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Voorwoord
2018 is een belangrijk jaar geweest voor Kadera. We kunnen terugkijken op mooie projecten, het
bereiken van doelstellingen en het verstevigen van onze positie als betrouwbare partner in het verslaan
van huiselijk geweld. Ook hebben we bepaalde activiteiten en waarden moeten herijken, toen medio
2018 bleek dat Kadera op de middellange termijn voor een forse financiële ombuiging stond.
Kadera had verschillende financiële uitdagingen. Allereerst werd in de loop van 2018 duidelijk dat Kadera
het boekjaar 2018 met een negatief saldo zou afsluiten. De centrumgemeente Zwolle heeft de
beschikbare subsidie voor de diensten van Kadera in 2019 verlaagd met 150.000 euro. Voor 2021
verwachten wij nog een korting van gelijke omvang. Deze maatregelen komen voort uit de implementatie
van het objectieve verdeelmodel decentralisatie Vrouwenopvang.
De gezamenlijke woningbouwcorporaties ondersteunen de opvanglocatie in Zwolle met een jaarlijkse
bijdrage. In verband met gewijzigd beleid van de corporaties, wordt deze bijdrage met ingang van 2019
teruggebracht. Voor het bedrag dat resteert vanaf 2019, zijn wij de woningstichtingen Vechtdal Wonen,
Openbaar Belang, Delta Wonen, Wetland Wonengroep, Beter Wonen, SWZ en Vechthorst erkentelijk. Wij
waarderen het, dat de corporaties op deze wijze hun verantwoordelijkheid nemen voor huisvesten van
kwetsbare groepen met een smalle beurs.
Veilig Thuis IJsselland, vanaf oktober 2017 een zelfstandige organisatie, nam ondersteunende diensten af
van Kadera. Als logisch gevolg van de professionele doorontwikkeling van Veilig Thuis, is dit contract met
ingang van 1 januari 2019 beëindigd.
Bovenstaande ontwikkelingen vormden de basis voor het ontwikkelen van ons herstructureringsplan
“Samen Slagvaardig”. In januari 2019 heeft de ondernemingsraad positief geadviseerd over het plan en is
het door de Raad van Toezicht vastgesteld. Het plan focust onder meer op verhoging van
kosteneffectiviteit en vergroten van het aantal declarabele uren. Een ingrijpende maatregel is een
personele reductie van bijna 18%. Deze reductie wordt voornamelijk bereikt doordat medewerkers
vrijwillig afscheid nemen van Kadera en doordat tijdelijke contracten niet zijn verlengd. De voorziening
“Begeleid Wonen Zwolle” (acht plaatsen) wordt in het kader van de herstructurering in 2019 afgebouwd
en beëindigd.
Ook heeft Kadera in 2018 haar huisvestingsbeleid heroverwogen. Dat heeft in het voorjaar van 2019
geleid tot het inhuizen van de ondersteunende diensten in onze opvanglocatie in Zwolle. Een bedrijfspand
gelegen aan de Terborchstraat in Zwolle is op 1 april 2019 verkocht.
Naast deze noodzakelijke ingrijpende maatregelen, waren er ook veel goede ontwikkelingen.
Kadera gaf in 2017 en 2018 leiding aan het Safe at Home project. In het kader van ‘Safe at Home’ heeft
Kadera vijftien woningcorporaties door heel Nederland getraind in het herkennen van signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Goed getrainde woningcorporatiemedewerkers
kunnen immers de spreekwoordelijke oren en ogen in de wijk zijn. Woningcorporaties zijn tevens
ondersteund bij het implementeren van beleid met onder andere een protocol voor medewerkers die
vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het project is zowel in Nederland als in
Engeland uitgevoerd en werd gefinancierd door de Europese Unie. In Nederland waren het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Branchevereniging Aedes en Woonstichting Nieuwkoop (WST
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Nieuwkoop) ondersteunende partners. Het project, dat een looptijd had van twee jaar, is eind 2018
afgerond met een succesvolle eindconferentie.
Met financiële steun van het Oranjefonds is Kadera begonnen met vrijwilligersproject Helpende Hand.
Met dit project wil Kadera gezinnen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld door middel van
vrijwilligers ondersteunen in hun herstelproces. We streven ernaar om veertig vrijwilligers te kunnen
inzetten, die samen met onze cliënten gaan werken aan praktische vaardigheden en het opbouwen van
een sociaal netwerk. Het project, dat is gestart in het najaar van 2018, heeft een looptijd van drie jaar.
Vanaf januari 2019 is de landelijke meldcode vernieuwd. Preventiemedewerkers van Kadera hebben in
2018 voorlichting gegeven aan professionals over de nieuwe meldcode. In 2019 worden aan verschillende
organisaties trainingen gegeven.
Twee keer per jaar doet Kadera een intern tevredenheidsonderzoek onder onze cliënten. De
cliënttevredenheid varieerde tussen 8,2 en 9,1. Daaruit concluderen wij dat onze dienstverlening ondanks onze financiële uitdagingen- onverminderd op een hoog peil is gebleven.
Er komen in Nederland dit jaar nog extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel die kampen
met complexe zorgvragen, zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. In
het Regeerakkoord is hiervoor 2 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. Minister De Jonge
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) creëert in totaal 36 nieuwe plekken.
Mede door de ondersteuning van de centrumgemeenten Zwolle en Enschede, zijn er aan Kadera 6
plekken toegekend. Onze collega’s van Blijf Groep, Fier! en HVO Querido verzorgen de andere
opvangplaatsen. Het is de bedoeling dat we starten per 1 juli 2019.
Op deze plek wil ik al onze medewerkers en onze partners hartelijk danken voor hun betrokkenheid en
inzet. Ook voor 2019 zetten we er weer samen de schouders onder, want “geweld hoort nergens thuis”.

