efficiënte werkstroom (medewerkers weten hoe het loopt, minder overleg en
heen en weer geschuif) en op de inhoudelijke aansluiting van VTIJ op het lokale veld (vorm
geven aan de transitie);
Het verder aanscherpen van afspraken met het lokale veld rondom overdracht en
samenwerking;
Met twee gemeenten zijn afspraken gemaakt om, vooruitlopend op het eerste contact met
betrokkenen, al vast vanuit VTIJ contact te zoeken met het lokale veld om te weten of zij
reeds actief betrokken zijn. Doel hierbij is om een nog beter onderbouwd triagebesluit te
kunnen nemen en de melding direct in het lopende zorgtraject op te kunnen pakken;
Het invoeren van caseloadbesprekingen voor de individuele medewerker waarin sturing op de
caseload plaatsvindt;
Het verkrijgen van een voor VTIJ ingericht registratiesysteem zodat registratie en
dossiervorming minder tijd vragen en cijfermateriaal kan gaan dienen als een betrouwbaar
sturingsinstrument; en
Met de politie wordt overleg gevoerd om het screenen van ‘ongefilterde’ mutaties zoveel
mogelijk te voorkomen.

De opdrachtgevers voor VTIJ hebben ingestemd met een verschuiving van een budget vanuit het
Regionaal Transitie arrangement ten behoeve van Veilig Thuis. Hierdoor kon in de tweede helft van
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2015 tot een bedrag van € 175.000,- extra personeel ingezet worden ter bestrijding van de
wachtlijst. Ondanks deze inzet moeten we constateren dat vooralsnog sprake blijft van een
wachtlijst. Op 4 februari 2016 bedroeg de wachtlijst 64 zaken.
In samenwerking met de opdrachtgevers hebben de bestuurders van VTIJ onderzoek ingesteld naar
de efficiency en de effectiviteit van VTIJ enerzijds en naar de kwaliteit van de samenwerking van
VTIJ met de lokale zorg en ketenpartners anderzijds. Dit rapport wordt in het eerste kwartaal 2016
opgeleverd.

Doorlooptijden
De gemiddelde doorlooptijd per (afgesloten) casus is 63 dagen. Omdat het een gemiddelde betreft
van alle typen zaken (van kortlopende zaken tot en met zaken met zeer langdurige betrokkenheid)
is het, hoewel het zich (gemiddeld) binnen de norm bevindt, een weinig zeggend cijfer.

Klachten
VTIJ heeft 8 informele klachten na bemiddeling vanuit de managers afgehandeld. De klachten
betroffen uiteenlopende zaken over de handelwijze van VTIJ, de afhandeling van een melding, de
bereikbaarheid van medewerkers en verslaglegging en informatieverstrekking aan derden. VTIJ zal
in 2016 in het kader van kwaliteitsbeleid een werkwijze gaan vastleggen en hanteren waarin
verbeteracties geformuleerd en geïmplementeerd worden en de daadwerkelijke uitvoering ervan
gevolgd wordt.
Eén klacht heeft geleid tot een hoorzitting en een oordeel van de klachtencommissie. Aangaande de
voornaamste klacht heeft de klachtencommissie zich onthouden van een oordeel, op één onderdeel
(onzorgvuldigheid in de rapportage) is de klacht gegrond verklaard.

Incidenten en calamiteiten
Bij de moederorganisaties JbOV en Kadera zijn vanuit VTIJ 2 incidenten gemeld.
Door VTIJ zijn 2 calamiteiten gemeld bij de inspectie. Eén melding is door de inspectie zonder
nader onderzoek afgesloten, de andere melding heeft geleid tot een intern onderzoek en een plan
van aanpak met verbeteracties.
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3. Financiële rapportage 2015
Voor de financiële gegevens worden de volgende opmerkingen vooraf gemaakt:

1. Voorlopige cijfers
De financiële cijfers zijn voorlopig en nog niet door een accountant goedgekeurd. Zij zijn het
resultaat van een eerste verkenning van de administratie van de opdrachtgevers. Conform de
subsidievoorwaarden van de opdrachtgevers worden de definitieve cijfers vóór 1 juni 2016
aangeleverd met het verzoek de subsidie voor 2015 vast te stellen.

