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Voorwoord
Stormachtige situaties en een buienradar die ons confronteerden met periodes van mooie nieuwe
kansen en ontwikkelingen. Maar ook zorgen om keuzes die gemaakt zijn en die grote invloed kunnen
hebben op de toekomst van Kadera.
De bestuurders van de gemeenten in de regio IJsselland hebben op 5 oktober 2016 het
principebesluit genomen dat de definitieve organisatievorm voor Veilig Thuis IJsseland (VTIJ) een
zelfstandige stichting zal worden. Dit betekent een einde aan de projectorganisatie VTIJ samen met
Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) en daarmee ook een einde aan het subsidiebedrag dat
toegekend was aan Kadera voor het verzorgen van VTIJ.
De realisatiedatum van deze nieuwe stichting VTIJ staat gepland op 1 juli 2017. Dit betekent dat
een gedeelte van de overhead van Kadera, wat ook werkzaam is voor VTIJ, mogelijk afgebouwd
moet gaan worden.
De zorgen en aandacht die in 2016 naar VTIJ gegaan zijn, stonden hoofdzakelijk in het teken van de
wachtlijstbeheersing, de daaruit voortkomende vragen, dilemma’s in de samenwerking met de
keten en de afstemming met de regiogemeenten. Werkinhoudelijk zijn de werkprocessen verder
geoptimaliseerd.
Voor de opvang van Kadera zijn we vooral op zoek gegaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden om
het ambulante werken te versterken en ervoor te zorgen dat ketenpartners ons weten te vinden.
We zoeken de verbinding met ketenpartners om samen meer toegevoegde waarde te ontwikkelen en
ons niet alleen te focussen op eigen producten en diensten. Een opgave en uitdaging, die er toe
heeft geleid dat we in 2016 hebben gewerkt aan een nieuwe strategie.
Onze strategische koers voor de komende jaren bestaat uit drie contouren. Ecosysteem: samen
verslaan we huiselijk geweld! Systeemgericht en ambulant werken: Thuis best! Efficiënte opvang:
aanpak huiselijk geweld als thuis (even) niet meer veilig is!
In 2016 is onze opvangcapaciteit met 2 systeemplaatsen voor intensieve zorg verminderd. Begin
2017 zijn nog eens 3 systeemplaatsen afgebouwd. Dit in het kader van de herverdeling van het
budget voor de vrouwenopvang. Daar staat tegenover dat we een goede start gemaakt hebben met
het begeleiden van gezinnen/mensen thuis.
Diverse fondsen, organisaties en individuen hebben een bijdrage geleverd aan het verbeteren van
de leefomstandigheden van de vrouwen en kinderen. Door een actieve benadering vanuit Kadera
zijn we in staat goede en mooie projecten in gang te zetten. Met Europese subsidie start het
project ‘Safe at Home’ op 1 januari 2017. Dit project heeft als doel woningbouwcorporaties bewust
te maken van huiselijk geweld en hun rol hierin.
In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een vlotte door- en uitstroom. We hebben in 2016 meer
cliënten opvang geboden dan in voorgaande jaren, ondanks een daling van de opvangcapaciteit. De
gemiddelde verblijfsduur van cliënten in de opvang is verder afgenomen.
De start van Centrum Seksueel Geweld Zwolle is een mooi voorbeeld van gezamenlijk werken in de
keten. Gemeente Zwolle, Dimence, Dimence Jeugd GGZ, GGD IJsselland, Isala, Kadera aanpak
huiselijk geweld, Politie Oost-Nederland en Veilig Thuis IJsselland hebben door grote inzet en
betrokkenheid dit centrum vorm en inhoud gegeven. Kadera is samen met de gemeente Zwolle
kartrekker en heeft deze rol met professie en daadkracht opgepakt. In de 3 maanden dat dit
centrum open is, zijn er 26 casussen binnengekomen.
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Achterom kijken is goed en laat zien wat het spoor is dat we gelopen hebben. Vooruit kijken en
bezien welke stappen we de komende jaren kunnen gaan maken is spannend. Maar met het
enthousiasme en de gedrevenheid van onze medewerkers zal dit zeker gaan lukken.
Hopelijk blijft de buienradar zonnig en droog weer aangeven.

Dit jaardocument is vastgesteld door het bestuur en de Raad van Toezicht op 3 april 2017.

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 2016

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 2016 (opvang)voorzieningen aangeboden in de centrumgemeenten Enschede en
Zwolle. In 2016 beschikte Kadera over de volgende opvangvoorzieningen:






10 systeemplaatsen voor Crisisopvang;
21 systeemplaatsen voor Intensieve Zorg,
per 1 juli 20 systeemplaatsen;
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 2016 behaalde resultaten weergegeven.
Preventieprojecten en –activiteiten
Centrum Seksueel Geweld Zwolle
Op 3 november 2016 is Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zwolle officieel geopend, na een
stilzwijgende start op 26 september 2016. Vooraf werd door alle partijen het convenant van CSG
Zwolle ondertekend (31 augustus 2016) en zijn 8 casemanagers geworven en geschoold. De cijfers
laten zien dat er veel behoefte is aan een Centrum Seksueel Geweld in Zwolle; in 2016 waren er 20
acute en 6 niet-acute casussen. CSG Zwolle had op basis van politiecijfers ongeveer 8 à 9 acute
casussen verwacht.
Voor CSG Zwolle zijn de gemeente Zwolle en Kadera de kartrekkers voor de communicatie. De
andere convenantpartners leveren daar een bijdrage aan. Er zijn diverse activiteiten ondernomen
voor de interne en externe communicatie. Wat de interne communicatie betreft is met name actie
ondernomen om de convenantpartners te informeren en te betrekken. Voor de externe bekendheid
zijn materialen, zoals een folder, tekst op de landelijke website www.centrumseksueelgeweld.nl en
visitekaartjes verzorgd. De officiële opening op 3 november is door de projectleider en
communicatieadviseurs samen voorbereid en uitgevoerd.
Meer informatie over Centrum Seksueel Geweld Zwolle is te vinden op de genoemde website:
www.centrumseksueelgeweld.nl.
Start Europees project ‘Safe at Home’
Kadera heeft in 2016 een subsidieaanvraag ingediend en toegekend gekregen om te kunnen starten
met een Europees project: ‘Safe at Home’. Dit project heeft het doel om woningcorporaties bewust
te maken van huiselijk geweld en hun rol hierin. Kadera is coördinator van het project en werkt in
het project samen met het Engelse Standing Together Against Domestic Violence (STADV), Peabody
(woningcorporatie in Londen) en de overkoepelende organisatie voor daklozenopvang in Europa,
FEANTSA. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Aedes (de brancheorganisatie voor
woningcorporaties) en de directeur van Woonstichting Nieuwkoop zijn ondersteunende partners in
Nederland. Het project start op 1 januari 2017 en duurt 2 jaar. Het project wordt gefinancierd door
het Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union.
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Training met openinschrijving
Er is een training ‘Huiselijk geweld, signaleren en bespreken’ voor 8 deelnemers uitgevoerd. Deze
training is gemiddeld gewaardeerd met een 8,5. De training ‘Huiselijk geweld en
dierenmishandeling’ werd in 2016 voor het eerst aangeboden voor 15 deelnemers. Deze training is
gemiddeld gewaardeerd met een 8,4.
Doorlopende trainingen
Kadera heeft met 4 organisaties een doorlopend samenwerkingstraject op het gebied van
deskundigheidsbevordering: Hogeschool Windesheim, Icare, InteraktContour en Naviva. Voor deze
organisaties wordt jaarlijks maatwerkdeskundigheidsbevordering ontwikkeld. In 2016 zijn bij deze
organisaties 2 workshops, 1 plenaire ervaringsdeskundigensessie, 8 informatieavonden, 4
leernetwerken, 1 vervangende opdracht voor een leernetwerk en 8 trainingen georganiseerd.
Interne training
In 2016 zijn 12 nieuwe medewerkers getraind.
Preventie heeft in totaal 10 voorlichtingen en 19 trainingen uitgevoerd in 2016.
Het gemiddelde cijfer dat door de deelnemers aan de trainingen werd gegeven is 8,25.

Fondsenwerving
Concrete goederen en diensten
In 2016 is er sterk ingezet op het aanboren van alternatieve financieringsbronnen om de cliënten
van Kadera te ondersteunen met concrete zaken die ze nodig hebben om een leven zonder geweld
vorm te geven. Veel cliënten hebben door hun vlucht naar de opvang en andere bijkomende
problematiek niet de financiële middelen om deze zaken zelf aan te schaffen. Via
vermogensfondsen, giften van particulieren en partners hebben wij voor hen de volgende zaken
verkregen:
 6x zwemlessen voor kinderen;
 9 kinderfietsen;
 2 fietsen voor volwassenen plus kinderzitjes;
 8x een tegemoetkoming in reiskosten voor familieleden van kinderen in de opvang;
 1x zangles voor een tiener;
 1x een naamswijziging voor een tiener;
 3 laptops om huiswerk te maken;
 2x een diplomawaardering;
 een kerstdiner voor vrouwen en kinderen in de opvang; en
 andere kleine praktische zaken zoals steunzolen, speelgoed, (winter)kleding, tas, kosten
voor de orthodontist, kickbokslessen, schoolboeken.
Deze zaken zijn geschonken door bijvoorbeeld:
 Nationaal Fonds Kinderhulp;
 Vergeten groepen;
 Fonds Kinderknelpunten;
 sociaal fonds van I-Fourc;
 Pasman Stichting; en
 Humanitas.
Waarde: € 13.683,-
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Goederen
Kadera heeft in 2016 een aantal Beursvloeren bezocht en daar vele mooie deals mogen sluiten met
ondernemers en bedrijven. Ook hebben particulieren en organisaties in natura bijgedragen. In ruil
voor deze giften heeft Kadera voorlichtingen verzorgd en publiciteit voor de gulle gevers. De
goederen en diensten betreffen onder andere:
 2 betonnen tafeltennistafels geschonken door Vrije Evangelisatie Zwolle en vervoerd door
Hoogeboom Raalte B.V.;
 30 kinderfietsen dankzij de ANWB;
 500 kinderboeken met dank aan Stichting Kinderzwerfboeken;
 6x een vakantie voor gezinnen met kinderen, mede mogelijk gemaakt door Marina
Vakantieparken;
 2 laptops voor kinderen in de opvang geschonken door Coach 4 All the Kids;
 32 paar schoenen voor kinderen in de opvang, mogelijk gemaakt door Sosial Force;
 vitaliteitsdagen voor de medewerkers van Kadera door de arbodienst;
 spelletjes voor kinderen door Goliath Games;
 foto’s van de opvang door fotograaf Theo Smits;
 een bril voor een cliënt van Dr. Albronda Fonds;
 een muurschildering voor de kamers van de kinderen door Jimki;
 het bouwen van de webapplicatie voor de Signalenkaart Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling door Believe-It Deventer;
 een ruimte beschikbaar gesteld door Rabobank Deventer;
 een ruimte beschikbaar gesteld door Odd Fellows Enschede;
 een voorlichting over veiligheid door Brandweer Enschede;
 een ruimte beschikbaar gesteld door Domijn; en
 een website gemaakt om de foto’s van de opvang in beeld te brengen door UPX Systems.
Waarde: € 22.139,Projecten
Daarnaast is er gewerkt aan financiering voor innovatie en ontwikkeling van instrumenten om
huiselijk geweld te voorkomen. Dit heeft geleid tot de volgende projecten:
 dier- en natuuractiviteiten voor kinderen in de opvang;
 een verbouwing in de opvang in Enschede om een speel- en huiswerkkamer te realiseren;
 het trainen van de hulpverleners in Veerkracht (ambulant) en Tijd voor Toontje;
 het organiseren van een participatiemarkt in Stadshagen in samenwerking met het sociaal
wijkteam; en
 de doorontwikkeling van de papieren signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
tot een webapplicatie.
Dit is mede mogelijk gemaakt door:
 Stichting Kinderpostzegels;
 gemeente Zwolle;
 Rabobank Enschede;
 SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds; en
 ministerie van Veiligheid, Welzijn en Sport.
Totaal: € 66.275,-
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Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis is sinds 01/01/2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. De Jaarrapportage 2016 van Veilig Thuis IJsselland is te vinden in bijlage 1.
Hierin is te lezen hoe de middelen zijn ingezet en welke resultaten zijn bereikt. In de rapportage
zijn tevens opgenomen het aantal adviezen, consulten, meldingen en afgeronde
onderzoeken/trajecten. Deze zijn ook weergegeven in onderstaande tabel:
Kwartaal 1
2016