Dit jaardocument is vastgesteld door het bestuur en de Raad van Toezicht op 20 mei 2019.

Mevrouw G.H. Oord
Directeurbestuurder a.i.

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

Profiel van de organisatie

Profiel van de organisatie
Naam verslag

Kadera aanpak huiselijk geweld

leggende rechtspersoon
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 type zorg

Percentage zeggenschap (eigendomsverhouding)

n.v.t.

Typen 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 andere
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 en in enkele gemeentes wordt jeugdhulp bij
mensen thuis geboden.

Bijzonder kenmerk
Kadera heeft in 2018 WMO dienstverlening aangeboden in de vorm van Vrouwenopvang en ambulante
hulp bij mensen thuis.
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2. Bedrijfsstructuur
Rechtsvorm
De organisatie is genaamd Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld. De stichting heeft de ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling) en is gevestigd in Zwolle.

Uitbesteding en Onderaanneming
Kadera heeft in verslagjaar 2018 in beperkte mate zorg uitbesteed aan derden en heeft in beperkte mate
hulp verleend als onderaannemer.
Hoofdaannemer of onderaannemer
Heeft de organisatie in het verslagjaar zorg of jeugdhulp uitbesteed aan derden of aan een
dochteronderneming?

ja

Heeft de organisatie in het verslagjaar zorg of jeugdhulp geboden als onderaannemer?

ja
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Organogram
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Werkgebied
De belangrijkste opdrachtgevers voor Kadera zijn
de centrumgemeenten Enschede en Zwolle.
De gemeente Enschede is de centrumgemeente
voor opvang van slachtoffers van 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 opvang van slachtoffers 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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3. Governance
Principes Governance code Zorg
De zeven principes van de nieuwe Governance code Zorg 2017

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

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede
zorg aan cliënten.

1

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren normen en waarden die passen bij de
maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.

1

De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van
belanghebbenden.

1

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk
voor de governance van de zorgorganisatie.

1

De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

1

De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de
zorgorganisatie.

1

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit.

2

Toelichting op de zeven principes
1. Goede zorg
Kadera werkt op basis van de methodieken Krachtwerk en Veerkracht en is HKZ-gecertificeerd. Daarmee wordt gewaarborgd
dat goede kwaliteit wordt geleverd, die voldoet aan de professionele standaarden.
2. Waarden en normen
Integriteit, betrouwbaarheid en aanspreekbaarheid zijn waarden die tot uitdrukking komen in de organisatiecultuur en het
gedrag van medewerkers van Kadera.
3. Invloed belanghebbende
Invloed van belanghebbenden wordt geborgd door de ondernemingsraad en de cliëntenpanels.
4. Inrichting governance
De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht dragen ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijkheid voor de governance
van Kadera.
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5. Goed bestuur
Het bestuur toont zich verantwoordelijk voor het besturen van Kadera en de algemene gang van zaken gericht op de
maatschappelijke doelstellingen van Kadera. De verantwoordelijkheden van het bestuur en de samenwerking met de Raad
van Toezicht is vastgelegd in het Bestuurs- en Directiestatuut.
6. Verantwoord toezicht
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van directeur-bestuurder en de algemene gang van
zaken van Kadera. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en hun werkwijze is vastgelegd in een reglement (2910-2018), dat voldoet aan de Governance code Zorg 2017.
7. Continue ontwikkeling
De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. Het
opleidingsplan voor de Raad van Toezicht is in voorbereiding.
Voorgenomen beleid
Het bestuur- en directiestatuut wordt in 2019 geëvalueerd en geactualiseerd.

Bestuur en commissies
Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder
last of ruggespraak, daarbij elke vorm van belangenverstrengeling vermijdend. Bij geen van de leden van
de raad is sprake geweest van tegenstrijdige belangen, noch zijn er transacties verricht waarbij
tegenstrijdige belangen van de waarnemend- en/of interim directeur-bestuurder hebben gespeeld, naar
oordeel van de Raad van Toezicht.

Activiteiten Raad van Toezicht
 In 2018 heeft de Raad van Toezicht achtmaal vergaderd, alle vergaderingen in de aanwezigheid
van de waarnemend- en/of interim directeur-bestuurder. De voorzitter van de raad en de
waarnemend- en/of interim directeur-bestuurder hebben daarnaast maandelijks overlegd.
 De raad nam het besluit lid te worden van de NVTZ en zich te conformeren aan de Governance
code Zorg 2017.
 We namen in 2018 afscheid van twee leden, de heer Westerholt en mevrouw Mohr.
 We besloten, gelet op het krimpen van de organisatie als gevolg van de verzelfstandiging van
Veilig Thuis IJsselland, het aantal leden van de raad terug te brengen naar vier.
 Na een sollicitatieprocedure werd per 1 juli de heer Verburg benoemd als nieuw lid.
 Op 18 juli hield de raad met de waarnemend directeur-bestuurder een inhoudelijke heimiddag,
waarvan een deel gezamenlijk met MT en OR. Onderwerpen van gesprek waren met name het
financiële meerjarenperspectief en het ziekteverzuim.
 In oktober was de volledige raad aanwezig bij een personeelsbijeenkomst met als thema ‘Kadera
in transformatie’ en besloot mede naar aanleiding van deze bijeenkomst tot aanstelling van een
interim directeur-bestuurder.
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De raad zette in november de eerste stappen naar een nieuwe toezichtvisie. Deze verwachten we
in 2019 definitief te maken.