2. Inzet van garantiebudget
Met de opdrachtgevers is gesproken over het inzetten van € 175.000,- vanuit het garantiebudget
vanuit de jeugdzorg voor Veilig Thuis. Deze besprekingen zijn afgerond en verwerkt in de
bijgesloten cijfers. Hierbij past het voorbehoud dat een schriftelijke bevestiging van deze inzet ten
tijde van de opmaak van deze cijfers niet is ontvangen.
Deze middelen zijn bedoeld en ingezet voor extra personele formatie ter bestrijding van de
wachtlijstproblematiek. De opdrachtnemers hebben extra formatie vanaf medio juni tegen een
basistarief ten laste gebracht van dit budget. Daarnaast is vanuit een extern bureau capaciteit
ingezet. Per 31 december 2015 resteert van dit budget: € 16.762,-.
Het resterende budget wordt in 2016 ingezet.

3. Eenmalige middelen automatisering en opleiding
Met de beschikking d.d. 14 december 2015 is een subsidie vanuit de Centrumgemeente Zwolle
toegekend van maximaal € 69.000,- ten behoeve van ICT- en opleidingskosten.
Deze kosten zijn aangewend voor de aanschaf van een nieuw geautomatiseerd systeem en
opleidingen. Het nieuwe systeem is vanaf 1 januari 2016 operationeel.
Per 31 december 2015 resteert van dit budget: € 23.715,-.
Het resterende budget wordt in 2016 ingezet.
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RA PPORTA GE TM 4E KW A RTA A L 2015

V EILIG THUIS IJSSELLA ND

Realisatie t/m 4e kwartaal 2015

Begroting t/m 4e kwartaal 2015

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Kadera
Subsidie

JBOV

FTE

VTIJ

FTE

Kadera

FTE

JBOV

FTE

VTIJ

FTE

FTE

Melding & Advies

5,4 €

469.578

9,7 € 1.033.813

15,1 € 1.503.391

4,6 € 455.216

9,8 € 1.034.248

14,4 €

1.489.464

Crisis & Veiligheid

3,6 €

313.052

6,5 €

689.209

10,1 € 1.002.261

3,1 € 302.817

6,5 €

689.499

9,6 €

992.316

Crisisdienst (buiten kantoortijden) 2,0 €

173.773

2,0 €

212.228

386.001

2,0 € 197.920

2,0 €

211.503

4,0 €

409.423

11,0 €

956.403

18,2 € 1.935.250

29,2 € 2.891.653

9,7 € 955.953

18,3 € 1.935.250

28,0 €

2.891.203

12,9 €

798.266

21,2 € 1.487.538

34,1 € 2.285.804

11,6 € 671.980

21,3 € 1.398.250

32,9 €

2.070.230

€

-80.562

€

€

717.704

€ 1.409.862

€ 2.127.566

€

114.818

€

196.164

€

310.982

€ 101.211

€

180.000

€

281.211

- Overige personeelskosten

€

52.757

€

65.091

€

117.848

€

64.634

€

76.263

€

140.897

- Huisvestingskosten

€

23.586

€

65.815

€

89.401

€

50.047

€

104.976

€

155.023

- Algemene kosten

€

101.115

€

176.719

€

277.834

€

85.411

€

153.761

€

239.172

- af: ICT-subsidie

€

-14.971

€

-30.314

€

-45.285

- Rente

€

413

€

-

€

413

€

254

€

-

€

254

- Afschrijvingen

€

11.305

€

10.857

€

22.162

€

12.416

€

22.000

€

34.416

€

174.205

€

288.168

€

462.373

€ 212.762

€

357.000

€

569.762

4,0 €

BEDRIJFSLA STEN
Personeelskosten
Af: verschuiving pers.middelen

Overhead personeelkosten

-77.676

€

-158.238

Overhead materiële kosten:

Totaal bedrijfslasten

€ 1.006.727

€ 1.894.195

€ 2.900.921

€ 985.953

€ 1.935.250

€

2.921.203

RESULTA A T

€

€

€

€ -30.000

€

€

-30.000

-50.324

41.055

-9.268

-
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Meldingen vanuit Kits gesplitst naar gemeente
Aantal jeugdigen waarover een melding is binnengekomen in de periode van 1-1-2015 t/m 31-122015, gesplitst naar gemeente van herkomst:
Gemeente
ACHTKARSPELEN
ALBRANDSWAARD
ALMERE
AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
ARNHEM
BRONCKHORST
BRUMMEN
COEVORDEN
DALFSEN
DEVENTER
EDE
GOEREE-OVERFLAKKEE
GRONINGEN
HARDENBERG
HATTEM
HEERENVEEN
HOOGEVEEN
KAMPEN
LANDGRAAF
LEEK
LEEUWARDEN
LOCHEM
MARUM
MEPPEL
MOLENWAARD
NIEUWEGEIN
NIJKERK
NOORDOOSTPOLDER
OLDEBROEK
OLST-WIJHE
OMMEN
PURMEREND
PUTTEN
RAALTE
RIJSWIJK
ROTTERDAM
S GRAVENHAGE
STADSKANAAL
STAPHORST
STEENWIJKERLAND
TWENTERAND
UTRECHT
VOORST
WESTERVELD
WESTSTELLINGWERF
WINTERSWIJK
ZWARTEWATERLAND
ZWOLLE
Eindtotaal

Aantal
jeugdigen
1
3
1
2
3
1
2
3
2
2
42
462
1
5
1
149
2
1
2
180
1
1
4
2
1
7
2
1
1
1
3
71
33
1
1
90
1
2
2
1
49
149
1
1
1
4
4
1
93
530
1924

Bron: KITS Veilig Thuis IJsselland
De gemeente van herkomst is afgeleid van het woonadres dat geregistreerd is bij de jeugdigen in
Kits.
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Onderzoeken vanuit Kits gesplitst naar gemeente
Aantal jeugdigen waarbij het onderzoek afgerond is in de periode van 1-1-2015 t/m 31-12-2015,
gesplitst naar gemeente van herkomst.
Gemeente
ACHTKARSPELEN
ALBRANDSWAARD
ALMERE
AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
ARNHEM
BRONCKHORST
BRUMMEN
COEVORDEN
DALFSEN
DEVENTER
EDE
GOEREE-OVERFLAKKEE
GRONINGEN
HARDENBERG
HATTEM
HEERENVEEN
HOOGEVEEN
KAMPEN
LEEK
LEEUWARDEN
LOCHEM
MARUM
MEPPEL
MOLENWAARD
NIEUWEGEIN
NIJKERK
NOORDOOSTPOLDER
OLDEBROEK
OLST-WIJHE
ONBEKEND
OMMEN
PURMEREND
PUTTEN
RAALTE
ROTTERDAM
S GRAVENHAGE
STADSKANAAL
STAPHORST
STEENWIJKERLAND
UTRECHT
VOORST
WESTERVELD
WESTSTELLINGWERF
WINTERSWIJK
ZWARTEWATERLAND
ZWOLLE
Eindtotaal

Aantal
jeugdigen
1
3
2
2
3
1
2
3
2
2
34
438
1
5
1
119
2
1
3
165
1
4
2
1
4
2
1
1
1
3
59
9
38
1
1
83
1
2
1
44
121
1
1
1
4
1
79
434
1691

Bron: KITS Veilig Thuis IJsselland
Ook hier is de gemeente van herkomst afgeleid van het woonadres dat geregistreerd is bij de
jeugdigen in Kits.
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