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Voorwoord
Opvang van slachtoffers huiselijk geweld blijft nodig
2017 was een bewogen jaar als het gaat om de opvangcapaciteit voor slachtoffers van huiselijk geweld in
Nederland. Door een beperking van financiële middelen besloot Kadera in 2017 de opvangcapaciteit in
Zwolle terug te dringen. Daarbij is besloten ons meer te richten op het aanbieden van hulp in een vroeger
stadium om zwaardere zorg te voorkomen. Opvang met begeleiding is immers een kostbare vorm van hulp.
Halverwege het jaar bleek dat de opvangcapaciteit voor slachtoffers landelijk (te) beperkt is en zijn
tekorten ontstaan bij meerdere opvangorganisaties. Met deze ontwikkelingen is het onzeker hoe de opvang
in Nederland er in de toekomst uit komt te zien. Terwijl wij deze ontwikkelingen volgen blijven wij ons
ondertussen inzetten om geweld aan te pakken. Hiervoor zijn echter wel de middelen nodig. Onze
centrumgemeenten hebben hieraan bijgedragen door een beroep te doen op het kabinet. Dit ondersteunen
wij van harte. De verminderde capaciteit die we nu hebben in de opvang vangen wij op met het uitbreiden
van ambulante trajecten, nieuwe projecten en de het verbeteren van de bedrijfsvoering.
We hebben onze ambulante hulpverlening in 2017 in Zwolle en in Enschede uitgebreid en het aantal cliënten
dat we geholpen hebben verdubbeld ten opzichte van 2016. Ook werken we aan het verbeteren van de
uitvoeringspraktijk om schulden bij slachtoffers van huiselijk geweld zo veel mogelijk te voorkomen. Daarbij
is het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Daarnaast openden we in 2017
een opvang voor mannen. Het taboe dat mannen ook slachtoffer kunnen worden van huiselijk geweld is
groot. Dat vinden wij reden om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Een van de nieuwe projecten die
we in 2017 zijn gestart is het Safe at Home project. Voor de uitvoering van dit project worden wij
gefinancierd door de Europese Commissie. Zo spreidt Kadera haar vleugels uit en dragen we op
internationaal niveau bij aan het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld. In 2016 startten we met
het Centrum Seksueel Geweld Zwolle. We hebben in 2017 meer hulpvragen ontvangen dan we vooraf hadden
ingeschat. Deze cijfers laten de noodzaak van het centrum zien en het doet ons goed dat er door gemeenten
is besloten om het centrum in 2018 voort te zetten.
Van een andere netwerkorganisatie namen we afscheid in 2017. Namelijk Veilig Thuis IJsselland. Op 1
oktober is Veilig Thuis IJsselland formeel verder gegaan als zelfstandige organisatie. Door goede afspraken
waren er geen gevolgen voor de bedrijfsvoering. Tot slot, de afbouw van opvangcapaciteit stelt ons voor de
vraag of de huisvesting nog passend is. Uitgaande van de hulpvraag van de cliënten in de opvang willen we
hier in 2018 antwoord op geven.
Het mag duidelijk zijn dat Kadera zich doorontwikkelt. Met onze medewerkers, die betrokken en bevlogen
zijn om huiselijk geweld te verslaan, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Jos Elshof

Dit jaardocument is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 26 april
2018 goedgekeurd.

De heer J.W.L. Elshof
Waarnemend directeurbestuurder

Mevrouw drs. M.K. Groenberg
Voorzitter Raad van Toezicht
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1.

Prestatiegegevens

Profiel van de organisatie
Naam verslag leggende rechtspersoon

Kadera aanpak huiselijk geweld

Adres

Postbus 1058

Postcode

8001 BB

Plaats

Zwolle

Telefoonnummer

088 - 422 24 95

E-mailadres

info@kadera.nl

Website

www.kadera.nl

Identificatienummer Kamer van Koophandel

05067550

Rechtsvorm

Stichting

Aard van de activiteiten

Zie 1.2

Percentage zeggenschap (eigendomsverhouding)

n.v.t.

Type zorg
Kadera is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is. Voor het bieden van veilige opvang en
begeleiding gericht op herstel en participatie van cliënten, nazorg, het Personenalarm AWARE en
activiteiten wordt Kadera gesubsidieerd door de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. Daarnaast geeft
Kadera trainingen en voorlichtingen aan professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook
biedt Kadera ambulante begeleiding aan bij gezinnen thuis.
Voor de gemeenten in de regio IJsselland vormde Kadera, samen met Jeugdbescherming Overijssel, tot 1
oktober 2017 Veilig Thuis IJsselland. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling. Op 1 oktober 2017 is de organisatie overgenomen door Stichting Veilig Thuis IJsselland.
Hier is in het kader van een onafhankelijk meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor
gekozen.

Juridisch
De organisatie is genaamd Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld. De stichting heeft de ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling) en is gevestigd in Zwolle.
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Organogram

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.

Cliënten

Cliënten opvang
Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Vrouwen
en kinderen wonen in appartementen met vaak een eigen woonkamer met een keuken en een badkamer.
Aantal nieuw opgenomen cliënten en kinderen in de opvang (inclusief noodbedden)
2017

2016

2015

Cliënten

116

131

123

Kinderen

89

126

115

205

257

238

Totaal personen

Aantal ambulante cliënten in WMO traject

Aantal

Aantal Wmo-cliënten op 1 januari 2017

50

Aantal nieuw ingeschreven Wmo-cliënten

116

Totaal aantal Wmo- cliënten in zorg/behandeling

166

Aantal uitgeschreven Wmo-cliënten

114

Aantal Wmo-cliënten op 31 december 2017

52

Cliënten ambulant
In 2017 is het aantal ambulante cliënten verdubbeld ten opzichte van 2016. Kadera biedt nu in 14 gemeenten
in Overijssel ambulante begeleiding.
Gefactureerde omzet iWMO
Gemeente

Aantal cliënten

Omzet in Euro

Almelo

4

16.980

Dalfsen

1

2.168

Deventer

1

15.300

Dinkelland

1

1.080

Enschede

10

26.491

Hengelo

1

12.720

Hof van Twente

1

300

Kampen

3

6.450

Losser

2

5.580

Oldenzaal

2

1.860

Olst-Wijhe

3

4.406

Tubbergen

1

3.150

Zwolle

33

132.059

Zwartewaterland

1

1.270

Totaal gefactureerd in 2017

64

229.814
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Almelo
Dalfsen
Deventer
Dinkelland
Enschede
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Losser
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Tubbergen
Zwolle
Zwartewaterland

Veilig Thuis IJsselland
Samen met Jeugdbescherming Overijssel vormde Kadera tot 1 oktober 2017 Veilig Thuis IJsselland. Op 1
oktober 2017 is de organisatie overgenomen door Stichting Veilig Thuis IJsselland. Op 2 november 2017 is
de eindrapportage verstuurd aan centrumgemeente Zwolle. In deze rapportage zijn het aantal adviezen,
consulten, meldingen en afgeronde onderzoeken/trajecten opgenomen. De belangrijkste informatie wordt
weergeven in onderstaande tabel:

Q1-2017

Q2-2017

Q3-2017

Totaal
2017

Totaal
2016

Totaal
2015

Adviezen

478

411

412

1301

1631

432

Meldingen

474

450

380

1304

1810

2278

Onderzoeken

171

225

178

574

737

1691

Doorlooptijd

41

54

69

Wachtlijst

8

49

1

Overig crisis

42

48

44

134

145

67

Een exploitatieoverzicht van Veilig Thuis IJsselland over de periode van 1 januari tot en met 30 september
2017 leest u in bijlage I.