Kwartaal 2
2016

Kwartaal 3
2016

Kwartaal 4
2016

Totaal
2016

Totaal
2015

Adviezen

389

444

410

388

1631

432

Meldingen

475

402

446

487

1810

2278

Onderzoeken

200

153

175

209

737

1691

Doorlooptijd

31

43

40

36

Wachtlijst

42

45

73

69

Overig crisis

42

26

37

40

67
145

Kadera aanpak huiselijk geweld
In onderstaand overzicht volgen meer behaalde resultaten, waarvoor de volgende opmerkingen
gelden:
1. Aantal cliënten
Na een daling van het aantal opgenomen cliënten in 2015 zijn in 2016 meer cliënten opgenomen,
vergelijkbaar met 2014, ondanks een afname van het aantal systeemplaatsen. De intensieve zorg is
ten opzichte van 2015 teruggebracht met 1 systeemplaats per 1 januari 2016 en 1 systeemplaats per
1 juli 2016.
2. Gemiddelde verblijfsduur
Over de gehele linie, met uitzondering van de jonge moeders, is de gemiddelde verblijfsduur van de
vertrokken cliënten (substantieel) afgenomen. Vanuit Kadera wordt gestuurd op een vlotte door- en
uitstroom. De langere verblijfsduur bij de jonge moeders is te verklaren vanuit het feit dat enkele
cliënten te maken hebben gehad met onduidelijkheid over de verblijfsstatus.
3. Herkomst cliënten
In 2014 kwam nog bijna 50% van de cliënten in de opvang in Zwolle van buiten Overijssel. In 2015
bedroeg dit percentage bijna 30. In 2016 is dit percentage teruggebracht tot 27. In Enschede ligt dit
percentage op 30.
4. AWARE
Het aantal verstrekte AWARE-systemen stijgt nog steeds. De stijging komt voor rekening van de
regio Twente. Voor 2017 zijn maatregelen getroffen, waardoor het aantal verstrekte systemen naar
verwachting afneemt. Aan cliënten wordt een eigen bijdrage gevraagd.
5. Ambulant werken
Het aantal ambulante hulpverleningstrajecten is in 2016 van de grond gekomen. Er zijn 32 cliënten
in een ambulant traject begeleid.

Pagina 10 van 52

6. Kwaliteit van hulpverlening
Het effect van de hulpverlening aan cliënten wordt door middel van een meting op basis van sector
specifieke indicatoren voor de opvang afgenomen. Voor 2016 kan voor het eerst een vergelijk
gemaakt worden met de resultaten van 2015. Uit dit vergelijk kan de conclusie worden getrokken
dat de problematiek van cliënten bij opname zwaarder is geworden, terwijl het resultaat van de
hulpverlening aanzienlijk positiever verloopt ten opzichte van 2015. Cliënten verlaten de opvang
met een hogere score op de diverse leefgebieden.

Resultaten 2016 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.
2016
166

Probleeminventarisatie eerste fase (aanmelding)

2015
160

2014
175

Wie contact opnam:
24

35

107
Veilig Thuis IJsselland

Verwijzende instanties (incl. politie)

Cliënt

Aantal niet-opgenomen vrouwen vanwege onvoldoende plaats in de opvang
2016
2015
2014
Aantal
8
16
6
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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 nieuw opgenomen vrouwen en kinderen in de opvang (inclusief noodbedden)
2016
2015
2014
Vrouwen
131
123
119
Kinderen
126
115
137
Totaal personen
257
238
256
Herkomst nieuw opgenomen vrouwen
Plaatsing centrumgemeente Zwolle
afkomstig uit:

Plaatsing centrumgemeente
Enschede afkomstig uit:

16

Centrumgemeente
Enschede

20

27

Centrumgemeente
Zwolle

12

Centrumgemeente
Enschede

30

Centrumgemeente
Zwolle

44

Buiten Overijssel

Buiten Overijssel

Hieronder uitgesplitst per gemeente:
Cliënten geplaatst in opvangvoorzieningen binnen centrumgemeente
Enschede, afkomstig uit:
20

16
13

15
10
5

7
1

12
7

01

22

10

10

01

32

2

0

11

11

10

3

22

0

34

11

0

2016

2015

Cliënten geplaatst in opvangvoorzieningen binnen centrumgemeente
Zwolle,
afkomstig uit:
40
28
25

30
20
10

4 5

1515

8 10
1 2

17
10

1 0

2 1

4 2

6 5

1 0

3 5

0 1

0

3

2 0

3 2

4 2

1 1

1 2

0

2016

2015

Pagina 12 van 52

Aantal cliënten uit Overijssel die zich hebben gemeld bij Kadera voor opvang en elders in den lande
zijn geplaatst: 6.
Plaats waar cliënten naartoe gaan (inclusief noodbedden)
Cliënten, vertrokken uit de opvangvoorzieningen binnen de
centrumgemeente Zwolle, vestigen zich in:
9
23

Twente

11

IJsselland
Buiten Overijssel

26

Onbekend

Cliënten, vertrokken uit de opvangvoorzieningen binnen de
centrumgemeente Enschede, vestigen zich in:
4
1
13

2

Twente
IJsselland
Buiten Overijssel
Onbekend

Toelichting
De vertrokken cliënten zijn cliënten die rechtstreeks zijn uitgestroomd zonder hulp van Kadera.
Daarnaast zijn er nog cliënten in Nazorg en Ambulant. Dit maakt dat dit overzicht geen compleet
beeld geeft.
Veerkracht
Van de 177 kinderen op enig moment in 2016 in de opvang, verbleven er 151 langer dan
6 weken. De kinderen zijn begeleid met de methodiek Veerkracht. De belangrijkste resultaten van
Veerkracht zijn:






89,1% van de kinderen heeft een intake
conform Veerkracht gehad.
85,7% van de kinderen is gescreend.
89,8% van de kinderen heeft een
veiligheidsplan.
83,7% van de kinderen heeft en actieplan
conform Veerkracht.
Met 73,5% van de vaders is contact geweest.
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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
2016

2015

2014

100%

99%

96%

80 vrouwen en 103
kinderen, totaal 183

70 vrouwen en 82
kinderen, totaal 152

91 vrouwen en 109
kinderen, totaal 200

53 dagen

58 dagen

44 dagen

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

20

Twente

21

IJsselland
Buiten Overijssel
26

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
11 systemen (10 systemen per 1 juli 2016) centrumgemeente Zwolle

Centrumgemeente Enschede
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2016

2015

2014

95%
36 vrouwen en 40
kinderen, totaal 76

98%
25 vrouwen en 32
kinderen, totaal 57

92%
28 vrouwen en 28
kinderen, totaal 56

131 dagen

238 dagen

189 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

9

10

Twente
IJsselland
Buiten Overijssel

6
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Centrumgemeente Zwolle (IZZ)
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2016

2015

2014

103%
31 vrouwen en 41
kinderen, totaal 72

101%
30 vrouwen en 45
kinderen, totaal 75

100%
27 vrouwen en 40
kinderen, totaal 67

192 dagen

211 dagen

329 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

3

5

Twente
IJsselland
Buiten Overijssel
9

‘Fatima heeft veel geleerd in de opvang. Tijdens de groepsbijeenkomsten leerde ze veel over
zichzelf en alles wat ze had meegemaakt. Zo leerde ze in de Moedergroep welk effect huiselijk
geweld heeft op de kinderen. Ze leerde welke steun de kinderen nodig hebben van haar en hoe
ze een beloningsysteem kan inzetten. In de Bijzonder geweldiggroep leerde ze de spiraal van
geweld kennen. Waar is het misgegaan? Wat is haar aandeel hierin geweest en hoe kan ze ervoor
zorgen dat het niet weer gebeurt?’