De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is uitgesteld naar voorjaar 2019.



Voor het nieuwe lid, de heer Verburg, is een inwerkprogramma georganiseerd.



De vicevoorzitter van de raad van toezicht is in 2018 aanwezig geweest bij een artikel 24vergadering met de ondernemingsraad en de waarnemend directeur-bestuurder.



In december 2018 vond overleg plaats met de volledige Raad van Toezicht en de OR.

Onderwerpen
De Raad van Toezicht heeft in 2018 intensief de ontwikkelingen rond de transitie van Kadera gevolgd en
waar nodig met maatregelen ondersteund. Afnemende subsidie-inkomsten, oplopende kosten en een
langdurig zieke bestuurder brachten Kadera in een turbulente periode. De raad stelde een interim
bestuurder aan naast de waarnemend directeur-bestuurder, om met urgentie een herstructureringsplan
op te stellen en uit te voeren.
In 2018 keurde de raad het besluit goed tot verkoop van het pand aan de Terborchstraat in Zwolle.
In 2018 zijn tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht besluiten genomen over het
herstructureringsplan, de begroting 2019, de jaarrekening en jaarverantwoording 2017 (in aanwezigheid
van de accountant). Daarnaast zijn de kwartaalrapportages besproken, de jaarlijkse directiebeoordeling
en het meerjarenbeleidsplan. Ook is goedkeuring gegeven aan een klokkenluidersregeling.

Financiële Commissie
De financiële commissie is in 2018 vier keer bij elkaar gekomen voor overleg met de controller en
waarnemend directeur-bestuurder en rapporteerde haar uitkomsten aan de Raad van Toezicht. Er vond
een kennismaking plaats met Flynth adviseurs voor controle van de jaarrekening. Dit werd positief
bevonden en er werd voor drie jaar (2018, 2019, 2020) een overeenkomst gesloten.
Belangrijkste onderwerpen waren: verkoop pand, de conceptjaarrekening 2017 (met de accountant), de
managementletter, reserves en de voorbereiding van de begroting 2019. De financiële commissie bestaat
uit de leden mevrouw Reijmer en de heer Verburg.

Renumeratiecommissie
In 2018 onderhield de renumeratiecommissie de contacten met de zieke directeur-bestuurder en voerde
voortgangsgesprekken met de waarnemend directeur-bestuurder. De renumeratiecommissie bestaat uit
de leden mevrouw Groenberg en mevrouw Terporten.
Mevrouw M.K. Groenberg, voorzitter

Mevrouw mr. D.S. Terporten-Hop,
vicevoorzitter

Mevrouw drs. I.J.T. Reijmer, lid

De heer A. Verburg, lid
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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. Directeur-bestuurder

Ja

01-10-2017

Voorzitter Sportvereniging
Broekland

W.B.P. Wielakker

mw.

Directeur-bestuurder

Nee

01-1-2009

Geen

G.H. Oord

mw

Directeur-bestuurder

Ja

01-11-2018

Voorzitter Handbalvereniging
Haarle

Toezichthoudend orgaan
Naam

Hoofdfuncties

Nevenfuncties

Mevrouw M.K.
Groenberg, voorzitter

Eigenaar Boardroomadvies
en Groenberg Mediation

Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting de Woonmensen
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin
Barneveld



Lid Raad van Toezicht Entrea Lindenhout te Nijmegen



Voorzitter klachtencommissie Vier Glindse Organisaties

Mevrouw mr. D.S.
Terporten-Hop,
vicevoorzitter

Rechter bij rechtbank
Midden-Nederland

Mevrouw drs. I.J.T.
Reijmer

Algemeen directeur I&O 
Research

De heer A. Verburg

Programmamanager
Openbaar Ministerie

Mevrouw drs. P. C. M.
Mohr

De heer A. Westerholt



Adviseur Welzijn, Zorg 
en Wonen

Adviseur financieel
management

Lid Raad van Commissarissen CHPA/FEA

Penningmeester stichting Walburgiskerk Zutphen

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Thuisteam Twente in
Almelo

Pen Penningmeester Vereniging van Eigenaren Havixholt te Zwolle
Bes Bestuurslid Stichting Noodfonds Zwolle
Vo Voorzitter Stichting Muziek met een Plus te Zwolle

Met ingang van 1 juli 2018 zijn mevr. P.C.M. Mohr en dhr. A. Westerholt afgetreden en is dhr. A. Verburg
benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.
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Ondernemingsraad
De ondernemingsraad behartigt de belangen van de werknemers van Kadera.
Naam

Functie

Mevrouw M. Ter Riele

Voorzitter

Mevrouw M. Oostervelt

Secretaris

Mevrouw R. Kraijer tot 1 december 2018

Lid

Mevrouw S.Kuipers

Lid

Mevrouw A. Busscher

Lid

De ondernemingsraad heeft een tweedaagse training gevolgd om zich voor te bereiden op de
herstructurering. Er heeft zeven keer overleg plaatsgevonden met de directeur-bestuurder, waarvan twee
keer in het bijzijn van een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Ook is de ondernemingsraad regelmatig
in contact met de Raad van Toezicht en hebben zij een jaarlijks gesprek.
Het jaar 2018 is voor de OR een turbulent jaar geweest. In verband met alle ontwikkelingen binnen de
organisatie heeft de OR geen kans gezien een uitgebreid jaarverslag te schrijven. Hieronder een overzicht
van hetgeen de OR heeft geraliseerd.