Pagina 7 van 32

3.

Personeel

Verloop van personeel
Op 1 oktober 2017 waren er 75,67 fte’s. Op 31 december 2017 waren er 65,47 fte’s. Het gemiddeld aantal
personeelsleden op basis van fte was in 2017: 80. Er zijn 34 medewerkers uit dienst getreden in 2017 en
29 medewerkers in dienst gekomen. Op 31 december 2017 waren er 103 medewerkers in dienst.
Verdeling personeel naar financieringsstroom
Zvw

WLZ

Percentage fte (totaal personeel in
loondienst, zelfstandigen en
inhuur)

Wmo
65,47

Jeugdwet

Forensische Zorg

Overig

Verzuim
Het verzuimpercentage is met 0,1% gestegen naar 7,4%. De gemiddelde verzuimfrequentie in 2017 1,3%;
net als in voorgaande jaren. De gemiddelde verzuimduur is in 2017 iets gedaald. Ondanks dat het een
halvering is ten opzichte van 2014 (toen: 13 dagen) is het nog steeds hoog; gemiddeld duurt een
aaneengesloten verzuimperiode nu 6,9 dagen.
Periode
2017

Gemiddeld
verzuimpercentage
7,4

Gemiddelde
verzuimfrequentie
1,3 keer

Gemiddelde
verzuimduur
6,9 dagen

2016
2015

7,3
5,9

1,3 keer
1,3 keer

7,2 dagen
6,1 dagen

Vacatures
Personeel

Totaal aantal
vacatures op 31-12
verslagjaar
-

Totaal personeel
Waarvan personeel met patiënt- / cliëntgebonden functie

Waarvan
moeilijk
vervulbaar
-

-

-

Melding Incidenten Commissie (MIC)
Naast veiligheid voor de cliënten is veiligheid voor medewerkers van Kadera ook erg belangrijk. Voor
medewerkers is er daarom de Melding Incidenten Commissie (MIC). Alle medewerkers kunnen contact
opnemen met de commissie. Door incidenten en calamiteiten te melden kan gekeken worden naar
(preventieve) maatregelen om (vermijdbare) fouten in de toekomst te voorkomen.
De teams binnen Kadera werken zelfsturend en dit betekent dat teams zelf verantwoordelijk zijn voor het
registreren en bespreken van de MIC-meldingen en mogelijke oorzaken. In het teamoverleg wordt gekeken
naar oorzaken en verbetermaatregelen. Daarbij worden vragen gesteld zoals:
 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?
De meldingen in 2017:
AgressieIncidenten

Schokkende gebeurtenissen

Incidenten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

8

19

14

26

28

29

6

4

12
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Het totaal aantal meldingen is gedaald van 55 in 2015, 51 in 2016 naar 40 in 2017. De getroffen
maatregelen, veelal op teamniveau, waren voldoende.
Melding vertrouwenspersoon medewerkers en Klachtencommissie
Medewerkers van Kadera kunnen beroep doen op een vertrouwenspersoon in het geval van informele of
formele klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. In 2017
heeft één medewerker een informele klacht ingediend en daarvoor een beroep gedaan op de
vertrouwenspersoon. De klacht is naar tevredenheid afgewikkeld.
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4.

Governance

Principes Governancecode Zorg
De zeven principes van de nieuwe Governancecode Zorg 2017

Self assesment
1= volledig nageleefd
2= gedeeltelijk
nageleefd
3= niet nageleefd
1

De maatschappelijk doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden
van goede zorg aan cliënten.
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die
2
passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed
1
van belanghebbenden.
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol
2
verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke
1
doelstelling.
De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de
2
zorgorganisatie.
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun
2
professionaliteit.
Toelichting op de zeven principes
Kadera heeft na de transitie in 2015 een ontwikkeling doorgemaakt die geleid heeft tot een actueel meerjarenvisie.
Deze visie, die samen met de medewerkers ontwikkeld is, is ook vertaald in jaarplannen om de doelstellingen van
de organisatie te realiseren. In de meerjarenvisie zijn ook de kernwaarden van de organisatie opnieuw bepaald.
De principes van de nieuwe Governancecode Zorg zijn in 2017 nog niet allemaal opgepakt. De Raad van Bestuur en
de Raad van Toezicht ondernemen in 2018 acties om de 7 principes na te leven.
De acties zijn gericht op de volgende onderwerpen:

Het actualiseren van de bestaande klokkenluidersregeling

Het vaststellen van een conflictregeling tussen bestuur en Raad van Toezicht

Het bepalen van een toezicht visie en –kader

Het vaststellen van beleid voor vergoeding van onkosten

Het opstellen van een scholings- en ontwikkelingsprogramma

Het aanpassen van de statuten
Doelstellingen Jaarplan
In het jaarplan voor 2017 zijn 23 doelstellingen/indicatoren opgesteld. Een overzicht van de doelstellingen en de
behaalde resultaten staan vermeldt op pagina 12.
Resultaten jaarplan Kadera Opvang
Ook de opvang van Kadera heeft voor 2017 een jaarplan opgesteld. Van de doelstellingen zijn 15 van de 23
gerealiseerd (65%). In 2016 werd 69% van de doelstellingen gerealiseerd, in 2015 was dit 29% en in 2014 was dit
30%.
Voorgenomen beleid
Voor 2018 is een jaarplan vastgesteld en goedgekeurd dat passend is vanuit de strategische opgave.
Dit zijn de drie belangrijkste opgaven voor 2018:
1.
2.

Huisvesting
De opvangcapaciteit is verminderd in 2017 en Kadera is daarom een onderzoek gestart naar welke vorm van
huisvesting passend is voor de toekomst. Bij dit onderzoek is ook het Bedrijfsbureau en het pand van Veilig Thuis
IJsselland betrokken. Daarnaast onderzoekt Kadera samen met het RIBW GO de mogelijkheden van het pand in
Enschede (opvang) een zorgpand te maken waarin beide partijen kunnen samenwerken.
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Ambulant werken
De beweging van minder opvangcapaciteit naar meer ambulante hulpverlening wil Kadera in 2018 voortzetten.
Daarvoor is het belangrijk om deel te nemen aan aanbestedingstrajecten. Ook is het belangrijk om te investeren
in de bekendheid en werkwijze van Kadera bij de gemeenten. Tot slot is het belangrijk dat de organisatie flexibel
organiseert. Zo kan de hulpverlening aansluiten op de vraag die er is.
3.

Gezond financieel beleid
In 2017 is ingezet op efficiënt werken. Er is onder meer bezuinigd op loonkosten, waardoor er is bespaard. Dit
beleid wil Kadera in 2018 voortzetten. Daarnaast is het van belang te komen tot een financieel beleid waarbij de
kosten volledig worden gedekt door de inkomsten.