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
2016

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2015

2014

91%

70%

77%

9 vrouwen en 15
kinderen, totaal 24

6 vrouwen en 7
kinderen, totaal 13

9 vrouwen en 13
kinderen, totaal 22

182 dagen

248 dagen

251 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
1

IJsselland
Buiten Overijssel

3

Pagina 15 van 52

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
Bezetting
Aantal opnames

Gemiddelde verblijfsduur

2016

2015

2014

95%
23 vrouwen en 10
kinderen, totaal 33

97%
15 vrouwen en 14
kinderen, totaal 29

89%
14 vrouwen en 19
kinderen, totaal 33

118 dagen

197 dagen

311 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
Twente
8

IJsselland

9

Buiten Overijssel
1

Centrumgemeente Zwolle
Bezetting
Aantal opnames

Gemiddelde verblijfsduur

2016

2015

2014

100%
26 vrouwen en 27
kinderen, totaal 53

85%
18 vrouwen en 25
kinderen, totaal 43

88%
18 vrouwen en 30
kinderen, totaal 48

160 dagen

194 dagen

403 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

4
6

Twente
IJsselland

6

Buiten Overijssel

Begeleid Wonen Mannenopvang
In december is er al 1 man opgenomen, vooruitlopend op de opvang van mannen per januari 2017.
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Begeleid Wonen Jonge Moeders
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

Bezetting
Aantal opnames

Gemiddelde verblijfsduur

2016

2015

2014

98%
14 vrouwen en 14
kinderen, totaal 28

98%
10 vrouwen en 11
kinderen, totaal 21

98%
11 vrouwen en 11
kinderen, totaal 22

377 dagen

281 dagen

417 dagen

Toelichting
De gemiddelde verblijfsduur is hoger dan in 2015. Dit komt doordat er gedurende het jaar 3 cliënten
over de verblijfstermijn heen zijn gegaan. Echter, er was hier geen sprake van een enorme
overschrijding van de verblijfstermijn.
Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
1

Twente

3

IJsselland
Buiten Overijssel
4

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

2016

2015

2014

22 vrouwen en 20
kinderen, totaal 42

29 vrouwen en 21
kinderen, totaal 50

21 vrouwen en 24
kinderen, totaal 45

10 dagen

8 dagen

6 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

2

Twente
9
IJsselland

9
Buiten Overijssel

Pagina 17 van 52

Regio IJsselland
Aantal opnames

Gemiddelde verblijfsduur

2016

2015

2014

62 vrouwen en 67
kinderen, totaal 129

56 vrouwen en 52
kinderen, totaal 108

32 vrouwen en 32
kinderen, totaal 64

7 dagen

7 dagen

5 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

6

Twente
18
IJsselland
Buiten Overijssel

31

Noodbed Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
Aantal opnames

Gemiddelde verblijfsduur

2016

2015

2014

1 vrouw en 0 kinderen,
totaal 1

3 vrouwen en 1 kinderen,
totaal 4

0

4 dagen

9 dagen

0

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënt

Buiten Overijssel

1

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. 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.
Resultaatverplichting: 20 trajecten centrumgemeente Enschede
20 trajecten centrumgemeente Zwolle
Enschede
2016

Zwolle
2016

Enschede
2015

Zwolle
2015

Enschede
2014

Zwolle
2014

Aantal afgesloten trajecten

80

31

51

38

21

18

Aantal in traject

52

33

53

30

35

27

132

64

104

68

56

45

Totaal
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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
2016

Zwolle
2016

Enschede
2015

Zwolle
2015

Enschede
2014

Zwolle
2014

Aantal afgesloten trajecten

29

16

15

23

18

14

Aantal in traject

8

5

9

4

8

10

37

21

24

27

26

24

Totaal

Begeleiding voorheen AWBZ
Enschede - Aantal cliënten
WMO

WMO indicatie

18
16
28

28

26

28

25

15

19

11

22

23

2

1

1

3

3

3

4

jan-16

feb-16

mrt-16

apr-16

mei-16

jun-16

jul-16

13

13

aug-16

sep-16

17

okt-16

19

17

nov-16 dec-16

In 2016 zijn er 60 cliënten opgevangen in Enschede, in 2015 waren er dat 51.
Begeleiding in uren
WMO

WMO indicatie

365
737
612

10

363

12

19

18

51

447

141

265

343
554

498

136

308

154

196

298

380

415

248

43

jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16

jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16
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Begeleidingsuren

2016

2015

AWBZ

0

985

RZA

0

51

WMO-indicatie

4.769

4.439

WMO

1.844

826

Totaal

6.613

6.301

Zwolle - Aantal cliënten
WMO

35
39

4
jan-16

36

35

8

7

feb-16

WMO indicatie

35

35

32

34

38

33

6

13

11

mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16

14

11

12

10

jul-16

aug-16

sep-16

okt-16

31
36

8

16

nov-16 dec-16

In 2016 zijn 133 cliënten opgevangen in Zwolle, in 2015 waren dat 107 cliënten.

Begeleiding in uren
WMO

1098
917

946

99

77

jan-16

140

879

870

183

180

867

279

feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16

WMO indicatie

779

306
jul-16

718

690

276

309

aug-16 sep-16

811

909

165

150

okt-16

680

277

nov-16 dec-16
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Begeleidingsuren
2016

2015

AWBZ

0

1.897

RZA

0

44

10.164

10.800

2.441

1.473

12.605

14.214

WMO-indicatie
WMO
Totaal

Gefactureerde omzet iWMO
aantal
cliënten

omzet in
Euro

Almelo

4

6.077,93

Deventer

1

960,00

Enschede

7

33.884,00

Hengelo

1

2.588,85

Hof van Twente

1

188,28

Losser

1

5.789,61

Oldenzaal

1

1.459,17

Olst-Wijhe

1

1.920,00

Raalte (PGB)

1

2.131,67

Staphorst (PGB)

1

1.847,70

Twenterand

1

941,40

Gemeente

Zwolle

14

35.705,00

Subtotaal

34

93.493,61

1

1.155,00

35

94.649,00

In onderaannemerschap
Totaal gefactureerd in
2016

‘Maar mijn zelfbeeld was erg laag. Dat is ook
niet raar na jaren van vernedering, vertelde
Lisa, mijn casemanager, mij. Dit was ook een
belangrijk onderwerp in de gesprekken tussen
Lisa en mij. Door middel van kleine opdrachten
leerde ik mijn zelfvertrouwen weer terug te
krijgen. Ik moest bijvoorbeeld dagelijks een
lijstje maken van vijf positieve dingen over
mijzelf. Door het maken van de lijstjes
realiseerde ik me dat ik eigenlijk heel veel zelf
kan. Ook spraken we over mijn moederrol, hoe
ik die kan en mág opeisen. We spraken over het
ontstaan van het geweld, mijn aandeel hierin
en hoe ik ervoor kan zorgen dat ik niet weer in
zo’n situatie terecht kom.’

Gefactureerde omzet iWMO

Almelo
Deventer
Enschede
Hengelo
Hof van Twente
Losser
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Raalte (PGB)
Twenterand
Zwolle
in onderaannemerschap
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3.

Maatschappelijk ondernemen
3.1 Dialoog met stakeholders

Met de beide centrumgemeenten als financiers vindt periodiek overleg plaats. Naast de
verantwoording komen dan ook de ontwikkelingen die invloed hebben op de koers en activiteiten
van Kadera, aan de orde. De zelfstandige teams in de opvang hebben een stakeholdersanalyse
uitgevoerd. De stakeholders van de diverse teams zijn door de teams in beeld gebracht en
prioriteiten zijn gesteld. Er is gesproken met diverse stakeholders om de hulpverlening aan de
cliënten te verbeteren. Ook zijn nieuwe samenwerkingsrelaties ontstaan. Uit de stakeholdersanalyse
bleek verder dat het van belang is om intern de verbinding met elkaar te zoeken. Daar zijn we druk
mee bezig.

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 Huiselijke Geweld IJsselland’, die is 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’, die is vastgesteld op 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
Naast acute schade leidt huiselijk geweld ook tot ernstige gevolgen voor de slachtoffers in hun
verdere leven. Drugs- en alcoholproblemen, emotionele en gedragsproblemen, PTSS (Post
Traumatisch Stress Syndroom) en zelfs suïcide zijn geen uitzonderingen.
In een wereldwijde studie naar ‘domestic violence’ 1 schatten de onderzoekers dat er wereldwijd
jaarlijks $9.5 biljoen (9.5 trillion euro) schade wordt geleden door het verlies van inkomsten ten
gevolge van huiselijk geweld, met name tegen vrouwen en kinderen.
Door het werk van Kadera kunnen bijvoorbeeld betrokkenen weer gaan deelnemen aan het
arbeidsproces of op een andere manier bijdragen aan de maatschappij. Kinderen kunnen weer naar
school en lopen minder risico zelf slachtoffer of pleger te worden.

1

Fearon, J. & Hoeffler, A. (2014) Benefits and Costs of the Conflict and Violence Targets for the Post-2015
Development Agenda Post-2015 Consensus. N.g.
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3.4 Milieu- en duurzaamheidsaspecten
Bij het inkopen van producten houdt Kadera waar het kan rekening met het milieu en
duurzaamheidsaspecten.

3.5 Sponsoring maatschappelijke doelen
Vanuit de eco-systeemgedachte is samengewerkt met maatschappelijke organisaties in het belang,
direct of indirect, van de cliënt, aan wat de client nodig heeft. Een voorbeeld hiervan is de
samenwerking met Gift City, die gericht is op participatie. Ook zijn er enkele voorlichtingen over
huiselijk geweld verzorgd aan scholen zoals Landstede. Met Stichting Present heeft Kadera een
partnerovereenkomst.
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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
Zelfstandig adviseur





Lid van de Raad van Advies Actal
Lid van de Raad van Advies Hartmans Netwerk
Lid van de Raad van Advies Visiteclowns

Mevrouw drs.
P.C.M. Mohr,
vicevoorzitter
(op voordracht van
de
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 Vereniging van Eigenaren
Havixholt te Zwolle
Bestuurslid Stichting Noodfonds Zwolle
Voorzitter Stichting Muziek met een Plus te
Zwolle

Mevrouw mr. D.S.
Terporten-Hop

Rechter bij de
rechtbank MiddenNederland









Lid Raad van Toezicht Stichting Entréa te
Nijmegen

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd in het bijzijn van het directieteam.
De jaarrekening 2015 is behandeld in het bijzijn van de accountant van Oosterhuis & partners op 25
april 2016.
De belangrijkste onderwerpen welke zijn behandeld waren:
 samenwerking Veilig Thuis IJsselland;
 accountantsverslag 2015;
 tussentijdse rapportages/managementinformatie over Kadera en Veilig Thuis IJsselland;
 begroting 2017, inclusief jaarwerkplan;
 uitkomsten externe kwaliteitscontrole;
 evaluatie samenwerking accountant;
 IT beleid & privacy; en
 strategieplan.
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De leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen aan een bijeenkomst ten behoeve van het
meerjarenbeleid van Kadera.
De voorzitter voerde regelmatig overleg met de directeurbestuurder. De financiële commissie van
de Raad van Toezicht is 4 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 van Toezicht heeft 2 maal een vergadering van de ondernemingsraad en
de directeurbestuurder bijgewoond. Daarnaast heeft het jaarlijks overleg met de ondernemingsraad
plaatsgevonden.