Advies begroting 2018, advies coaching on the job, advies pilot groepswerk opvang Zwolle



Instemming roosterwijziging opvang Zwolle en instemming gedragscode



Evaluatie bedrijfsarts



Afwijzing instemming team- en individueel ontwikkelingsinstrument



RI&E interviews



Oktober 2018: begrotingstekort vereist directe acties



Adviesaanvraag tweede waarnemend bestuurder



Afwijzing instemming RI&E



Brief aan directie aangaande veranderingsproces met advies over aandachtspunten die de OR
graag terug zou zien in het herstructureringsplan
Overlegvergadering met Raad van Toezicht zonder bestuur






Plan “Samen slagvaardig” ontvangen, overleg gehad met de directie over de inhoud van het plan
Reactie gestuurd op ontvangen plan, aanvullende informatie gevraagd en overlegd over de
termijn voor advisering
Extra ingelaste overlegvergadering op initiatief van bestuur op 31 december.



Adviesaanvraag “Samen Slagvaardig”

In 2018 is meerdere keren gebruik gemaakt van de expertise van SBI Formaat en er is regelmatig overleg
geweest met de vakbonden.
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Belangrijke gebeurtenissen
Onderwerp

Self
assessment

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, ICTmigraties of overige belangrijke
gebeurtenissen?

2

In 2018 heeft de organisatie een herstructureringsplan
opgesteld om een verwachte negatieve
resultaatontwikkeling 2018-2020 te managen van rond 1
miljoen euro. Dit plan, voorzien van een positief advies van
de ondernemingsraad, is in januari 2019 door de Raad van
Toezicht vastgesteld.

Zijn dergelijke belangrijke gebeurtenissen in
het huidige jaar (het jaar na het verslagjaar)
aan de orde of voor het komende jaar te
voorzien?

2

Vanaf februari 2019 wordt het herstructureringsplan
geïmplementeerd.

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

De verwachtte negatieve resultaatontwikkeling zou hebben
kunnen leiden tot een liquiditeitsrisico. Dit risico is enerzijds
gemitigeerd door de implementatie van het
herstructureringsplan en anderzijds door de verkoop van
onroerend goed. Het liquiditeitsrisico is vanaf 1-4-2019 niet
meer aan de orde. Kadera verwacht vanaf 2020 weer een
structureel positief exploitatieresultaat.

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

2

Er zijn geen specifieke maatregelen genomen in 2018.
Kadera voldoet aan de normen van de Social Return on
Investment verplichtingen, in overeenstemming met de
samenwerkende gemeenten.

Herstructureringsplan Samen Slagvaardig
Bijstelling van het gevoerde beleid
Financiële en contextuele veranderingen in 2018 hebben de financiële basis van Kadera fundamenteel
veranderd. Dit vraagt om bijstelling van het tot nu toe gevoerde beleid. De kernactiviteiten van Kadera
zijn in de nieuwe context: opvang, bescherming, ambulante begeleiding, herstel en nazorg. De training-,
preventie- en voorlichtingsactiviteiten van Kadera zijn daaraan ondergeschikt.
Kadera versus de veranderingen
Kadera heeft twee jaar geleden de ambulantisering van haar dienstverlening ingezet. Deze activiteit is op
dit moment nog verliesgevend. De beheersing van de operationele uitvoering is voor verdere verbetering
vatbaar. De nieuwe activiteit Mannenopvang functioneert kostendekkend. Het Centrum Seksueel geweld
functioneert naar tevredenheid.
Het product “AWARE” was verliesgevend. Dit heeft geleid tot bijstelling van de kaders en bijsturing van de
operationele uitvoering. De centrumgemeente Enschede heeft een substantiële verhoging van de subsidie
van dit product toegekend.
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De omvang van het Team Preventie paste niet meer bij de veranderende context, het aantal betrokken fte
is gereduceerd.
Het opzeggen van de dienstverleningsovereenkomst door “Veilig Thuis”, het terugbrengen van het aantal
gebruikte panden en de daling van het totaal aantal fte vereisten bijstelling van de personele bezetting
van de ondersteunende functies. Huisvesting van met name ondersteunende teams kon financieel
effectiever. Op deze punten zijn bijsturingsmaatregelen genomen.

Herstructureringsmaatregelen
De organisatiestructuur en het besturingsmodel van Kadera zijn in het eerste kwartaal van 2019
aangepast.
Bij Kadera werkten in 2018 110 mensen (71,3 fte). Het verbeterplan behelst een personele reductie van
12,3 fte van de reguliere bezetting in de loop van 2019. Inclusief projecten en incidentele activiteiten gaat
het om 12,6 fte. Dit is een reductie van 17,6 %.
Na doorvoering van de herstructurering, bedraagt het aantal fte 57,1 (inclusief projecten 58,7). De
verhouding direct/indirect personeel wordt in 2019 72,5%/27,5%. Die verhouding was 71,4%/28,6%.
We besparen op huisvestingskosten door concentratie van teams in de opvanglocatie in Zwolle en
afstoting van de panden aan de Terborchstraat en de Koggelaan.
De activiteit Begeleid Wonen Zwolle wordt in het eerste halfjaar 2019 afgebouwd en beëindigd. Vanaf 11-2019 zijn in deze voorziening geen nieuwe cliënten opgenomen.
Het aantal uitstaande AWARE-systemen is bevroren op het niveau waarvoor financiering wordt
ontvangen.
Het team Preventie wordt ingezet voor interne en externe trainingsactiviteiten. De onbetaalde externe
voorlichting wordt gecontinueerd maar in omvang beperkt.
Inclusief de incidentele boekwinst van het pand Terborchstraat wordt voor 2019 een positief financieel
resultaat verwacht. De reguliere exploitatie is vanaf 2020 weer positief.