In het volgend overzicht treft u het eind 2016 vastgestelde jaarplan 2017 aan, waaraan een kolom is
toegevoegd met de behaalde resultaten.
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Realisatie jaarwerkplan Kadera aanpak huiselijk geweld 2017
Onderwerp

Doel/Resultaat

Indicator

Toelichting

Resultaat

Effectiviteit hulpverlening

Door effectieve hulpverlening te
bieden zijn we efficiënt; er is
minder kans dat cliënt naar de
opvang komt en meer kans op
kwaliteit van leven voor
cliëntsysteem.

De cliënten scoren bij vertrek op de
eindmeting van de Sector Specifieke
Indicatoren Opvang gemiddeld 3.5
punten hoger dan bij opname; de
startmeting

De gemiddelde stijging
bedraagt: 5.2

Procesverbetering
Intakeproces

Gestandaardiseerde Aanmelding en
intake voor opname zijn
samengevoegd: cliënt is juist
geplaatst en geïndiceerd.

Ontschotting in opvang
Zwolle

Team Centrale Opvang Zwolle en
Intensieve Zorg Zwolle zijn
samengevoegd in Team Opvang.
Cliënt hoeft niet van hulpverlener
te wisselen gedurende haar
verblijf in de opvang.
Integraal werken leidt tot
besparing

De Gestandaardiseerde Aanmelding en de
intake samengevoegd t.b.v. cliënten voor
opname, zodat cliënten op de juiste
plaats worden opgenomen. Besparing van
ca 0,2 fte
Een cliënt heeft gedurende haar
opvangperiode een casemanager,
kindhulpverlener en maatschappelijk
dienstverlener.

Het effect van de
hulpverlening wordt
gemeten met behulp van
de Sector Specifieke
Indicatoren Opvang.
In 2015 was er een
gemiddelde stijging van 3.2
De intake voor opname kan
efficiënter door
Gestandaardiseerde
Aanmelding en intake
samen te voegen.
Risico-inventarisatie
uitvoeren voor
implementatie.

Procesverbetering

Doorstroom cliënten

De verblijfsduur van cliënten bij
Kadera wordt korter; cliënten
stromen sneller uit.

Integratie van actieplanbespreking en
trajectoverleg

De verblijfsduur van cliënten in de
opvang neemt met 10% af ten opzichte
van het gemiddelde van de jaren 2013,
2014 en 2015.

De gemiddelde
verblijfsduur in dagen over
de periode 2013-2015 was:

Gerealiseerd in juni 2017 na
het vertrek van een trajectcoördinator. De vacature is niet
opnieuw ingevuld.
Gerealiseerd in de loop van
2017. Verfijning verloopt met
behulp van monitorgroep
Opvang
Gerealiseerd in de loop van
2017. Vacatureruimte trajectcoördinator bespaard.
Processen moeten nog
geformaliseerd worden.
De gemiddelde verblijfsduur in
dagen bedraagt:

Crisis Opvang Zwolle

49

Intensieve Zorg Enschede

219

Begeleid Wonen Enschede

246

Begeleid Wonen Jonge
Moeders

330
Intensieve Zorg Zwolle

285
Inzet gericht op extra
woningen voor cliënten.

50
149
150
413
229

Onderwerp

Doel/Resultaat

Indicator

Toelichting

Resultaat

Crèche Opvang Zwolle

De crèche van Crisis Opvang Zwolle
blijft bestaan; kinderen van
Intensieve Zorg Zwolle gaan naar
de reguliere crèche.
Het aantal ambulante trajecten
neemt toe en de opbrengst wordt
hoger.
Er is een team ambulant in regio
IJsselland.

Besparing van 0,4 fte

Dit wordt al gedaan bij
Begeleid Wonen Jonge
Moeders.

De opbrengst ambulant 2017:
€ 160.000,-

Tot en met aug. 2016: 24
cliënten; prognose 2016: €
80.000,-

Uitvoering geven aan de
beschreven pilot: ambulante
trajecten versterken (ambulant
tenzij…).
Kadera biedt hulp aan mannen in
geweldssituaties.

5 cliënten gaan in 2017 veilig terug naar
huis met een ambulant aanbod.

Niet gerealiseerd. Het bleek
voor cliënten niet mogelijk om
te voldoen aan de gevraagde
eigen bijdrage.
De opbrengst bedraagt ruim €
230.000,-. Daarmee is
doelstelling ruim behaald.
Het team is gevormd per 1
maart 2017. De omvang op 31
december 2017: 6,4 fte.
4 cliënten zijn, met
begeleiding, teruggekeerd.

Ambulante begeleiding

Veilig Terug naar huis

Mannenhulpverlening

Het team ambulant bevat ca. 8,6 fte
Scholing medewerkers bijv.
begeleide terugkeer.

Mannenopvang

Er zijn 6 plaatsen beschikbaar voor
mannenopvang.

Voor 5 mannen uit de regio’s IJsselland
en Twente verzorgt Kadera een ambulant
hulpverleningstraject m.b.v. een
beschikking.
Het bezettingspercentage is minimaal
85%.

Kinderen in de opvang

Bij kinderen in de Crisis Opvang
Zwolle wordt een start gemaakt
met traumaverwerking.

Aan alle kinderen en moeders op Crisis
Opvang Zwolle wordt Tijd voor Toontje
geboden na implementatie.

Mannenhulpverlening

Aan mannen met geweldervaringen
wordt groepsgerichte hulp
geboden.
Kadera streeft naar een goede
samenwerking met stakeholders.
We streven naar een winwinsituatie.
Onze visie rondom het ecosysteem
brengen we onder de aandacht en
onze kennis rond HG verspreiden.
Kaders streeft naar tevreden
cliënten. Kadera wordt steeds
beter in haar werk.

Er wordt in 2017 minimaal 1 groep voor
mannen met geweldservaringen
uitgevoerd.
Per team zijn er met 2 stakeholders
afspraken gemaakt, monitor in
resultaatoverleg.

Het gaat om de top 2 nav
de stakeholdersanalyse van
ieder team.

Mannen doen mee aan
gemengde gespreksgroepen
met geweldservaringen.
Bij ieder team zijn afspraken
gemaakt met meerdere
stakeholders.

Er wordt in 2017 minimaal 1
netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Voorbeeld: in de Week
zonder geweld

Staat gepland in de vorm van
event: Mannen-diner

Stakeholders

Netwerkbijeenkomst
Cliënttevredenheid

Cliëntwaardering Opvang d.m.v. CQ
index gemeten in nov. 2016 is minimaal
8.

Kadera is erin geslaagd 6
ambulante trajecten voor een
man beschikt te krijgen.

Vaders kunnen ook
meedoen. Tijd voor
Toontje is een effectieve
manier van begeleiden van
kinderen na huiselijk
geweld.

In 2017 bedroeg het
gemiddelde
bezettingspercentage: 73%.
Tijd voor Toontje is
geïmplementeerd. Kadera
beschikt over een
dramatherapeut. Vaders doen
ook mee.

7.7 volgens de CQ-meting.
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Onderwerp

Doel/Resultaat

Indicator

Toelichting

Resultaat

Participatie

Meedoen wordt versterkt.

Van cliënten in de opvang is de score bij
de eindmeting gemiddeld 3 op het
onderdeel participatie.

In 2015 was de gemiddelde
score 2,1 op participatie.
Gemeten met behulp van
de Sector Specifieke
Indicatoren Opvang

De gemiddelde eindscore voor
het leefgebied participatie
over 2017 bedraagt: 2,3

Verzuimreductie

Het verzuimpercentage is maximaal 5%.