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, waarvan 2 maal in het bijzijn van een afvaardiging van
de Raad van Toezicht.
Adviesaanvragen
De directeurbestuurder heeft aan de ondernemingsraad advies gevraagd over:
 team Ambulant; en
 (salaris)begroting.
Instemmingsaanvragen
De directeurbestuurder heeft aan de ondernemingsraad instemming gevraagd over:
 verlenging van het reflectie-instrument.
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Overige onderwerpen
Andere onderwerpen die behandeld zijn, waren:
 jaarwerkplan 2016, inclusief begroting;
 strategisch plan;
 tussentijdse rapportages/managementinformatie over Kadera en Veilig Thuis IJsselland;
 evaluatie bedrijfsarts;
 organogram;
 Veilig Thuis IJsselland;
 verzuim; en
 externe klachtencommissie.
Tevens is de ondernemingsraad betrokken bij de Raad van Toezicht middels een jaarlijks gesprek.

4.4.2 Cliëntenraad
De cliëntenraad is vervangen door cliëntenpanels op de locaties. Er is nog niet opnieuw gekozen
voor een cliëntenraad voor de hele organisatie.
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5. Beleid, inspanningen en prestaties
Algemeen beleid
Tijdens de ontwikkeldag van Kadera op 11 oktober 2016, heeft Kadera haar nieuw
meerjarenperspectief gepresenteerd. Dit perspectief is gevat in het document ‘Kadera Thuis best
2020’. Daarin zijn de 3 contouren beschreven waaraan Kadera wil bijdragen.
Deze contouren behelzen:
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 2016
Met het vaststellen van de begroting 2016 is ook het jaarplan 2016 behandeld.
In het jaarplan zijn doelstellingen opgenomen welke betrekking hebben op cliënten, de organisatie
alsmede de ketenaanpak van Kadera.
Kadera streeft naar een klanttevredenheidsscore van 8 of hoger.
In december 2016 is de klantwaardering gemeten door een onafhankelijk bureau, Triqs. De
algemene score op het gebied van klanttevredenheid kwam uit op 7.7. De uitkomsten van het
onderzoek worden met de teams besproken, waarna verbeterpunten worden opgemaakt.
Het jaarplan heeft tevens indicatoren op het terrein van effectiviteit van de hulpverlening bepaald.
Deze effectiviteit wordt gemeten door afname van de SSIO, sector specifiek indicatoren voor de
opvang.
Uit de metingen blijft dat de hulpverlening effectief is. Op alle gemeten leefgebieden scoren
cliënten bij uitstroom beter dan bij opname. Met name op het gebied van veiligheid scoren cliënten
bij vertrek bijna 2 punten hoger op een vijfpuntenschaal.
Verder is de gemiddelde verblijfsduur van cliënten aanmerkelijk korter dan in voorgaande jaren. Op
al deze punten zijn de indicatoren vanuit het jaarplan behaald.
Er zijn meerdere maatregelen doorgevoerd met een gunstig effect op de efficiëntie van het
hulpverleningsproces. Het aantal overdrachtsmomenten is afgenomen.
Het verzuimpercentage in 2016 komt uit op 7,2, hetgeen boven het streefpercentage van 5 komt.
Met name de opvang in Zwolle alsook management, staf en ondersteuning hebben een hoger
verzuim gekend.
Op procesniveau zijn de samenwerkingsafspraken met diverse organisaties versterkt. Zo vindt
jaarlijks overleg plaats met Dimence, Tactus Verslavingszorg en Trias Jeugdhulp.
Objectief Verdeelmodel
In 2016 is Kadera geconfronteerd met de nadelige gevolgen van het objectieve verdeelmodel voor
de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.
Per 1 januari 2016 is 1 systeemplaats Intensieve Zorg in Zwolle afgebouwd en per 1 juli 2016 nog 1.
Per 1 januari 2017 zijn nog eens 3 systeemplaatsen afgebouwd. Hierdoor ontstaat leegstand in het
pand. Naar alternatieve oplossingen wordt gezocht.
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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 ondersteuningsverzoeken
hulp. Kadera heeft met veel gemeenten in haar werkgebied raamovereenkomsten afgesloten.
In 2016 is het aantal ambulante hulpverleningstrajecten fors toegenomen. De omzet bedraagt €
92.000,-, hetgeen ruim boven de begroting voor 2016 ligt. Deze omzet is ook taakstellend voor
2017. Daarnaast zijn middelen ontvangen van de gemeente Zwolle op het terrein van verdere
doorontwikkeling van het ambulant werken.
Begeleid Wonen Mannenopvang
Om per 1 januari 2017 mannen adequaat op te kunnen vangen en begeleiden heeft een projectgroep
de start van de Mannenopvang voorbereid in 2016. Mannen komen te wonen in een appartement of
zelfstandige woning van Begeleid Wonen, op de locatie van Begeleid Wonen Jonge Moeders of de
opvang (alleen voor een noodbed). Het noodbed wordt ingezet als iemand zo snel mogelijk een
veilige plek nodig heeft. Net als de vrouwelijke cliënten krijgen de mannelijke cliënten ook een
eigen casemanager en worden zij begeleid op verschillende levensgebieden middels de methodiek
Krachtwerk en hun eventuele kinderen middels de methodiek Veerkracht. De mannen kunnen
deelnemen aan groepsbijeenkomsten met lotgenoten.
De middelen voor 2017 zijn veiliggesteld.
Veilig Thuis IJsselland
Voor Veilig Thuis IJsselland is separaat een jaarrapportage opgesteld. Deze is integraal in dit
jaarverslag opgenomen in bijlage 1.
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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 september 2016 heeft de
periodieke audit door DNV Certification BV plaatsgevonden. DNV heeft een aantal sterke punten
benoemd, waaronder:
 Niet alleen het systeemgericht werken maar ook het formuleren van het meerjarenbeleid is
bottom-up tot stand gekomen. Medewerkers konden meedenken en er zijn workshops
georganiseerd. Deze manier van werken zorgt voor draagvlak en medeverantwoordelijkheid
voor het uitvoeren van het beleid.
 Kadera heeft geïnvesteerd in een duidelijkere profilering; dit heeft geleid tot een betere
positionering in de Zwolse keten.
 De medewerkers van het team Preventie en Projecten beschikken over een handig en
praktisch hulpmiddel voor het herkennen van signalen van huiselijk geweld en het handelen
op basis van deze signalen (Signalenkaart Huiselijk geweld en kindermishandeling).
 In Zwolle is de samenwerking met de politie geëvalueerd en vanwege deze evaluatie is er
ook informatie verzameld bij de klanten over hun ervaringen met de politie.
 De ingekeken cliëntdossiers waren volledig en actueel.
 De gesproken medewerkers spreken met passie over hun vak en met trots over Kadera.
Er is 1 verbeterpunt benoemd: doelen smart formuleren in de jaarplannen. Als aandachtsgebied is
gekozen voor systeemgericht werken. Op dit aandachtgebied scoorde Kadera hoog (5 op een schaal
van 5) wat de mate van beheersing betreft.
Er zijn geen verbetermogelijkheden geconstateerd, wel 8 sterke punten.
Veilig Thuis IJsselland maakt geen deel uit van het HKZ-certificeringssysteem.

Pagina 29 van 52

5.1.1 Kwaliteit van zorg
Cliënttevredenheid extern gemeten
De CQ-index wordt 1 keer per 2 jaar uitgevoerd. In november 2016 is de cliënttevredenheid door
een externe partner gemeten met behulp van de CQ-index. De uitkomsten: het gemiddeld
rapportcijfer was een 7,7. Opvang Enschede scoorde gemiddeld een 8,5. Opvang Zwolle scoorde
gemiddeld een 7,1. Aan cliënten van Opvang Zwolle is toelichting gevraagd en de teams pakken de
verbetermogelijkheden op. Verbetermogelijkheden liggen op het gebied van speelmogelijkheden
voor kinderen en het bieden van opvoedingsondersteuning.
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 8,35, Intensieve Zorg Zwolle en Begeleid Wonen Zwolle een
8,6, Begeleid Wonen Jonge Moeders een 7,67 en Opvang Enschede een 8,2.
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 Zwolle in de tweede helft
van het jaar niet overal tevreden over waren. Maatregelen ter verbetering zijn opgepakt.
Voorziening

Respons %
januari –juni
2016

Respons %
juli-december
2016

Gemiddelde
waardering
januari-juni
2016

Gemiddelde
waardering
juli-december
2016

COZ

94,6

68,75

8,2

8,35

IZZ/BWZ/nazorg

81,3

55

8,66

8,6

75

100

8,66

7,67

IZE/BWE/nazorg

63,6

25

7,85

8,2

Kadera totaal

78,6

62,2

8,3

8,3

BWJM

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. Op basis van de resultaten van de 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.
Er worden resultaten bij cliënten gemeten op de volgende gebieden:
1.
2.
3.
4.
5.

veiligheid;
wonen;
sociaal netwerk;
participatie; en
financiën

‘Rianne was gemotiveerd. Gemotiveerd om wat te maken van
haar leven, om weer naar school te gaan en zelfstandig te
wonen. En dat heeft ze gedaan. Rianne studeert nu weer en
heeft haar eigen woning. Ze durft weer zelfstandig naar
buiten en staat sterker in haar schoenen.’

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.
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Om verantwoording af te leggen en ook om aan te tonen welke meerwaarde de maatschappelijke
opvang 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 maanden 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 onderstaande tabellen staat een overzicht van de scores van 68 cliënten, uitgestroomd in 2015 en
een overzicht van 95 cliënten, uitgestroomd in 2016. 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 2
gebieden te vergroten.
Gemiddelde totaalscores – uitgestroomde cliënten
Soort
Wonen
Financiën
Participatie
meting