Cliëntenraad
Vanaf 2016 is de cliëntenraad vervangen door cliëntenpanels op locaties. Er zijn drie cliëntenpanels actief
binnen Kadera. 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 2018 aangegeven dat er te
weinig hulpverleners zijn om mee te gaan naar ziekenhuis, huisarts, mee te helpen met verhuizen en
ontspannende activiteiten met de kinderen te ondernemen. Naar aanleiding daarvan is een aanvraag
gedaan bij het Oranjefonds voor vrijwillige zorg in het gezin. Deze aanvraag is in de zomer gehonoreerd. In
oktober 2018 is het project “Helpende Hand” gestart. De komende 3 jaar krijgt het vrijwilligersbeleid
vorm. Ook waren project “Clown Spruit” en “honden in de opvang”. Deze projecten zijn gestart, om op
advies van de cliëntenpanels de activiteiten voor kinderen uit te breiden. Cliënten in opvang Enschede
hebben aangegeven dat ze graag huisdieren mee zouden willen nemen in de opvang. Er wordt onderzocht
of dit te realiseren is. Het cliëntenpanel van opvang Zwolle heeft verschillende keren aangegeven dat er
doortastender kan worden geïntervenieerd door de hulpverlening, in geval van incidenten. Mede naar
aanleiding daarvan is voor wat betreft incidenten gekozen voor een directere managementsturing.
Bovendien zijn groepswerkers ingezet, die zijn getraind in groepsdynamica.
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Cliënten hebben via de cliëntenpanels medezeggenschap op voorgenomen besluiten van teams van
Kadera die voor cliëntenzorg van belang zijn. Omdat subsidieregelgeving dit voorschrijft, is Kadera
voornemens in 2019 opnieuw een Cliëntenraad te installeren. Kadera heeft een
cliëntvertrouwenspersoon; in het verslagjaar hebben cliënten van Kadera geen gebruik gemaakt van haar
diensten.

Klachten en geschillen zorgaanbieders
Kadera heeft een laagdrempelige klachtenregeling voor de afhandeling van klachten van cliënten. De
regeling wordt met een flyer en ‘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 de 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 2018 zijn er 23
(informele) klachten ingediend door cliënten van de opvang. De klachten zijn naar tevredenheid opgelost
en er zijn verbetermaatregelen genomen. Ambulante cliënten (Jeugdwet en WMO) hebben geen klachten
ingediend. In 2019 sluit Kadera zich aan bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

Klachtencommissie
Stichting Humanitas Onder Dak (HOD) en Stichting Kadera Aanpak Huiselijk Geweld werken sedert 2007
met een gezamenlijke klachtenregeling en een gezamenlijke klachtencommissie voor hun cliënten.
Een cliënt die niet tevreden is over de manier waarop hij/zij is behandeld door de instelling of door een
medewerk(st)er van de instelling kan daarover een klacht indienen bij de klachtencommissie. De precieze
werkwijze 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,
waarna er, indien nodig, maatregelen volgen.
Er zijn in 2018 geen klachten ingediend over Kadera bij de Klachtencommissie Cliënten.
De commissie heeft in 2018 afscheid genomen van mevrouw W. Klomp-Jongsma, zij is gestopt als
secretaris. Een wervings- en selectieprocedure heeft geresulteerd in de benoeming van mevrouw C.P.E.
de Maar.
De commissie heeft in 2018 tweemaal regulier vergaderd. Tijdens de vergaderingen liet de commissie zich
bijpraten over de gang en stand van zaken bij de beide instellingen, teneinde zicht te blijven houden op
situaties/omstandigheden die eventueel tot klachtenbehandelingen zouden kunnen leiden. Ook een
toelichting door de bestuurders op het strategisch beleid van HOD en Kadera behoorde tot de
onderwerpen op de agenda.
De samenstelling van de klachtencommissie was per 31 december 2018 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 C.P.E. de Maar.
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Calamiteit
Er is geen ernstige calamiteit geweest in 2018.

Melding geweld tussen cliënten
Aantal in verslagjaar


Zware gevallen van geweld tussen cliënten

0



Lichte gevallen van geweld tussen cliënten

6

Cliënttevredenheid intern gemeten
Clienttevredenheid 2018

Gem. waardering



Opvangvoorzieningen

8,2



Ambulant

8,5



AWARE

8,9



Begeleiding bij AWARE

9,2



Hulpverlening aan kinderen

8,4

Klachten jeugdhulp
Klachten aanbieders jeugdhulp
Kunnen cliënten jeugdhulp een beroep doen op een klachtencommissie?

Ja

Aantal klachten ingediend bij een klachtencommissie.

0

Aantal door een klachtencommissie in behandeling genomen klachten

0

Aantal klachten waarvoor een klachtencommissie advies heeft uitgebracht

0

Aantal klachten dat gegrond is verklaard

0

Was er in het verslagjaar een vertrouwenspersoon beschikbaar?

ja

Zo ja, hoe vaak is deze geraadpleegd/is er contact met de vertrouwenspersoon geweest?