Coaching on the job

Iedere hulpverlener maakt gebruikt van
coaching on the job.

Aandacht-functionarissen

We gaan werken met aandachtfunctionarissen per team, in het
kader van efficiëntie en kwaliteit.

Vaststellen welke aandachtsgebieden er
zijn en aandachts-functionarissen
aanwijzen.

Professioneel handelen

Er is 1 instrument om het
professioneel handelen te toetsen.

Het reflectie-instrument wordt herzien.

Zelfstandige teams

Ieder team gebruikt jaarlijks het
team ontwikkelings-instrument om
de groei als zelfstandig team vast
te stellen.
De ICT wordt beoordeeld op
risico’s. Er wordt een pentest
uitgevoerd.

Eind 2017 scoort een zelfstandig team
minimaal 4 op de items genoemd in het
instrument.

ICT

De 3 belangrijkste risico’s worden
vastgesteld (ernst x kans) en
maatregelen voor beheersing zijn
genomen.

Kwaliteit, veiligheid,
hygiëne, arbo, MIC,
doorstroom, roosters, EGG,
Safe return

Het verzuimpercentage
bedraagt: 7,4%
Geïmplementeerd; coaches
zijn in de eerste helft van 2017
geschoold.
Geïmplementeerd.

Het instrument is herzien. Er
wordt gebruik gemaakt van
een individueel en een team
ontwikkelings-instrument.
Als gevolg van de wijzigingen
in de samenstelling van de
teams is deze doelstelling niet
gehaald.
Beleid is vastgesteld en
actieplan is opgesteld. Wordt
per kwartaal gemonitord.
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Bestuur
Naam

hr.
of
mw.

Functie in Raad van Bestuur
of directie

Interim
ja/nee

Functie
vervuld
sinds

Nevenfuncties

J.W.L. Elshof

hr.

Wnd. directeurbestuurder

Ja

01-10-2017

W.B.P. Wielakker

mw.

Directeurbestuurder

Nee

01-1-2009

Voorzitter
Sportvereniging
Broekland
Geen

Toezichthoudend orgaan
Naam

Hoofdfuncties

Nevenfuncties

De heer drs. J.P.
Gebben, voorzitter

Zelfstandig adviseur 
Burgemeester (wnd.) 
gemeente Losser


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

Adviseur Welzijn, Zorg
en Wonen


Lid van de Raad van Toezicht van het Kulturhus
Haaksbergen (tot 01-7-1017)
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Thuisteam Twente
in Almelo

Mevrouw drs. I.J.T.
Reijmer

Algemeen directeur
I&O Research



Lid Raad van Commissarissen CHPA/FEA

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 entrea lindenhout te Nijmegen

Met ingang van 1 januari 2018 is de heer Gebben afgetreden en mevr. M.K. Groenberg benoemd tot
voorzitter van de Raad van Toezicht.
Belangrijke gebeurtenissen
Onderwerp

Self
assesment

Toelichting

1 = Nee
2= Ja

Zijn in uw organisatie in het verslagjaar
belangrijke gebeurtenissen aan de orde
geweest, zoals fusieplannen, wijzigingen in
de visie/strategie, het besturingsmodel, de
organisatie, belangrijke inkrimping of
uitbreiding van de omzet, investeringen,
ICT-migraties of overige belangrijke
gebeurtenissen?

2

De verzelfstandiging van Veilig Thuis IJsselland is per 1
oktober 2017 gerealiseerd. Kadera heeft 13 medewerkers
overgedragen aan Veilig Thuis IJsselland. Zij werken nu
met name in de ondersteunende teams. De financiële
risico’s voor Kadera zijn daarmee voor 2018 afgedekt.
De werkzaamheden van de directeurbestuurder worden
sinds 1 oktober 2017 waargenomen door de adjunctdirecteur. De waarneming loopt tot de re-integratie een
feit is.
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Zijn dergelijke belangrijke gebeurtenissen
in het huidige jaar (het jaar na het
verslagjaar) aan de orde of voor het
komende jaar te voorzien?

2

Het huurcontract van de opvanglocatie in Zwolle loopt per
1 augustus 2018 af. De verhuurder is bereid om het
huurtermijn te verlengen. Kadera onderzoekt in hoeverre
de huidige accommodatie nog geschikt is. Er wordt met
externe ondersteuning gewerkt aan een huisvestingsplan
om te komen tot passende huisvesting van de doelgroep.

Zijn bij u in het afgelopen jaar, in het
huidige jaar en/of in het komende jaar
risico’s voor uw financiële continuïteit aan
de orde dan wel belangrijke strategische
risico’s?

2

Voerde u in het verslagjaar een actief
duurzaamheidsbeleid (energiebewustzijn,
duurzame inkoop)

1

Voor de continuïteit van Kadera is het van belang dat
minder middelen voor opvang in de toekomst worden
gecompenseerd door uitbreiding van ambulante trajecten.
Voor uitbreiding van deze activiteiten is de gunning van
aanbestede dienstverlening voor ambulante wmo-diensten
aan huis noodzakelijk. In 2017 heeft Kadera de
dienstverlening in Zwolle voorlopig gegund gekregen. Voor
2018 is de aanbesteding van Deventer van belang en per 1
januari 2019 worden deze dienstverlening voor 14 Twentse
gemeenten opnieuw aanbesteed.
Er zijn geen specifieke maatregelen genomen in 2017.
Kadera voldoet aan de normen van de Social Return on
Investment verplichtingen, in overeenstemming met de
samenwerkende gemeenten.

Cliëntenraad
Vanaf 2017 is de cliëntenraad vervangen door cliëntenpanels op locaties. Er zijn drie cliëntenpanels actief
op dit moment. De leden van de cliëntenpanels kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid
en de werkwijze van Kadera. Leden van de cliëntenpanels hebben in 2017 aangegeven dat er te weinig
activiteiten zijn voor de jonge kinderen in de opvang. Naar aanleiding daarvan is samenwerking gezocht met
de opleiding PMT van de hogeschool Windesheim en hogeschool Viaa. Daarnaast is er een project gestart
met Clown Spruit en met honden in de opvang.

Klachten en geschillen zorgaanbieders
Kadera heeft een klachtenregeling voor de afhandeling van klachten van cliënten. De regeling wordt met
een flyer ‘De Wegwijzer’ onder de aandacht gebracht bij cliënten. De klachtenregeling staat ook op de
website. De Wet Klachten en Geschillen Zorg is niet voor Kadera van toepassing, omdat Kadera onder Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opereert. Kadera heeft een (onafhankelijke) klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris van Kadera komt geregeld in de opvangvoorzieningen. Zo weten de cliënten bij wie
zij een klacht in kunnen dienen. In 2017 zijn er 19 (informele) klachten ingediend door cliënten of andere
stakeholders. De klachten zijn naar tevredenheid opgelost en er zijn verbetermaatregelen genomen.
Klachtencommissie
Kadera heeft sinds 2007 samen met Humanitas Onder Dak een gezamenlijke klachtenregeling en een
gezamenlijke klachtencommissie voor hun cliënten. Een cliënt die niet tevreden is over de manier waarop
hij/zij behandeld is kan daarover een klacht indienen bij de klachtencommissie. Hoe dat precies werkt is
terug te vinden in het ‘Reglement externe klachtenregeling cliënten’. De commissie onderzoekt of een
ingediende klacht gegrond is en informeert het bestuur van de instelling daarover. Daarna worden er als het
nodig is maatregelen getroffen. Er zijn in 2017 geen klachten ingediend bij de Klachtencommissie Cliënten.
De prioriteit van de commissie lag in 2017 bij de invulling van de vacatures die waren ontstaan doordat het
zittingstermijn van twee leden waren geëindigd. Er zijn twee nieuwe leden benoemd, de heren W.E.
Wallinga en P. Lucassen. Daarmee werd op 9 februari 2017 het tijdelijk verlengde lidmaatschap van
mevrouw A.G.E. Bevers-Peters en de heer M.M. Witteveen beëindigd. De commissie heeft in 2017 twee keer
vergaderd. Tijdens de vergaderingen is de commissie bijgepraat over de beide instellingen.
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De samenstelling van de klachtencommissie was per 31 december 2017 als volgt:





de heer W.E. Wallinga (voorzitter)
mevrouw G.E.M. Duyghuisen
de heer J.M. Dunhof
de heer P. Lucassen

Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw W.M. Klomp-Jongsma.
Calamiteit
Er heeft een ernstige calamiteit plaatsgevonden in 2017. Deze calamiteit is gemeld bij de gemeente waarin
de calamiteit plaatsvond. Ook is intern onderzoek gedaan naar de oorzaak.
Participatie en medezeggenschap cliënten, cliëntenpanels
De Wet maatschappelijke ondersteuning was voor Kadera aanleiding om de participatie en
medezeggenschap van cliënten te vernieuwen. De mening van (ex-)cliënten en cliëntenparticipatie zijn voor
Kadera belangrijk om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Daarom is gestart met ‘Cliëntenraad
nieuwe stijl’. Dit betekent:
 Er is nu een spreekuur voor cliënten met de beheerder over facilitaire zaken;
 De beleidsmedewerker Facilitaire Zaken komt twee keer per jaar in groepsoverleg met cliënten om het
te hebben over facilitaire zaken;
 Iedere 4 tot 8 weken vindt er een cliëntenpanel plaats op alle opvanglocaties met de
beleidsmedewerker kwaliteit.
Cliënten hebben via de cliëntenpanels medezeggenschap op voorgenomen besluiten van Kadera die voor
cliëntenzorg van belang zijn.
Cliënttevredenheid intern gemeten
Clienttevredenheid 2017

Gem. waardering



Opvangvoorzieningen

8



Ambulant

8,3



AWARE

8,7



Begeleiding bij AWARE

9,2

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad behartigt de belangen van de werknemers van Kadera.
Naam

Functie

Mevrouw C. Veluwenkamp-Kragt

Voorzitter

Mevrouw M. Oostervelt

Secretaris

Mevrouw R. Kraijer

Lid

Mevrouw M. te Riele

Lid

Mevrouw A. Busscher

Lid

De ondernemingsraad heeft een tweedaagse training gevolgd. Er heeft zeven keer overleg plaatsgevonden
met de directeurbestuurder, waarvan twee keer in het bijzijn van een afvaardiging van de Raad van
Toezicht. Ook is de ondernemingsraad in contact met de Raad van Toezicht en hebben zij een jaarlijks
gesprek.
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5.

Capaciteit & Productie

Capaciteit
Kadera heeft in 2017 (opvang)voorzieningen aangeboden in de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. In
2017 beschikte Kadera over de volgende opvangvoorzieningen:







10 systeemplaatsen voor Crisisopvang;
17 systeemplaatsen voor Intensieve Zorg;
4 systeemplaatsen voor Safe Houses;
14 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen;
6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Jonge Moeders;
6 systeemplaatsen voor (Begeleid Wonen) mannenopvang.

Productie
Resultaten 2017 bovenregionaal Enschede en Zwolle
Toegang
Het team Toegang verzorgt aanmeldingen van ketenpartners, professionals en burgers voor een plek in de
opvang. Het team bekijkt of er een opvangplek beschikbaar is bij Kadera of elders in het land.

Probleeminventarisatie eerste fase (aanmelding)

2017

2016

2015

134

166

160

Wie contact opnam:
Client

2
9 7

Wijkteam

19

29

Veilig Thuis
Andere vrouwenopvang

32

12

Politie

24

Verwijzende instantie
Huisarts

Het aantal niet-opgenomen vrouwen vanwege onvoldoende plaats in de opvang
Aantal

2017

2016

2015

9

8

16

Na een stijging in 2016 tot 131 opgenomen cliënten, is het aantal opgenomen cliënten weer in de lijn met
het aantal uit de jaren 2014 en 2015. Het aantal gesubsidieerde systeemplaatsen is in deze periode
nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal intensieve zorgplaatsen is met 5 afgenomen; de opvang van mannen,
6 systeemplaatsen is nieuw.
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Aantal nieuw opgenomen cliënten en kinderen in de opvang (inclusief noodbedden)
2017

2016

2015

Cliënten

115

131

123

Kinderen

89

126

115

205

257

238

Totaal personen

Herkomst van nieuw opgenomen cliënten
Plaatsing centrumgemeente
Zwolle afkomstig uit:

Plaatsing centrumgemeente
Enschede afkomstig uit:
10

Centrumgemeente
Enschede

16

27

Centrumgemeente
Zwolle

15

Centrumgemeente
Enschede

25

Centrumgemeente
Zwolle

41

Buiten Overijssel

Buiten Overijssel

Hieronder uitgesplitst per gemeente:
Cliënten geplaatst in opvangvoorzieningen binnen centrumgemeente
Enschede, afkomstig uit:
20
10

1516

13

15

8

6

5

1

2

4

0

4

0

2

8
21

01

00

10

1

3

10

12

01

01

10

3

1

2

0

0

2

10

3

3

1

0

2017

2016

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

2728

30
20
10

12

4

10

41

68

17

1315
01

14
22

0

4

4

0

2

6

8
01

3

10

02

33

20

54

11

01

0

2017

2016

Aantal cliënten uit Overijssel die zich hebben gemeld bij Kadera voor opvang en elders in Nederland zijn
geplaatst: 9
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Veerkracht
Van de 132 kinderen op enig moment in 2017 in de opvang, verbleven er 105 kinderen langer dan zes
weken. De kinderen zijn begeleid met de methodiek Veerkracht. De belangrijkste resultaten van
Veerkracht zijn:

88,6% van de kinderen heeft een intake conform Veerkracht gehad.

75,2% van de kinderen is gescreend.

80,0% van de kinderen heeft een veiligheidsplan.

81,0% van de kinderen heeft en actieplan conform Veerkracht.