Sociaal
Netwerk

Veiligheid

Totaal

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Startmeting

2,10

2,38

2,46

2,62

2,06

2,15

3,01

3,42

2,08

2,33

11,71

12,90

1e TRO

2,60

3,18

2,88

3,32

2,25

2,29

3,64

3,71

3,17

3,64

14,54

16,14

2e

TRO

3,11

3,60

3,55

3,56

2,46

2,24

4,29

4,24

3,89

4,20

17,30

17,84

3e

TRO

3,41

3,80

3,56

3,73

2,51

2,60

4,63

4,73

4,34

4,47

18,45

19,33

Eindmeting

3,73

3,40

3,66

3,21

2,26

2,10

4,19

3,95

3,93

3,76

17,77

16,42

Verschil

1,63

1,02

1,20

0,59

0,20

-0,05

1,18

0,53

1,85

1,43

6,06

3,52

Systeemgericht werken
Uit wetenschappelijk onderzoek (Tierolf, Lünnemann, Steketee, 2014 2) blijkt dat systeemgericht
werken in combinatie met individuele begeleiding één van de factoren is die effectief zijn in de
aanpak van huiselijk geweld. In 2015 is Kadera 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 middels een goede diagnose en de 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. Uit de CQ-index blijkt dat cliënten in de opvang tevreden
zijn over onze manier van systeemgericht werken.
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
Instituut.
2
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Onderzoeken
Er hebben 7 (afstudeer)onderzoeken binnen Kadera plaatsgevonden. Deze hadden allen tot doel om
zicht te krijgen op het betreffende onderwerp en naar aanleiding daarvan te verbeteren. Er is
onderzoek gedaan naar: effectiviteit van EMDR, verbetering van het hulpverleningsproces, BSI; nut
of noodzaak, relatie tussen cliënttevredenheid en de mate van herstel, participatie na PTSS bij
vrouwen ten gevolge van huiselijk geweld, begeleiding van jeugdigen met loyaliteitsconflicten in de
opvang, evaluatieonderzoek naar de geboden groepstrainingen op IZZ. Naar aanleiding van deze
onderzoeken zijn verbetermaatregelen ingezet om de kwaliteit van de hulpverlening verder te
verhogen. Vooral de uitkomsten van de onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR tijdens de
opvangperiode en het evaluatieonderzoek van de groepstrainingen waren positief en reden om op
de ingeslagen weg door te gaan.
Samenwerkingsrelaties
Ten behoeve van een volledig zorgarrangement voor cliënten en kinderen is de samenwerking
voortgezet met De Ruytershoeve, een GZ-psychologenpraktijk gespecialiseerd in behandeling van
trauma's. Vanuit de Ruytershoeve wordt EMDR en PMT aan vrouwen en kinderen die in Zwolle
verblijven, geboden. Een groot knelpunt bij de behandeling ontstaat bij kinderen in de crisisopvang.
Doordat zij niet in Zwolle staan ingeschreven, komen zij niet gemakkelijk voor behandeling van de
Ruytershoeve in aanmerking.
Daarnaast is er samenwerking 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. 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 is de klachtenregeling bekend gemaakt.
In 2016 zijn er 12 (informele) klachten ingediend door cliënten. 5 klachten waren gericht op Opvang
Zwolle. Vanuit Opvang Enschede zijn via de cliëntenpanels in het eerste halfjaar van 2016 klachten
gerapporteerd over financiën. Naar aanleiding daarvan is een materieel dienstverlener aangesteld.
Daarnaast zijn er 5 klachten gerapporteerd, waarvan 2 ook met financiën te maken hadden. Van de
gerapporteerde klachten kwamen er 2 van vaders. De behandeling van 1 klacht is nog niet helemaal
afgerond.
De andere klachten zijn naar tevredenheid van cliënten opgelost en er zijn verbetermaatregelen
opgenomen. 2 klachten hadden betrekking op de externe behandelaar, waarvan er 1 naar
tevredenheid is opgelost. De andere is niet naar tevredenheid opgelost, zodat de cliënt voor een
andere behandelaar heeft gekozen.
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Klachtencommissie
Stichting Humanitas Onder Dak en Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld werken sedert 2007 met
een gezamenlijke klachtenregeling en een gezamenlijke klachtencommissie voor hun cliënten.
Er hebben zich in het verslagjaar geen klachten voorgedaan die voor behandeling door de
Klachtencommissie Cliënten in aanmerking kwamen.
De commissie is in 2016 3 maal in vergadering bijeengeweest. Belangrijk punten van bespreking
waren – naast de gang en stand van zaken bij de beide instellingen – de portefeuilleverdeling in de
commissie en de procedure rond de invulling van vacatures.
Besloten is om uit het oogpunt van transparantie en good governance af te stappen van de
werkwijze waarbij kandidaat-commissieleden werden voorgedragen door de instellingen, en in het
vervolg de werving van leden zelf ter hand te nemen.
Mede als gevolg hiervan diende het reglement van de klachtencommissie aangepast te worden. Het
gewijzigde reglement is in werking getreden met ingang van 1 januari 2017.
Aan het eind van het verslagjaar ontstonden er 2 vacatures in de commissie. De heer Witteveen
besloot zijn commissiezetel op te geven in verband met veranderingen in zijn werksituatie. Voor
mevrouw Bevers liep haar tweede zittingsperiode ten einde; herbenoeming voor een derde termijn
is reglementair niet toegestaan.
Besloten is dat beiden aanblijven totdat invulling van de vacatures een feit is.
De samenstelling van de klachtencommissie is per 1 januari 2017 als volgt:
Naam

Functie

Mevrouw A.G.E. Bevers-Peters

Voorzitter

De heer M.M. Witteveen

Lid

Mevrouw G.E.M. Duyghuisen

Lid

De heer J.M. Dunhof

Lid

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 hulp- en 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 een groepsoverleg met
cliënten om het te hebben over facilitaire zaken; en
 eens in de 4 tot 8 weken vindt er een cliëntenpanel plaats op alle opvanglocaties met de
beleidsmedewerker Kwaliteit.
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De volgende onderwerpen zijn in de cliëntenpanels behandeld:
 klachten en wensen;
 uitkomsten interne audit (waarbij ook cliënten zijn geaudit);
 uitkomsten interne tevredenheidmetingen;
 resultaten CQ-index;
 facilitaire zaken;
 systeemgericht werken;
 interne onderzoeken; en
 verbeterideeën van cliënten.
Vanuit de gedachte van de participatiemaatschappij is er veel aandacht in de samenwerking met de
cliënt voor participatie aan de maatschappij. Enkele voorbeelden van participatie in 2016 zijn:
 werkervaring opdoen bij Gift City en 50/50 Workcenter;
 vrijwilligerswerk doen in een verzorgingshuis, bij Alifa en Leger des Heils;
 samen met SWT West de Participatiemarkt Stadshagen organiseren;
 deelnemen aan huttendorp Stadshagen;
 voorlichting geven over huiselijk geweld aan studenten van Landstede;
 de Nederlandse taal leren bij Deltion en Landstede;
 verhaal verteld bij de Katholieke Pabo, waardoor studenten aangeboden hebben kinderen
van cliënten tijdens hun stage te helpen bij hun taalachterstand;
 samen met stagiairs werkveldlezingen verzorgen bij Saxion;
 deelnemen aan projecten om Nederlandse taal te verbeteren, zoals praatlessen en cursus
NT2;
 deelnemen aan opleiding ‘ervaringsdeskundige’;
 werk voortzetten, in eerste instantie vanuit 100% ziekmelding en geleidelijk uitbreiding van
uren; en
 deelname aan de Avondvierdaagse – zie kader hieronder.

Avondvierdaagse 2016 met Begeleid Wonen Jonge Moeders
In het kader van het aanbieden van nieuwe activiteiten om meer te participeren heeft één derde
van de jonge moeders met hun kind in de kinderwagen meegelopen. Voor sommigen was 5
kilometer lopen een enorme uitdaging, voor een ander was het de bevestiging dat ze volgend
jaar de 10 kilometer gaat lopen met haar zoontje. De opmerkingen van omstanders “Goed zo!
Jong geleerd is oud gedaan” en “Sportief hoor, met de baby al meedoen”, deden de moeders erg
goed. Onder het wandelen hebben we gepraat over hoe belangrijk het is voor kinderen om deel
te nemen aan dit soort evenementen en over wat de moeders zich nog wisten te herinneren van
belangrijke wandelmomenten uit hun jeugd.
Ook hadden we veel aanspraak van de kinderen die meeliepen, want een baby en een peuter
vallen op bij de avondvierdaagse! Bij de pitstop was er fruit en drinken voor ons en een
luisterend oor voor de verhalen over de wandeltocht. Sommigen waren bijvoorbeeld verbaasd
over de prachtige natuur, die zo dicht bij hun eigen huis ligt. Een moeder heeft een aantal
dagen later samen met de vader van hun kind de route opnieuw gelopen.
Aan het eind kregen de moeders de “beruchte avondvierdaagsemedaille”. Deze werden bij de
kinderen opgespeld, waar veel foto’s van zijn gemaakt. De moeders waren trots op de eerste
medaille van henzelf en van hun kind. Kortom; een zeer geslaagde activiteit!
In 2016 is geen gebruik gemaakt van de cliëntvertrouwenspersoon.
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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, welke binnen Kadera is gebaseerd op de HRM-gedachte. In de HRMgedachte 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.
Deskundigheidsbevordering
De volgende trainingen zijn gevolgd door medewerkers:
Training

Wanneer

Aantal

Basistraining grensoverschrijdend
gedrag en agressie
Basistraining Huiselijk Geweld
Basistraining Krachtwerk

17 en 27 oktober

11 medewerkers

6 oktober
21 januari
20 juni
28 januari
30 juni
4 en 11 juli
September/
oktober

12 medewerkers
4 medewerkers
9 medewerkers
4 medewerkers
4 medewerkers
5 medewerkers
33 medewerkers

Basistraining Veerkracht

Basis BHV
Effectief rapporteren
EHBO voor kinderen
Herhaling BHV

Ontwikkeldag “Nieuwe koers”
Studiedag Systeemgericht werken
Studieochtend Systeemgericht
werken
Tijd voor Toontje
Toon zetten
Training ziektebeelden/
psychopathologie

April/mei
September/
oktober
Gedurende het hele
jaar
11 oktober
31 mei
17 november
21 november
November/
december
Oktober/
november

12 medewerkers
40 medewerkers
Aantal medewerkers niet bekend
13 medewerkers
28 medewerkers herhaling via digitaal
programma
Aantal medewerkers niet bekend
Aantal medewerkers niet bekend
Aantal medewerkers niet bekend
15 medewerkers
35 medewerkers
Aantal medewerkers niet bekend

Naast bovenstaande trainingen hebben ook individuele opleidingen en coaching plaatsgevonden.
Voor het komende jaar zal er een splitsing komen tussen verplichte en niet verplichte organisatieen teamgebonden opleidingen en individuele opleidingen die de medewerkers willen volgen via het
loopbaanbudget. De opleidingen komen in een organisatiebreed opleidingsplan.
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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 in 2016 is 3,7%.
Kijkende naar alleen het primaire proces, is het percentage niet-westerse allochtone medewerkers
5,13%.
Verloop
Het aantal fte’s op 01-01-2016 bedroeg: 77,85. Op 31-12-2016 bedroeg het: 75,31. Het gemiddeld
aantal personeelsleden op basis van fte was in 2016: 76,6.
In 2016 zijn 28 medewerkers uit dienst gegaan en 23 medewerkers in dienst gekomen. Op 31-122016 waren er 109 medewerkers in dienst.
Verzuim
Periode
2016
2015
2014