0
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Maatschappelijk verslag op grond van de jeugdwet
Onderwerp

Geef met een cijfer
aan of het
onderwerp bij de
organisatie aan de
orde is (self
assessment)
1=In het geheel
niet, passen dit
principe op alle
onderdelen al toe.

.

2=Op onderdelen
zijn verbeteringen
nodig
3=Hier heeft de
organisatie een
bijzondere
veranderopgave
Betrekt de organisatie jeugd en ouders bij het
kwaliteitsbeleid.

2

Kadera heeft jongeren- en cliëntenpanels; zo
hebben de jongeren en hun ouders invloed op het
jongeren/kinderbeleid. Om de inspraak op
ambulante zorg te vergroten is Kadera
voornemens een organisatiebrede cliëntenraad te
installeren.

De frequentie waarin en de wijze waarop de
organisatie de kwaliteit laat beoordelen en het
resultaat daarvan.

2

Voor wat betreft de opvang wordt gewerkt met de
CQ index (1 keer per 3 jaar). De cliënttevredenheid
wordt intern doorlopend gemeten.
Bij ambulante cliënten wordt niet met de CQ-index
gewerkt. Bij het afronden van het hulptraject
wordt de cliënt gevraagd naar tevredenheid en
resultaat. De vraagstelling kan nog specifieker
focussen op jeugd. Dat wordt in 2019 verbeterd.

De inrichting van de Governance rond klachten
en medezeggenschap (toepassing van de
artikelen 4.2.7 tot en met 4.2.11 Jeugdwet)

2

Kadera kent een klachtenregeling waar ook
cliënten jeugdhulp gebruik van kunnen maken.
Kadera installeert 2019/2020 een cliëntenraad in
overeenstemming met de jeugdwet.

De wijze waarop de organisatie gevolg heeft
gegeven aan klachten en meldingen over de
kwaliteit van de verleende jeugdhulp.

2

Kadera heeft geen klachten gekregen over de
verleende jeugdhulp. In 2019 wordt de
beschikbare informatie vereenvoudigd en de
verspreiding van de klachtenregeling verbeterd.

De wijze waarop de organisatie de
klachtenregeling onder de aandacht van
betrokkenen heeft gebracht.

2

De klachtenprocedure wordt onder meer
gepubliceerd op www.kadera.nl en op het
intranet.

De wijze waarop de klachtencommissie haar
werk heeft kunnen doen.

2

Nvt, (nog) geen klachten ontvangen, zie pagina 13.
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De wijze waarop de organisatie het oordeel van
de klachtencommissie heeft opgevolgd (hoe vaak
opgevolgd, welke maatregelen, hoe
meegedeeld)

2

Nvt.

4. Personeel
Personeel gehele Organisatie
Instroom
aantal
personen

Instroom
aantal FTE’s

Uitstroom
aantal
personen

Uitstroom
aantal FTE’s

Aantal
personen op

Aantal FTE’s
op 31-12-2018

31-12-2018
Personeel in
loondienst

27

8,6

20

9,0

110

71,7

Zelfstandige

1

0,9

0

0

1

0,9

Ingehuurd
personeel
(uitzendkr.)

5

Variërend

3

Variërend

2

Variërend

Stagiaires

15

6,9

12

6,9

10

6,1

Vrijwilligers

0

0

0

0

0

0

De hierboven vermelde fte’s en personen zijn inclusief contracten van Centrum Seksueel Geweld met een
relatief kleine urenomvang.

Cliëntgebonden personeel en niet-cliëntgebonden personeel
De verhouding cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden personeel was op 31 december 2018:
Verhouding cliëntgebonden personeel/niet-cliëntgebonden personeel

%



Cliëntgebonden personeel

71,4



niet-cliëntgebonden personeel

28,6

Verdeling personeel naar financieringsstroom
Zvw
Percentage fte (totaal personeel in
loondienst, zelfstandigen en inhuur)

WLZ

Wmo

Jeugdwet

9,6 %

1,2 %

Forensische Zorg

Overig
89,2 %

Pagina 21 van 39

Nadere specificatie geregistreerde medewerkers
Aantal werkzame personen op 31-122018
SKJ geregistreerde medewerkers

6

Psycholoog

1

Verzuim
Het verzuimpercentage is flink gestegen naar 11,1%. De gemiddelde verzuimfrequentie is in 2018 gedaald,
de gemiddelde verzuimduur is evenwel gestegen. Gemiddeld duurt een aaneengesloten verzuimperiode
nu 10,6 dagen. In 2018 waren een aantal medewerkers langdurig ziek. Deze situatie heeft zich inmiddels
verbeterd. In april 2019 is het ziekteverzuimpercentage teruggelopen naar 5,8%
Periode

2018

Gemiddeld

Gemiddelde

Gemiddelde

verzuimpercentage

verzuimfrequentie

verzuimduur

11,1

1,05 keer

10,6 dagen

Vacatures
In 2018 hebben zijn 9 externe en 1 interne vacatures gesteld. Op 31-12-2018 waren er geen openstaande
vacatures.
Personeel

Totaal aantal vacatures
op 31-12 verslagjaar

Waarvan
moeilijk
vervulbaar

Alle soorten vacatures

0

0

Waarvan cliëntgebonden functies

0

0

Interne Melding Incidenten
Naast veiligheid voor de cliënten is veiligheid voor medewerkers van Kadera een speerpunt. Incidenten en
calamiteiten van cliënten en medewerkers worden gemeld. Naar aanleiding daarvan worden, indien
nodig, beleid en werkwijze bijgesteld om toekomstige incidenten of vermijdbare fouten te voorkomen.
Medewerker gerelateerde incidenten worden besproken in de Arbocommissie.
De teams binnen Kadera zijn verantwoordelijk voor het registreren en bespreken van de
incidentmeldingen. De oorzaak wordt geanalyseerd en vervolgens worden verbetermaatregelen ingezet.
De volgende zaken komen minimaal aan de orde:


Wat zijn de (mogelijke) oorzaken?