Met 64,8% van de vaders is contact geweest.
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

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2017

2016

2015

96%

100%

99%

80 vrouwen en 76
kinderen, totaal 156
50 dagen

80 vrouwen en 103
kinderen, totaal 183
53 dagen

70 vrouwen en 82
kinderen, totaal 152
58 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

20

Twente

21

IJsselland
Buiten Overijssel
25

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
7 systemen centrumgemeente Zwolle

Centrumgemeente Enschede
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2017

2016

2015

95%

95%

98%

34 vrouwen en 30
kinderen, totaal 64
149 dagen

36 vrouwen en 40
kinderen, totaal 76
131 dagen

25 vrouwen en 32
kinderen, totaal 57
238 dagen
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Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

8

8

Twente
IJsselland
Buiten Overijssel

8

Centrumgemeente Zwolle
2017
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2016

2015

100%

103%

101%

19 vrouwen en 22
kinderen, totaal 41
229 dagen

31 vrouwen en 41
kinderen, totaal 72
192 dagen

30 vrouwen en 45
kinderen, totaal 75
211 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

3

4

Twente
IJsselland
Buiten Overijssel

4

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
2017

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2016

2015

52%

91%

70%

7 vrouwen en 9
kinderen, totaal 16
293 dagen

9 vrouwen en 15
kinderen, totaal 24
182 dagen

6 vrouwen en 7
kinderen, totaal 13
248 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
IJsselland
2

2

Buiten Overijssel
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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

2017

2016

2015

97%

95%

97%

21 vrouwen en 18
kinderen, totaal 39
150 dagen

23 vrouwen en 10
kinderen, totaal 33
118 dagen

15 vrouwen en 14
kinderen, totaal 29
197 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
Twente

5

6
IJsselland
Buiten Overijssel
4

Centrumgemeente Zwolle
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2017

2016

2015

87%

100%

85%

25 vrouwen en 27
kinderen, totaal 52
128 dagen

26 vrouwen en 27
kinderen, totaal 53
160 dagen

18 vrouwen en 25
kinderen, totaal 43
194 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
1
Twente

4

IJsselland
10

Buiten Overijssel

Begeleid Wonen Mannenopvang
Sinds 1 januari 2017 biedt Kadera woonbegeleiding aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.
Landelijk zijn er 40 systeemplaatsen beschikbaar voor mannen, verdeeld over 6 gemeenten. Er zijn 6
plaatsen toegewezen aan Kadera, vanuit centrumgemeente Zwolle.
2017
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2016

73%
8 mannen en 1 kind, totaal 9

1 man

127 dagen
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Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
1
Twente
3
IJsselland
Buiten Overijssel

3

De eerste mannelijke cliënt werd in 2016 opgenomen. De bezetting bleef achter doordat er aanvankelijk
niet voldoende woningen beschikbaar waren. In het eerste kwartaal was de bezettingspercentage 43%, in
het tweede kwartaal 78% en in het derde kwartaal 87%. In het laatste kwartaal meldden zich minder
mannelijke cliënten.
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

2017

2016

2015

96%

98%

98%

15 vrouwen en 15
kinderen, totaal 30
272 dagen

14 vrouwen en 14
kinderen, totaal 28
377 dagen

10 vrouwen en 11
kinderen, totaal 21
281 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
0
Twente

1

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

2017

2016

2015

20 vrouwen en 14
kinderen, totaal 34
9 dagen

22 vrouwen en 20
kinderen, totaal 42
10 dagen

29 vrouwen en 21
kinderen, totaal 50
8 dagen
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Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
1

Twente
IJsselland
10

9

Buiten Overijssel

Regio IJsselland
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2017

2016

2015

47 vrouwen en 30
kinderen, totaal 77
7 dagen

62 vrouwen en 67
kinderen, totaal 129
7 dagen

56 vrouwen en 52
kinderen, totaal 108
7 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten

8

Twente

12

IJsselland
Buiten Overijssel

23

Noodbed Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2017

2016

2015

3 vrouwen en 2
kinderen, totaal 5
6 dagen

1 vrouw en 0 kinderen,
totaal 1
4 dagen

3 vrouwen en 1
kind, totaal 4
9 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënt

Buiten Overijssel

3

Gemiddelde verblijfsduur in de opvang
Ten opzichte van 2016 is de gemiddelde verblijfsduur in 2017 niet verder afgenomen. Dit heeft er mee te
maken dat er niet voldoende woningen beschikbaar zijn om de cliënten uit te laten stromen.
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Personenalarm AWARE
Het personenalarm AWARE is voor mensen die thuis wonen maar bedreigd worden door een (ex-)partner of
familielid. Het aantal uitgegeven AWARE-systemen stijgt nog steeds; er is in 2017 een verdubbeling ten
opzichte van de cijfers uit 2014. Vanaf 1 januari 2017 wordt er een eigen bijdrage van € 20,- per maand
gevraagd. De eigen bijdrage heeft daarom geen (weinig) invloed gehad op het aantal verstrekte AWAREsystemen.
Resultaatverplichting: 20 trajecten centrumgemeente Enschede
20 trajecten centrumgemeente Zwolle
Enschede
2017

Zwolle
2017

Enschede
2016

Zwolle
2016

Enschede
2015

Zwolle
2015

Aantal afgesloten trajecten

87

52

80

31

51

38

Aantal in traject

50

29

52

33

53

30

137

81

132

64

104

68

Totaal

Nazorg
Nazorg krijgt vorm via huisbezoeken. Het doel van nazorg is om cliënten te ondersteunen als hij of zij
weer zelfstandig woont, bijvoorbeeld met het runnen van een eigen huishouden te runnen en het
investeren in een sociaal netwerk.
Resultaatverplichting: 20 trajecten centrumgemeente Enschede
24 trajecten centrumgemeente Zwolle
Enschede
2017

Zwolle
2017

Enschede
2016

Zwolle
2016

Enschede
2015

Zwolle
2015

Aantal afgesloten trajecten

20

13

29

16

15

23

Aantal in traject

4

4

8

5

9

4

24

17

37

21

24

27

Totaal

Begeleiding voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Enschede -Aantal cliënten
WMO

24

3

24

3

27

2

24

24

23

1

1

1

WMO indicatie

22

19

18

20

0

2

3

3

17

3

18

5

jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17

In 2017 zijn er 54 cliënten opgevangen in Enschede, in 2016 waren er dat 60.
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Begeleiding in uren
WMO

447

481

79

498

488

49

WMO indicatie

428

395

42

33

29

444

17

11

338

455

361

42

72

139

326

372

86

50

jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17

Begeleidingsuren

2017

2016

WMO-indicatie

5.033

4.769

649

1.844

5.682

6.613

WMO
Totaal

Zwolle – Aantal cliënten
WMO

32

6

32

3

33

6

30

28

6

8

30

10

WMO indicatie

29

8

23

13

26

10

17

24
21

13

10

17

jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17

In 2017 zijn 104 cliënten opgevangen in Zwolle, in 2016 waren dat 133 cliënten.