Gemiddeld
verzuimpercentage
7,3%
5,9%
8,0%

Gemiddelde
verzuimfrequentie
1,3 keer
1,3 keer
1,1 keer

Gemiddelde
verzuimduur
7,2 dagen
6,1 dagen
13 dagen

Het verzuimpercentage is met bijna 1,5% gestegen ten opzichte van het vorige verslagjaar. Door in
2017 opnieuw meer sturing te geven aan het verzuimproces proberen we weer dichter bij het
gestelde doel van 5% te komen.
De gemiddelde verzuimfrequentie blijft schommelen rond hetzelfde getal. De gemiddelde
verzuimduur is in 2016 met ongeveer 1 dag gestegen, echter in vergelijking met 2014 nog steeds
bijna gehalveerd. Gemiddeld duurt een aaneengesloten verzuimperiode 7,2 dagen.
Activiteiten van de ergocoach
Bij circa 10 personen heeft de ergocoach instructie gegeven over hoe de werkplek zo in te stellen,
dat RSI-klachten kunnen worden voorkomen.
Er is bij 1 medewerker een aanvullend onderzoek geweest door een extern bureau, omdat er andere
medische klachten waren, waardoor speciale aanpassingen nodig waren.
Enkele zitballen zijn aangeschaft als experiment, de ervaringen hiermee zijn wisselend.
Melding Incidenten Commissie (MIC)
Cliëntveiligheid is voor Kadera één 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:
 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?
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Locatie
IZE
COZ
IZZ
BWJM
TTT
Staf +
ondersteuning
Totaal

Agressie / Incidenten

Schokkende gebeurtenissen

Incidenten

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

7
9
2
1
-

3
4
4
3
-

4
3
2
1
-

2
17
7
2
-

2
7
16
1
3

3
3
7
1

1
3
-

2
7
3
-

2
3
5
2
2

19

14

10

28

29

14

4

12

14

Wat betreft de meldingen kan het volgende opgemerkt worden:
 Het totaal aantal meldingen is iets gedaald vergeleken met 2015, echter in 2016 valt een
toename van het aantal gemelde agressie-incidenten op. Mogelijk komt dit door het andere
meldsysteem; het kan zijn dat medewerkers dezelfde gebeurtenis anders interpreteren. Dit
wordt nader geanalyseerd.
 Daarnaast kan met betrekking tot de MIC-meldingen genoemd worden dat de trend die
zichtbaar werd sinds 2012 - dat hulpverleners, hoewel de aard van de incidenten ‘pittiger’
wordt, zich intern prima opgevangen voelen – door blijft zetten. De onderlinge nazorg is
goed.
 De getroffen maatregelen, veelal op teamniveau, waren over het algemeen afdoende,
waarmee duidelijk wordt dat de vaardigheden van de individuele medewerker en van de
teams zijn vergroot.
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.
Het afgelopen jaar hebben 3 medewerkers zich gemeld bij de vertrouwenspersoon. Meldingen
gingen met name over ervaren ongewenste omgangsvormen. Zij ervaarden het werkklimaat als
onveilig wat resulteerde in onzekerheid, gebrek aan vertrouwen en angst. Op verzoek van Kadera
heeft de vertrouwenspersoon een OR-vergadering bijgewoond.
Formele klachten zijn er dit jaar (wederom) niet geweest. De externe klachtencommissie voor
medewerkers hoefde (wederom) niet bijeen te komen.
Interne communicatie
De hulpverlening heeft het grootste gedeelte voor haar rekening genomen als het gaat om de
communicatie met cliënten. Vanuit de afdeling PR & Communicatie is daar een bijdrage aan
geleverd. Dit is gedaan bijvoorbeeld door het in samenwerking vervaardigen van digitale informatie
voor betrokkenen, informatie over de mannenopvang en Wegwijzers.
Het intranet van Kadera is in 2016 intensief gebruikt. Medewerkers zijn gestimuleerd content te
plaatsen en te lezen. Met regelmaat is er content op intranet geplaatst over belangrijke interne
ontwikkelingen, zoals de strategieontwikkeling en ambulant, en over belangrijke externe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van huiselijk geweld.
Externe communicatie
Omdat zij ons moeten weten te vinden als het nodig is, is om de bekendheid van Kadera en huiselijk
geweld te vergroten, gefocust op de doelgroepen burgers en professionals. Facebook, Twitter en
LinkedIn maar ook de website zijn hier intensief voor ingezet.
Het nieuwe ambulante aanbod is extern onder de aandacht gebracht, middels bijvoorbeeld een
folder die is ontwikkeld en verspreid, berichten op de website en in de sociale media, en in face to
face contacten.
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Vanuit het werken aan het eco-systeem is in de Week Zonder Geweld een netwerkbijeenkomst voor
professionals georganiseerd. Ruim 90 professionals waren aanwezig bij deze zeer geslaagde middag.
Vrijwilligersbeleid
Ook in 2016 zijn op diverse gebieden en locaties vrijwilligers ingezet. Wij zijn de vrijwilligers hier
zeer dankbaar voor. Met grote inzet hebben zij een bijdrage geleverd aan het doel van Kadera.
Onder andere de volgende organisaties hebben voor vrijwilligers gezorgd:
 ABN AMRO;
 Coach 4 more;
 Fonteinkerk;
 Frion;
 Gilde Taalcafé Zwolle;
 Hart voor Zwolle;
 Humanitas;
 Katholieke Pabo Zwolle;
 Klus in de Wijk Zwolle;
 Landstede;
 Oranje Kruis;
 RIBW (Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen);
 Rode Kruis;
 Stichting Het Vergeten Kind;
 Stichting Kerstpakketten Minima Twente;
 Stichting Kerstpakketten Zwolle;
 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 onder andere gezelligheid,(taal)maatje zijn voor cliënten,
ondersteuning bij activiteiten voor kinderen, tieners, volwassenen, schenkingen van bijvoorbeeld
huisraad, kerstpakket, zomerpakket, helpen verhuizen en klussen. Maar bovenal voor het gevoel van
onze cliënten dat er mensen zijn die hen zien, aan hen denken, voor hen klaar staan.

5.3 Financiën
Het exploitatieresultaat van 2016 uit gewone bedrijfsuitoefening is: € 33.660,- negatief.
Ratio’s
Current ratio (vlottende activa/kort vreemd vermogen
Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)
Continuïteit (eigen vermogen/totale opbrengsten)

2016
1,9
61%
27%

2015
1,9
53%
28%

2014
1,9
55%
29%

Voor de overige financiële gegevens wordt verwezen naar de jaarrekening 2016 in bijlage 2.
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Bijlage 1

VEILIG THUIS IJSSELLAND
Jaarrapportage 2016

Februari 2017
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1. Inleiding
Voor u ligt de jaarrapportage 2016 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.
De 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 2016.
Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis IJsselland is een samenwerking van Kadera en Jeugdbescherming Overijssel en sinds
januari 2015 operationeel.
Eind 2016 is in een bestuurlijk overleg van gemeenten in de regio IJsselland het besluit genomen om
VTIJ als een zelfstandige stichting te positioneren, als spil in de aanpak van alle vormen van
huiselijk geweld die samen met lokale teams en ketenpartners invulling geeft aan de regionale visie
op deze aanpak. In 2017 zal dit verder geëffectueerd worden.
Kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland
In het eerste kwartaal van 2016 is er gelijktijdig een intern en extern onderzoek gedaan naar de
effectiviteit en efficiëntie van VTIJ. De aanbevelingen en adviezen van deze onderzoeken zijn mede
de basis geweest voor de acties en verbeteringen die VTIJ het afgelopen jaar heeft doorgevoerd.
Ook het inspectiebezoek in het najaar van 2015 (toetsingskader 1), het toetsingskader 2 (juni 2016)
en het kwaliteitskader ‘Zicht op Veiligheid’ (juli 2016) vormen een belangrijke basis voor de gedane
activiteiten.
In de hieronder beschreven prestaties vindt u de nadere beschrijving van deze acties.
Rapportagevorm
De vorm van deze rapportage is niet voorgeschreven.
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2. Prestaties
Hoofdstuk 2 behandelt de voortgang van de prestaties van Veilig Thuis IJsselland in 2016.
Herkenbaar regionaal advies- en meldpunt
Veilig Thuis IJsselland is sinds 1 januari 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 2016 hebben op beperkte schaal activiteiten plaatsgevonden in het kader van pr en het vergroten
van de naamsbekendheid:
 uitbrengen van 2 digitale nieuwsbrieven VTIJ voor professionals en ketenpartners (mei en
november 2016); en
 participatie in activiteiten in de Week tegen Kindermishandeling (november 2016).
Cijfermatige gegevens VTIJ 2016
Kwartaalcijfers
Q1
2016