Wat leren wij hiervan?



Wat kunnen we doen om dit incident/deze calamiteit mogelijk te voorkomen?



Welke verbetermaatregelen treffen we?



Hoe handelen we in de toekomst in een dergelijke situatie?
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Welke aanpassingen zijn nodig in procedures of protocollen?

De meldingen in 2018
Agressie

Schokkende gebeurtenissen

Incidenten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

27

8

19

57

26

28

8

6

4

Daarnaast was er in 2018 één (bijna)bedrijfsongeval, zonder ernstig letsel (in 2017 deed zich dat niet
voor).

Analyse van meldingen en schokkende gebeurtenissen
Twee keer per jaar vindt er een analyse plaats van de gemelde incidenten. Uit de analyse bleek dat in
2017 minder incidenten waren gemeld dan er daadwerkelijk waren geweest. In de eerste helft van 2018
bleek dat vanuit opvang Zwolle meer incidenten werden gemeld dan vanuit opvang Enschede.
Uit analyse bleek dat de wijze van registreren, analysemogelijkheden en gericht handelen naar aanleiding
van meldingen voor verbetering vatbaar is. Hierop is Kadera een project gestart om
verbetermogelijkheden te inventariseren en het beleid aan te passen. Dit project wordt in juni 2019
afgerond, het verbeterde beleid wordt in het derde kwartaal van 2019 geïmplementeerd.
In de loop van 2018 is al er succesvol ingezet op adequater melden. Ieder team heeft een
aandachtsfunctionaris die focust op de noodzaak van het melden van incidenten. In verband daarmee is
het totaal aantal meldingen van 42 in 2017 verdubbeld naar 92 meldingen in 2018.
Ieder team onderzoekt de aard en oorzaken van de incidenten en neemt gerichte maatregelen.
Uit de analyse van de meldingen in 2018 bleek dat er behoefte was aan deskundigheidsbevordering met
betrekking tot verslavingsproblematiek (alcohol- en drugsgebruik). Er is een training georganiseerd die
eens per twee jaar wordt herhaald. Bovendien is er een signaalkaart Alcohol en Drugs ontwikkeld en
geïmplementeerd. Daarnaast bleek er behoeft aan deskundigheidsbevordering op het gebied van
traumaverwerking. In 2019 wordt een passende training op dat gebied aangeboden.

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
2018 kwamen er aan het einde van het jaar drie meldingen binnen bij de vertrouwenspersoon waarvan
één namens een team binnen Kadera. De meldingen komen uit diverse geledingen en locaties van Kadera,
hebben te maken met de aansturing binnen Kadera en niet met seksuele intimidatie. De klachten houden
verband met de onrust in de organisatie verband houdend met de herstructurering. De
klachtenafhandeling vindt plaats in 2019.
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5. Cliënten
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 cliënten in 2018
Cliënten gehele organisatie
Aantal cliënten gehele organisatie (alle vormen van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke
ondersteuning)
Aantal unieke patiënten/cliënten in zorg op 1 januari van het verslagjaar

Aantal
94 volw. en 46 kinderen

Aantal nieuw ingeschreven unieke patiënten/cliënten in zorg in het verslagjaar
Totaal aantal unieke patiënten/cliënten in zorg in het verslagjaar

185 volw. en 95 kinderen
279 volw. en 141kinderen

Aantal uitgeschreven unieke patiënten/cliënten in zorg in het verslagjaar

173 volw. en 85 kinderen

Aantal unieke patiënten/cliënten in zorg of behandeling op 31 december van het
verslagjaar

106 volw. en 56 kinderen

Verhouding patiënten en cliënten naar financieringsstroom in gehele organisatie
Verhouding naar financieringsstroom
Zvw cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van
het verslagjaar

Percentage
0

Wlz cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december van
het verslagjaar

0

Jeugdwet cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december
van het verslagjaar

9

Wmo 2015 cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31 december
van het verslagjaar

50

Forensische zorg cliënten t.o.v. totaal aantal patiënten/cliënten in zorg op 31
december van het verslagjaar

0

Cliënten gefinancierd met subsidie van de centrumgemeenten in zorg op 31
december van het verslagjaar.

41

Cliënten opvang
Aantal nieuw opgenomen cliënten en kinderen in de opvang (inclusief noodbedden)

cliënten
Kinderen
Totaal personen

2018
120
83
203

2017
116
89
205

2016
131
126
257
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Cliënten ambulant
Aantal ambulante clienten in traject
Aantal cliënten op 1 januari 2018
Aantal nieuw ingeschreven cliënten
Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling
Aantal uitgeschreven cliënten
Aantal cliënten op 31 december 2018

Jeugdwet
1
12
13
2
11

WMO
42
64
106
48
58

Gefactureerde omzet iWMO en Jeugdwet
gemeente
Almelo
Dalfsen
Deventer
Enschede
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Losser
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Ommen-Hardenberg
Steenwijkerland
Tubbergen
Zwolle
Totaal gefactureerd in 2018

Aantal cliënten
11
5
3
19
5
1
5
2
4
3
2
2
2
53
119

Omzet in Euro
32.460
20.723
14.804
64.646
24.330
1680
19.796
2730
11580
234
6153
7565
2355
211.829
422.960

6. Capaciteit & Productie
Capaciteit Opvang
Kadera heeft in 2018 (opvang)voorzieningen aangeboden in de centrumgemeenten Enschede en Zwolle.
In 2018 beschikte Kadera over de volgende opvangvoorzieningen:

Capaciteit WMO clienten opvang
Aantal verblijfsplaatsen dat beschikbaar is voor Wmo-cliënten



10 systeemplaatsen voor Crisisopvang;



17 systeemplaatsen voor Intensieve Zorg;



2 systeemplaatsen voor Safe Houses;



14 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen;



6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Jonge Moeders;



6 systeemplaatsen voor (Begeleid Wonen) mannenopvang.