Begeleiding in uren
WMO

852

82

887
808

54

111

846
775

82

164

WMO indicatie

705

566

544

631

558

365

311

313

610

192

315

402

326

408

jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17
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Begeleidingsuren
2017

2016

WMO-indicatie

2.799

10.164

WMO

8.108

2.441

10.907

12.605

Totaal

Effectmeting
Kadera meet de kwaliteit om de effecten van de hulpverlening op de cliënten te onderzoeken. Het is de
bedoeling dat cliënten een hogere kwaliteit van leven ervaren (en hebben) als ze bij Kadera vertrekken.
Vanaf januari 2015 gebruikt Kadera de Sectorspecifieke Indicatoren Opvang (SSIO) om dit effect te meten.
Het onderzoek wordt bij iedere cliënt minstens twee keer afgenomen, bij de intake en bij de uitstroom.
Bij de cliënten die langer in de opvang verblijven worden vijf weken na opname en drie 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 2017 was de gemiddelde score bij opname 12,20 en 17,36 bij de eindmeting.
Uit de resultaten blijkt dat er met name tijdens het verblijf vooruitgang is in veiligheid en het opbouwen
van een sociaal netwerk. Er liggen nog kansen op het gebied van participatie en financiën. Kadera gaat
onderzoeken hoe de zelfredzaamheid op deze twee gebieden vergroot kan worden.
Gemiddelde totaalscores - uitgestroomde cliënten
Soort meting

Wonen

Financiën

Participatie

Sociaal Netwerk

Veiligheid

Totaal

Startmeting

2,04

2,61

2,21

3,31

2,03

12,20

1e TRO

2,47

2,84

2,14

3,98

3,18

14,61

2e TRO

3,21

3,38

2,26

4,36

3,95

17,16

3e TRO

3,36

3,95

2,73

4,68

4,41

19,13

Eindmeting

3,78

3,59

2,31

3,98

3,70

17,36

Verschil

1,74

0,98

0,10

0,67

1,67

5,16

Preventieprojecten en –activiteiten
Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zwolle
In 2017 heeft het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zwolle ondersteuning geboden bij 56 acute casussen. In
het geval van een acute casus spreken we over slachtoffers die (al dan niet via een verwijzende
organisatie) binnen zeven dagen na het seksueel geweld contact hebben met het CSG. Dit zijn 34 casussen
meer (133%) dan voor de opening waren ingeschat (24 casussen). Van de slachtoffers die in de acute fase
contact zochten met het CSG was 92% vrouw. 30% van de slachtoffers was jonger dan 18 jaar. Een
opvallend resultaat is dat 48% van de slachtoffers heeft aangegeven eerder seksueel geweld te hebben
meegemaakt. Daarnaast is ondersteuning geboden bij 58 ‘niet-acute’ casussen. Het merendeel van de
slachtoffers (58%) kwam bij het CSG terecht via de zedenpolitie. In 16% van de casussen nam het
slachtoffer zelf contact op. Procesmatig is geïnvesteerd in het stabiliseren van de casemanagers poule,
een medisch beleid en het vinden van financiering vanaf 2018.
Europees project Safe at Home
Op 1 januari 2017 startte Kadera als kartrekker van het project Safe at Home. Het project heeft als doel
het bewustmaken van woningcorporaties over de rol die zij kunnen spelen in de aanpak van huiselijk
geweld.
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Het project loopt tot 1 januari 2019 en wordt gefinancierd door het Rights, Equality and Citizenship (REC)
Programme of the European Union. Kadera is coördinator van het project en werkt samen met de Engelse
organisaties Standing Together Against Domestic Violence en Peabody. Daarnaast is FEANTSA, de
overkoepelende organisatie voor daklozenopvang in Europa, bij het project betrokken.
De belangrijke resultaten uit 2017:
 Er zijn 15 Nederlandse en 10 Engelse woningcorporaties geworven voor het project.
 Er zijn enquêtes uitgevoerd onder 15 Nederlandse en 5 Engelse woningcorporaties om het effect
van het project te meten.
 Er is een trainingskit ontwikkeld, beschikbaar in een versie voor Nederland, Engeland en voor de
Europese Unie.
 Er zijn in 47 trainingen in totaal 574 medewerkers van woningcorporaties getraind.
 Er is een denktank opgericht van afgevaardigden van de participerende woningcorporaties en
Aedes, om een Nederlandse handreiking voor de sector te ontwikkelen.
 Er is onderzoek (N=234) uitgevoerd in Europa naar het bewustzijn over huiselijk geweld en het
vermogen om geweld te signaleren binnen de woningcorporatiesector en de daklozenopvang in
Europa.
Trainingen en voorlichtingen
Interne trainingen
Kadera biedt intern verschillende trainingen aan voor medewerkers. Iedere nieuwe medewerker ontvangt
de basistraining huiselijk geweld. Daarnaast worden er trainingen over specifieke methoden aangeboden,
namelijk krachtwerk en veerkracht.






23 nieuwe medewerkers hebben de basistraining huiselijk geweld gevolgd;
12 nieuwe medewerkers hebben de basistraining krachtwerk gevolgd;
34 medewerkers hebben de bijscholing krachtwerk gevolgd;
23 medewerkers hebben de basistraining veerkracht gevolgd;
5 medewerkers hebben de informatiebijeenkomst veerkracht gevolgd.

Openinschrijf-trainingen
Jaarlijks biedt Kadera in het voor- en najaar openinschrijf-trainingen aan. De data worden bekend
gemaakt via de website van Kadera. Het is voor deelnemers mogelijk om zich individueel in te schrijven.
In 2017 waren er 6 deelnemers die de training ‘Huiselijk geweld: signaleren en bespreken’ hebben
gevolgd. Daarnaast waren er 7 deelnemers die de training ‘Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling’
hebben gevolgd. De trainingen werden beoordeeld met een 8,8 (signaleren en bespreken) en een 8,6.
Trainingen:
Daarnaast biedt Kadera trainingen aan op maat. Organisaties kunnen hiervoor een offerte opvragen bij het
team preventie. De verzoeken voor trainingen komen uit allerlei branches. Ook de onderwerpen kunnen
verschillend zijn. Het kan gaan om een basistraining huiselijk geweld, maar ook over een specifiek thema,
bijvoorbeeld de meldcode. In 2017 heeft Kadera 11 trainingen gegeven (aan in totaal 169 deelnemers), de
trainingen werden gemiddeld beoordeeld met een 8. Daarnaast heeft Kadera in 2017 52 voorlichtingen
gegeven.
Ook biedt Kadera andere vormen van scholing aan. Zo zijn er in 2017 vier leernetwerken en een
symposium georganiseerd over financiële uitbuiting bij ouderen. Dit heeft Kadera gedaan in samenwerking
met WijZ. Daarnaast is er op verzoek een ‘routekaart’ ontwikkeld voor de gemeente Olst/Wijhe.
Fondsenwerving
Concrete goederen en diensten
In 2017 hebben we verder gewerkt aan het vinden van alternatieve financieringsbronnen om de cliënten te
ondersteunen met zaken die ze nodig hebben om een leven zonder geweld op te bouwen.
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Veel cliënten hebben door hun vlucht naar de opvang en bijkomende problemen niet de financiële
middelen om deze zaken zelf te kopen. Via vermogensfondsen, giften van particulieren en partners
hebben wij voor hen de volgende zaken geregeld:
Aantal

Goederen/diensten

6

Fietsen voor volwassenen en 10 kinderfietsen

3

Fietszitjes

3

Zwemles voor kinderen

2

Fietskar en 1 bakfiets voor drie gezinnen

1

DNA onderzoek

1

Muziekles voor een tiener

5

Laptops voor volwassenen en 11 laptops voor kinderen

37

Cadeaubonnen voor tieners voor kleding, bioscoop en kapper

1

Tegemoetkoming in reiskosten voor 1 cliënt

6
1

Ondersteuning voor noodzakelijke kosten zoals een paspoort, eigen risico, verhuiskosten, schulden,
verblijfskosten en huurvoorschot
Vakantie uitje voor een gezin