Q1
2015

Q2
2016

Q2
2015

Q3
2016

Q3
2015

Q4
2016

Q4
2015

Totaal
2016

Totaal
2015

Adviezen

389

109

444

96

410

109

388

118

1631

432

Meldingen

475

566

402

512

446

619

487

581

1810

2278

Onderzoeken
door VTIJ

200

-

153

-

175

-

209

-

737

1691

Doorlooptijd

31

-

43

-

40

-

36

-

-

-

Wachtlijst

42

-

45

-

73

-

69

67

-

-

Overige
crisisinterventies

42

-

26

-

37

-

40

-

145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.8

-

Aantal
gesprekken per
10.000 inwoners
binnengekomen
via het
landelijke
nummer

Adviezen
Dit betreft het aantal geregistreerde adviezen, waarbij de datum van de registratie van het advies
in het eerste halfjaar ligt. Hierbij wordt dus dezelfde definitie gehanteerd als bij aanlevering bij
het CBS.
Meldingen
Dit betreft het aantal gestarte meldingen, waarbij de datum van de registratie van de melding in
2016 ligt. Elke casus wordt hierbij slechts 1 keer geteld, ongeacht het aantal betrokkenen dat
geregistreerd is bij een casus.
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Onderzoeken
Dit betreft het aantal gestarte onderzoeken, waarbij de datum van de melding in 2016 ligt. Elk
onderzoek wordt hierbij slechts 1 keer geteld, ongeacht het aantal betrokkenen.
Doorlooptijd
De doorlooptijd is de gemiddelde doorlooptijd in kalenderdagen van het aantal afgesloten casussen,
vanaf de datum van binnenkomst tot de datum van afronding.
Wachtlijst
Dit betreft het aantal casussen welke nog niet in onderzoek zijn genomen, waarbij elke casus
slechts 1 keer wordt geteld, ongeacht het aantal betrokkenen.
Overige crisisinterventies
Als uit de triage blijkt dat de veiligheid acuut in het geding is en de situatie een onmiddellijke
beoordeling en crisisinterventie van Veilig Thuis vraagt, is deze opgenomen in de telling.
Het verzoek van de politie een interventie te plegen ter beoordeling van het toepassen van een
huisverbod wordt door Veilig Thuis altijd als een crisisinterventie beoordeeld. Deze aantallen
huisverboden treft u elders in de rapportage aan.
Bovenstaande cijfers uit de tabel geven een indicatie van de instroom en productie in 2016.
Voor de juiste interpretatie van de cijfers is een aantal opmerkingen van belang:
 Een vergelijking met de cijfers van 2015 geeft een vertekend beeld vanwege het gegeven
dat VTIJ in dat jaar nog gewerkt heeft met 2 registratiesystemen die beide niet aansloten
bij het werkproces van VTIJ. Hierdoor zijn niet alle gedane activiteiten van VTIJ in 2015
rechtstreeks te vertalen naar de registratie van 2016.
 Enige onzuiverheid is niet uit te sluiten: de voortdurende doorontwikkeling van het
werkproces van VTIJ heeft niet steeds in gelijke pas gelopen met een eenduidige
registratie, instructie en aanpassingen van de informatierapportages.
 Onderzoeken door VTIJ: het betreft hier meldingen die door VTIJ beoordeeld zijn als een
vervolgtraject waarbij inzet van VTIJ noodzakelijk is. Een deel van deze onderzoeken
wordt, na een beperkte interventie van VTIJ, alsnog doorgezet naar de lokale zorg. In 2017
zal in de verantwoordingsrapportage deze groep verder worden uitgesplitst.
 Het aantal binnengekomen telefoongesprekken betreft alleen die gesprekken die zijn
binnengekomen op het nummer 0800 2000 en geven een indicatie van de mate waarin
burgers VTIJ weten te vinden. Met het aantal van 8.8 telefoongesprekken per 10.000
inwoners bevinden we ons iets boven het landelijk gemiddelde.
In 2016 hebben gemeenten de wensen kenbaar gemaakt over de te ontvangen
managementinformatie van de eigen gemeente. In 2016 zijn de voorbereidingen hiervoor
meegenomen in de verdere inrichting van ons systeem.
Regionale aanpak en de aansluiting op de lokale structuren
In 2016 zijn met alle gemeenten meerdere gesprekken gevoerd om te komen tot
samenwerkingsafspraken tussen lokale zorgteams en VTIJ. Deze gesprekken vormden, samen met de
eisen uit het toetsingskader 2 van de inspectie (juni 2016) en het kwaliteitskader ‘Zicht op
Veiligheid’ de basis voor de verdere aanpassing en aanscherping van het werkproces van VTIJ. In
oktober heeft, met ondersteuning vanuit de centrumgemeente, een regionale werkconferentie
plaatsgevonden voor lokale zorgteams en verantwoordelijke beleidsambtenaren uit de 11
gemeenten en VTIJ.
Het aangepaste werkproces van VTIJ is hier gepresenteerd en er zijn ontwikkelthema’s
geïnventariseerd en benoemd die nog nader uitgewerkt dienen te worden:
 Zicht op veiligheid en risico gestuurde zorg: wat betekent dit voor de keten?
 Werken met hulpverlenings- en herstelplannen.
 Welke deskundigheid is er nodig in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?
 Taken, rollen en verantwoordelijkheden in de keten (regievoering).
Na deze bijeenkomst zijn er vervolggesprekken geweest en eind 2016 zijn de te maken
maatwerkafspraken met alle 11 gemeenten nagenoeg gerealiseerd.
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Samenwerking met politie, openbaar ministerie en Veilig Thuis
VTIJ heeft op verschillende niveaus (landelijk, Politie-eenheid Oost-Nederland en regio IJsselland)
deelgenomen aan overleggen om te werken aan een vertaling van de landelijk gemaakte
samenwerkingsafspraken tussen Openbaar Ministerie, politie en Veilig Thuis.
Bereikte resultaten zijn:
 Eind 2016 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met Politie IJsselland over het aanleveren van
meldingen huiselijk geweld. Naast een inhoudelijke screening door de politie zelf, wordt
ook aanvullend de verrijkingsinformatie aangeleverd die VTIJ nodig heeft voor haar triage.
Er zijn daarbij afspraken gemaakt over “samen leren en samen ontwikkelen” en de
opgedane ervaringen worden meegenomen in het verdere (landelijke) proces van
uniformering.
 VTIJ heeft een periodiek overleg opgestart met vertegenwoordigers van het OM en de
politie met als doel vanuit de eigen werkprocessen invulling te geven aan verdere
samenwerking (afstemmingsoverleg). Ook hier wordt de verbinding gezocht en gelegd met
de landsdeel- en landelijke processen om te komen tot een geaccepteerde, haalbare en
uniforme (en waar mogelijk maatwerk-) werkwijze voor alle partijen. Het elkaar kennen en
weten te vinden, leidt nu in al in de concrete casuïstiek tot een betere samenwerking.
 Er heeft een bezoek plaatsgevonden aan de ZSM-tafel om ook de samenwerking tussen ZSM
en VTIJ vorm te geven.
VTIJ is betrokken in diverse bijeenkomsten rondom nieuwe ontwikkelingen op het gebied 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, de
MDA++ aanpak, de evaluatie van het landelijke triage-instrument en bijeenkomsten van het
Veiligheidshuis IJsselland.
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 regie in de casus en zorgt voor de
totstandkoming van een plan van aanpak. Voor een aantal gemeenten verzorgt de casusregisseur
van VTIJ ook het advies aan de burgermeester over het al dan niet verlengen van het huisverbod.
Het aantal THV’s in de regio IJsselland lijkt verder te dalen (2014:116, in 2015: 87, in 2016: 71).
VTIJ signaleert deze dalende trend zonder op dit moment een duidelijke oorzaak hiervoor te kunnen
geven. De centrale vraag blijft of gezinnen, ondanks deze dalende trend, voldoende geholpen
worden om het geweld te stoppen. In 2017 neemt VTIJ het initiatief om het regionale werkproces
van het THV te evalueren en waar nodig aan te passen.
Tijdelijk huisverboden
Steenwijkerland
Hardenberg
Zwolle
Dalfsen
Kampen
Olst-Wijhe
Ommen
Raalte
Staphorst
Zwartewaterland
Deventer
Totaal opgelegde THV’s

2016
5
5
18
4
6
1
1
5
2
2
22
71

2015
3
9
30
7
8
4
2
4
2
2
16
87
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Bereikbaarheid 7x24 uur
VTIJ is 7x24 uur bereikbaar voor al haar taken. Naast het geven van adviezen en het aannemen van
meldingen en zo nodig interveniëren in een crisis van huiselijk geweld en kindermishandeling, is de
crisisdienst ook bereikbaar voor andersoortige crisissituaties rondom jeugdigen conform de regionale
afspraken. Casussen waarbij crisisinterventies rondom jeugdigen die reeds bekend waren in het
lokale veld zijn verricht, worden zo snel mogelijk, dat is de eerstvolgende werkdag, weer
overgedragen aan het lokale veld. Nadere kwantitatieve gegevens over deze specifieke dienst zijn
nog niet op te leveren maar kunnen aan de verantwoordingsrapportages van 2017 worden
toegevoegd.
VTIJ heeft deelgenomen aan een bovenregionaal samenwerkingsverband met als doel om ook de
7x24-uurs bereikbaarheid van vertrouwensartsen voor Veilig Thuis vorm te geven (conform de eisen
uit het toetsingskader 1 van de inspectie). Eind 2016 was deze bereikbaarheid in bovenregionaal
samenwerkingsverband slechts gedeeltelijk gerealiseerd (tot 22.00 uur `s avonds en in het weekend
van 08.00 - 22.00 uur).
Niet ingevulde vacatures en ontoereikende financiële middelen in het samenwerkingsverband waren
hiervan de oorzaak. Wel hebben Veilig Thuis Twente en Veilig Thuis IJsselland onderlinge
samenwerkingsafspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de vertrouwensarts tijdens
kantooruren.
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. In 2016 is hier een vervolg op gegeven:
 Alle medewerkers van VTIJ hebben de 5-daagse landelijke basistraining Veilig
Thuismedewerker gevolgd.
 Aandachtsfunctionarissen zijn benoemd om, vanuit de expertisefunctie van VTIJ,
deskundigheid in te kunnen zetten ten behoeve van specifieke doelgroepen. De betreffende
medewerkers hebben in 2016 aanvullende deskundigheidsbevordering gevolgd.
 Per 1 januari 2016 hebben alle medewerkers de gelegenheid om de gevolgde scholing te
laten opnemen in het eigen SKJ-dossier. Landelijk wordt er gewerkt aan een meer passend
kader.
In november 2015 hebben de samenwerkende Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de
Gezondheidszorg een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van VTIJ en hierover gerapporteerd 3. 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 zijn in 2016 als verdere
acties opgepakt. Het betrof onder andere:
 Geen 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts;
 Onvoldoende formatie voor een gedragswetenschapper;
Eind 2016 zijn er financiële middelen vrijgemaakt om de formatie van
gedragswetenschapper voor VTIJ uit te breiden met 1 FTE en de uren van vertrouwensarts
op te plussen tot 1 FTE, beide gedurende een half jaar. In 2017 wordt dit geëffectueerd.
 Het niet beschikken over 1 registratiesysteem;
Vanaf 1 januari 2016 werkt VTIJ met 1 registratiesysteem voor alle cliënten van VTIJ. Er zijn
acties in gang gezet om de dossiers, conform wettelijke bewaartermijnen, van de oude
systemen over te zetten naar het eigen registratiesysteem van VTIJ. Hiermee blijft de
informatie voor VTIJ goed te gebruiken voor het nemen van triagebesluiten.
Er is sprake van een wachtlijst.
In 2016 heeft VTIJ het wegwerken van de wachtlijst als speerpunt benoemd in haar handelen.