3

Tegemoetkoming voor kleding

2

Donatie voor babyspullen

3

Schoolspullen voor drie tieners

1

Verjaardagspakket

Deze zaken zijn geschonken door onder meer:
 Women for Women
 Nationaal Fonds Kinderhulp
 Vergeten Groepen
 Fonds Kinderknelpunten
 Burkens Stichting
 Hendrik Pierson Fonds
 Fonds Bijzondere Noden Enschede
 Wan Atti
 Noodfonds Zwolle
 Stichting Babyspullen
 Particulier
 Fonds Heumen-Sitter

Waarde: € 17.721,-

Goederen
In 2017 hebben diverse fondsen, particulieren en organisaties in natura bijgedragen. In ruil voor deze
giften heeft Kadera voorlichtingen en publiciteit voor de gulle gevers verzorgd. De goederen en diensten
betreffen onder andere:
Aantal
7
5

Goederen
Verjaardagsboxen door Stichting Jarige Job

120

Donaties van Speelgoed door De Speelgoedschuur, Albert Hein Haaksbergen, Stichting Buiten de
Boot en Coach 4 All the Kids
Fietsen, waarvan 20 van de ANWB voor de kinderen in de opvang en 6 fietsen voor volwassenen
door het Noodfonds Zwolle
Ondersteuning in noodzakelijke kosten door het Noodfonds Zwolle en fonds bijzondere noden
Enschede zoals advocaatkosten, tandartskosten, fysiotherapie, schulden en een bril
Sinterklaascadeautjes via actie Pepernoot van het Nationaal Fonds Kinderhulp

20

Cadeaubonnen van Slagharen voor een uitje naar hun pretpark

1

Kinderwagen van een particulier

1

Laptops voor kinderen in de opvang geschonken door Coach 4 All the Kids

20

20 pakketten van de Action voor het inrichten van een tienerkamer

26
6
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500

Kinderboeken met dank aan Stichting Kinderzwerfboeken

1

Uitje naar de Efteling voor tieners in de opvang, georganiseerd door studenten van Deltion

1

Donatie van een studentenvereniging uit Enschede

Waarde: € 17.922,-

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:
Projecten
Budget voor inrichting van de mannenopvang
Inrichten van de opvang in Enschede, Zwolle en de Safe Houses
Trainen van professionals die te maken krijgen met financiële uitbuiting
Dagjes uit in de vakantie voor kinderen in de opvang
Een multimediakast en laptops voor tieners in de opvang
Materiaal voor het uitvoeren van de nieuwe methodiek Tijd voor Toontje
Wandelwagens voor moeders in de opvang
Budget voor het uitproberen van een nieuwe methodiek voor kinderen; clownerie

Dit









is mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Kinderpostzegels
Fundatie Sobbe en het Papefonds
Ouderenfonds, Brentano’s Steun des Ouderdoms en het
Maagdenhuis
De Soroptimisten Enschede
Odd Fellows
Fonds Bijzondere Noden Enschede
Nationaal Fonds Kinderhulp
Sosial Force

Totaal: € 51.813,-

Financiën
Het exploitatieresultaat van 2017 uit gewone bedrijfsuitoefening is: -/- € 355.581,Ratio’s
2017
Current ratio (vlottende activa/kort vreemd vermogen
Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)
Continuïteit (eigen vermogen/totale opbrengsten)

1,4
50%
21%

2016
1,6
61%
27%

2015
1,9
53%
28%

2014
1,9
55%
29%

Voor de overige financiële gegevens wordt verwezen naar de jaarrekening 2017.
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Bijlage I Veilig Thuis IJsselland
Financieel resultaat 2017
Bijgaand treft u de financiële verslaglegging aan met betrekking tot VTIJ.
Hierbij worden de volgende opmerkingen geplaatst:
Per 30 september 2017 is de samenwerkingsorganisatie tussen Kadera en JBOV beëindigd.
De activiteiten worden vanaf 1 oktober 2017 voorgezet in de nieuwe zelfstandige
stichting Veilig Thuis IJsselland.
In dat kader dient er ten aanzien van de 'oude' organisatie een financiële eindverantwoording
te worden opgesteld.
Resultaat 2017
Verwijzend naar bovengenoemd afsplitsingsmoment heeft het resultaat 2017 betrekking
op de periode 1 januari tm 30 september 2017.
Het resultaat -/- € 30.000 (begroot: -/- € 29.000)
Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:
*

Vanwege verschil met de CAO-Jeugdzorg hebben de Kadera medewerkers een
nabetaling ontvangen van salaris (ivm inschaling) en bovenwettelijk verlof.
Deze kosten (14K) zijn op basis van de verdeelsleutel kosten gemene rekening
over beide organisaties verdeeld.

*

Er zijn extra kosten crisisdienst en reiskosten (21K) verantwoord. Omdat deze kosten
normaliter een maand achteraf worden gedeclareerd, heeft dit tot gevolg dat er nu sprake
is van 10 (i.p.v. 9) 'maandporties' qua kosten.

*

Verder vallen de automatiseringskosten en overige algemene kosten hoger uit dan begroot.
Het lijkt er op - kijkend naar de realisatie van 2016 - dat beide posten (bij JBOV) te
te laag zijn begroot.
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V EILIG THUIS IJSSELLAND

Realisatie 2017

Begroting 2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Kadera

JBOV

VTIJ

Kadera

JBOV

Regulier

€

729.870

€ 1.477.565

Extra middelen ivm wachtlijst

€

75.763

€

Gedragswetenschapper/vertrouwensarts

€

-

€

Centrum Sexueel Geweld

€

-

€

€

805.633

Overige bedrijfsopbrengsten

€

926

Totaal bedrijfsopbrengsten

€

806.559

VTIJ

€ 2.207.435

€

729.870

€ 1.477.564

€

2.207.434

153.404

€

229.167

€

-

€

125.000

€

125.000

90.000

€

90.000

€

-

€

-

€

-

24.350

€

24.350

€

-

€

-

€

-

€ 1.745.319

€ 2.550.952

€

729.870

€ 1.602.564

€

2.332.434

€

€

2.800

€

-

€

-

€

-

€ 2.553.752

€

729.870

€ 1.602.564

€

2.332.434

FTE

FTE

25,3 € 1.295.407

36,5 €

1.841.801

Subsidies

1.874

€ 1.747.193

BEDRIJFSLASTEN

FTE

FTE

FTE

FTE

Personeelskosten

11,9 €

596.017

24,8 € 1.407.164

36,7 € 2.003.181

11,2 €

546.394

€

87.094

€

149.500

€

236.594

€

83.138

€

140.019

€

223.157

- Overige personeelskosten

€

37.252

€

53.431

- Huisvestingskosten

€

16.793

€

34.001

€

90.683

€

43.875

€

50.850

€

94.725

€

50.794

€

16.875

€

32.250

€

49.125

- Algemene kosten

€

66.965

€

122.634

€

189.599

€

60.375

€

78.038

€

138.413

- Rente

€

161

€

-

€

161

€

-

€

-

€

-

- Afschrijvingen

€

5.481

€

7.928

€

13.409

€

8.250

€

6.000

€

14.250

€

126.652

€

217.994

€

344.646

€

129.375

€

167.138

€

296.513

Totaal bedrijfslasten

€

809.763

€ 1.774.658

€ 2.584.421

€

758.906

€ 1.602.564

€

2.361.470

RESULTAAT

€

-3.204

€

€

€

-29.036

€

€

-29.037

Overhead personeelkosten
Overhead materiële kosten:

-27.465

-30.669

-0
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