3

De kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland, Utrecht, november 2015.
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Er ontstaat geen wachtlijst
In heel 2016 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 het van belang
te vermelden dat meldingen die de urgentie ‘crisis’ krijgen, niet op de wachtlijst komen. Deze
worden na ontvangst direct, dat is dezelfde dag, opgepakt.
VTIJ slaagt er goed in om binnengekomen meldingen binnen 5 werkdagen te triëren en een besluit
te nemen over de verdere route.
De wachtlijst bestaat uit die casussen waarvoor het besluit genomen is dat ze nog niet overgedragen
kunnen worden maar een vervolginzet vragen van VTIJ.
Wachtlijst per 31-12-2016
Zwolle
Kampen

28
11

Steenwijkerland

9

Zwartewaterland

1

Staphorst

0

Hardenberg

2

Ommen

1

Dalfsen

0

Raalte

2

Olst-Wijhe

4

Deventer

9

TOTAAL

67

Ondanks de extra middelen die eind 2015 en begin 2016 zijn ingezet ten behoeve van extra
personeel, zijn we er niet in geslaagd 2016 te starten zonder wachtlijst. Ook in 2016 is het
wegwerken van deze wachtlijst speerpunt geweest van handelen.
Acties die hierbij in gang gezet zijn:
 intern de werkprocessen aanscherpen, de interne workflow verbeteren, sturen op
doorlooptijden in de caseloadgesprekken;
 extern de samenwerking met de gemeenten verder inrichten en daardoor verwachtingen
verhelderen en de doorstroom van zaken bevorderen; en
 met bestuurders en centrumgemeente in gesprek gaan over de noodzakelijke formatie.
Door opnieuw een inzet van tijdelijke extra middelen hebben we eind 2016 extra personeel kunnen
aantrekken en inwerken om in 2017 daadwerkelijk het effect op de wachtlijst te kunnen zien.
Klachten
VTIJ heeft 4 informele klachten na bemiddeling door 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 2017 in het kader van kwaliteitsbeleid een werkwijze gaan vastleggen en hanteren waarin
verbeteracties geformuleerd en geïmplementeerd worden en de daadwerkelijke uitvoering ervan
gevolgd wordt.
1 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 1 onderdeel
(onzorgvuldigheid in de rapportage) is de klacht gegrond verklaard.
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Incidenten en calamiteiten
Bij de moederorganisaties Kadera en JbOV zijn vanuit VTIJ geen incidenten gemeld. Door VTIJ is er
in 2016 1 calamiteit gemeld bij de inspectie. Deze melding heeft niet geleid tot verder onderzoek.
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3. Overzicht overige resultaten per gemeente 2016
Aantal gestarte adviezen per gemeente per kwartaal
Aantal gestarte adviezen
Q1
Q2
Dalfsen
3
12
Deventer
56
82
Hardenberg
31
38
Kampen
19
34
Olst-Wijhe
16
6
Ommen
9
9
Raalte
21
18
Staphorst
9
12
Steenwijkerland
43
30
Zwartewaterland
11
12
Zwolle
140
161
Onbekend
0
13
Overige gemeentes
31
17
Aantal gestarte adviezen
389
444

Q3
10
65
38
28
10
11
22
5
29
14
138
24
16
410

Q4
7
70
25
26
7
13
12
6
40
9
136
26
11
388

Totaal
32
273
132
107
39
42
73
32
142
46
575
63
75
1631

Aantal gestarte meldingen per gemeente per kwartaal
Q1
Q2
Aantal gestarte meldingen
Dalfsen
19
5
Deventer
106
92
Hardenberg
42
42
Kampen
56
34
Olst-Wijhe
11
7
Ommen
9
9
Raalte
20
16
Staphorst
8
10
Steenwijkerland
50
34
Zwartewaterland
20
10
Zwolle
119
118
Onbekend
5
8
Overige gemeenten
10
17
Aantal gestarte meldingen
475
402

Q3
11
99
30
47
14
8
22
9
42
13
127
13
11
446

Q4
6
98
47
53
10
10
26
6
35
14
145
11
26
487

Totaal
41
395
161
190
42
36
84
33
161
57
509
37
64
1810

Q4

Totaal
21
140
64
75
22
12
30
12
73
19
206
4
59
737

Aantal gestarte onderzoeken per gemeente per kwartaal
Q1
Q2
Aantal gestarte onderzoeken
Dalfsen
11
2
5
Deventer
30
31
37
Hardenberg
20
21
11
Kampen
22
13
19
Olst-Wijhe
6
2
8
Ommen
3
3
2
Raalte
11
5
5
Staphorst
4
2
5
Steenwijkerland
23
15
19
Zwartewaterland
8
3
2
Zwolle
54
40
51
Onbekend
0
1
1
Overige gemeenten
8
15
10
Aantal gestarte onderzoeken
200
153

Q3
3
42
12
21
6
4
9
1
16
6
61
2
26
175

209
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Gemiddelde doorlooptijd per gemeente per kwartaal
Gemiddelde doorlooptijd
(kalenderdagen)*
Q1
Dalfsen
27
Deventer
16
Hardenberg
58
Kampen
28
Olst-Wijhe
48
Ommen
41
Raalte
36
Staphorst
36
Steenwijkerland
38
Zwartewaterland
56
Zwolle
31
Totaal gemiddelde doorlooptijd
31

Q2
63
32
42
55
44
19
54
27
46
58
50
43

Q3
42
30
59
49
27
50
40
69
49
19
39
40

Q4
74
23
46
45
44
38
25
28
54
30
39
36

16-2-2017

2-2-2017

9-2-2017

5-1-2017

5

1-9-2016

Aantal casussen op wachtlijst O&I 62 64 64 60 68 73 79 79 78 75 66 65 61 56 54 53 61 71 72 50 33 26 14 15 2

8-9-2016

23-2-2017

19-1-2017

26-1-2017

12-1-2017

29-12-2016

15-12-2016

22-12-2016

8-12-2016

24-11-2016

1-12-2016

10-11-2016

17-11-2016

27-10-2016

3-11-2016

13-10-2016

20-10-2016

29-9-2016

6-10-2016

15-9-2016

22-9-2016

Trendgegevens aantal casussen op wachtlijst O&I

90
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23-2-2017

16-2-2017

9-2-2017

2-2-2017

26-1-2017

19-1-2017

12-1-2017

5-1-2017

29-12-2016

22-12-2016

15-12-2016

8-12-2016

1-12-2016

24-11-2016

17-11-2016

10-11-2016

3-11-2016

27-10-2016

20-10-2016

13-10-2016

6-10-2016

29-9-2016

22-9-2016

15-9-2016

8-9-2016

1-9-2016

0

Aantal casussen op wachtlijst O&I
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4. Overzicht financieel resultaat 2016
Bijgaand treft u de financiële verslaglegging aan met betrekking tot VTIJ.
Hierbij worden de volgende opmerkingen geplaatst:
Voorlopige cijfers
De financiële cijfers zijn voorlopig. Het overzicht geeft een resultaat van een eerste verkenning van
de administratie van de opdrachtgevers. Conform de subsidievoorwaarden van de opdrachtgevers
worden de definitieve cijfers, voorzien van een goedkeuring van de accountant, vóór 1 juni 2017
ingediend met het verzoek de subsidie vast te stellen.
Opbrengsten
Naast de reguliere subsidie voor Veilig Thuis IJsselland zijn in de opbrengstverantwoording de
volgende bedragen opgenomen:
 € 23.084,- in verband met de aanpak loverboys i.s.m. JbOV
 € 3.895,- in verband met de inzet voor casemanagement Centrum Seksueel Geweld Zwolle
(2 medewerkers)
 € 1.120,- in verband met deelname aan het project ‘Met elkaar, uit elkaar’ van MEE
IJsseloevers
 € 4.000,- op basis van extra toegekende middelen voor het wegwerken van de wachtlijst. Bij
beschikking d.d. 29 december 2016 is hiervoor maximaal € 50.000,- verleend. Het restant
bedrag (€ 46.000,-) zal in 2017 worden ingezet en verantwoord.
Afwikkeling budgetten van 2015
Vanuit een budget voor jeugdzorg 2015 is een budget van € 175.000,- beschikbaar gesteld. Per 1
januari 2016 resteerde hiervan € 16.762,-. In het eerste kwartaal 2016 zijn deze middelen
aangewend in de vorm van extra personeel.
Met de beschikking d.d. 14 december 2015 is een subsidie verstrekt ten behoeve van ICT en
opleidingskosten. Per 1 januari resteerde een budget van € 23.715,-. Dit budget is in het eerste
kwartaal aan automatiseringskosten besteed.
Overige opmerkingen
Naast middelen voor het wegwerken van de wachtlijst ad € 50.000,- over 2016 is een subsidie
ontvangen voor deze activiteiten voor 2017 ad € 75.000,-. Dit betreft incidentele middelen. Over
middelen voor een structurele oplossing voor het voorkomen van een wachtlijst zijn nog geen
afspraken gemaakt.
Daarnaast is ingestemd met een verschuiving tussen de subsidie jeugdreclassering 2016 en VTIJ van
maximaal € 60.000,-. Hiervoor wordt de formatie van de vertrouwensarts per 1 januari 2017
opgehoogd tot 1 fte en wordt in 2017 een gedragswetenschapper aangetrokken vooralsnog voor de
duur van een half jaar.
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5. Rapportage tot en met 4e kwartaal 2016

Realisatie t/m 4e kw artaal 2016

Begroting t/m 4e kw artaal 2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Kadera
Subsidie

JBOV

FTE

Melding & Advies

4,9 €

461.472

Crisis & Veiligheid

3,3 €

307.648

VTIJ

Kadera

JBOV

FTE

FTE

10,2 € 1.055.293

15,1 € 1.516.764

5,3 €

467.355

9,8 € 1.034.248

15,1 €

1.501.603

10,1 € 1.011.176

3,5 €

311.570

6,5 €

689.499

10,0 €

1.001.069

2,0 €

6,8 €

703.528

2,0 €

207.408

FTE

VTIJ
FTE

2,0 €

187.953

395.361

2,0 €

177.028

211.503

4,0 €

388.531

10,2 €

957.073

19,0 € 1.966.229

29,1 € 2.923.302

10,8 €

955.953

18,3 € 1.935.250

29,1 €

2.891.203

11,9 €

728.538

21,9 € 1.567.914

33,8 € 2.296.452

12,7 €

774.250

21,3 € 1.479.250

34,0 €

2.253.500

€

-5.542

€

722.996

€ 1.556.694

€ 2.279.690

€

110.974

€

184.952

€

295.926

€

116.250

€

180.000

€

296.250

- Overige personeelskosten

€

52.386

€

58.144

€

110.530

€

58.500

€

70.000

€

128.500

- Huisvestingskosten

€

23.227

€

46.831

€

70.058

€

40.800

€

56.000

€

96.800

- Algemene kosten

€

71.148

€

135.185

€

206.333

€

83.653

€

140.000

€

223.653

- af: ICT-subsidie

€

-7.840

€

-15.875

€

-23.715

- Rente

€

408

€

-

€

408

€

500

€

-

€

500

- Afschrijvingen

€

8.569

€

7.928

€

16.497

€

12.000

€

10.000

€

22.000

€

147.898

€

232.213

€

380.111

€

195.453

€

276.000

€

471.453

Totaal bedrijfslasten

€

981.868

€ 1.973.859

€ 2.955.727

€ 1.085.953

€ 1.935.250

€

3.021.203

RESULTAAT

€ -24.795

€

€ -32.425

€ -130.000

€

€ -130.000

Crisisdienst (buiten kantoortijden)

4,0 €

FTE

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Af: verschuiving pers.middelen

Overhead personeelkosten

€

-11.220

€

-16.762

Overhead materiële kosten:

-7.630

-
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Bijlage 2 Jaarrekening 2016
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