55
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Productie
Resultaten 2018 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)

2018
122

2017
134

2016
166

Wie contact opnam

19

36

10

18
16
23

Client

Wijkteam

Veilig Thuis

Andere vrouwenopvang

Politie

Verwijzende instantie

Het aantal niet-opgenomen clienten vanwege onvoldoende plaats in de opvang
2018
2017
Aantal
6
9

2016
8

Aantal nieuw opgenomen cliënten en kinderen in de opvang (inclusief noodbedden)
2018
2017
Cliënten
121
116
Kinderen
83
89
Totaal personen
203
205

2016
131
126
257

Herkomst van nieuw opgenomen cliënten
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Plaatsing centrumgemeente Zwolle afkomstig
uit:
24

28

36

Centrumgemeente Enschede

Centrumgemeente Zwolle

Buiten Overijssel

Plaatsing centrumgemeente Enschede afkomstig
uit:
5
11
28

Centrumgemeente Enschede

Centrumgemeente Zwolle

Buiten Overijssel

Hieronder uitgesplitst per gemeente:

Clienten geplaatst in opvangvoorzieningen binnen
centrumgemeente, afkomstig uit:
25
20
15
10
5
0

Geplaatst in Enschede

Geplaatst in Zwolle

Aantal cliënten uit Overijssel die zich hebben gemeld bij Kadera voor opvang elders in Nederland zijn
geplaatst
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Veerkracht
Van de 128 kinderen op enig moment in 2018 in de opvang, verbleven er 102 kinderen langer dan zes
weken. De kinderen zijn begeleid met de methodiek Veerkracht. De belangrijkste resultaten van
Veerkracht zijn:


85.3% van de kinderen heeft een intake conform Veerkracht gehad.



74.5% van de kinderen is gescreend.



70.6% van de kinderen heeft een veiligheidsplan.



84.3% van de kinderen heeft een actieplan conform Veerkracht.



Met 62.7% 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

2018
97%
64 vrouwen en 74
kinderen, totaal 138
59 dagen

2017
96%
80 vrouwen en 76
kinderen, totaal 156
50 dagen

2016
100%
80 vrouwen en 103
kinderen, totaal 183
53 dagen

Herkomst van de nieuw opgenomen cliënten
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Intensieve Zorg (24-uurs Vrouwenwoonvoorziening met partiele 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
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Centrumgemeente Enschede
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2018
97%
29 vrouwen en 30
kinderen, totaal 59
177 dagen

2017
95%
34 vrouwen en 30
kinderen, totaal 64
149 dagen

2016
95%
36 vrouwen en 40
kinderen, totaal 76
131 dagen

De herkomst van de nieuwe clienten is weergegeven in onderstaand diagram.
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Centrumgemeente Zwolle
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2018
98%
18 vrouwen en 19
kinderen, totaal 37
208 dagen

2017
100%
19 vrouwen en 22
kinderen, totaal 41
229 dagen

2016
103%
31 vrouwen en 41
kinderen, totaal 72
192 dagen
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Safe Houses
De Safe Houses bieden veilige en anonieme opvang aan vrouwen en hun kinderen die ernstig bedreigd
worden in hun veiligheid.
Capaciteit:

2 systemen

Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2018
89%
3 vrouwen en 2
kinderen, totaal 5
167 dagen

2017
52%
7 vrouwen en 9
kinderen, totaal 16
293 dagen

2016
91%
9 vrouwen en 15
kinderen, totaal 24
182 dagen
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Begeleid Wonen
Begeleid Wonen biedt ambulante begeleiding in een zelfstandige woonsituatie.
Capaciteit:

6 systemen centrumgemeente Enschede
8 systemen centrumgemeente Zwolle

Centrumgemeente Enschede
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2018
108%
17 vrouwen en 18
kinderen, totaal 36
140 dagen

2017
97%
21 vrouwen en 18
kinderen, totaal 39
150 dagen

2016
95%
23 vrouwen en 10
kinderen, totaal 33
118 dagen
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Centrumgemeente Zwolle
Bezetting
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2018
92%
19 vrouwen en 14
kinderen, totaal 33
165 dagen

2017
87%
21 vrouwen en 22
kinderen, totaal 43
152 dagen

2016
100%
26 vrouwen en 27
kinderen, totaal 53
160 dagen

Herkomst van de nieuw
opgenomen cliënten
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Begeleid Wonen Mannenopvang
Sinds 1 januari 2017 biedt Kadera woonbegeleiding aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.
Capaciteit:

6 systemen

Bezetting
Aantal opnames

2018
77%
14 mannen

Gemiddelde verblijfsduur

194 dagen

2017
73%
8 mannen en 1 kind,
totaal 9
156 dagen

2016
1 man

Herkomst van de nieuw
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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

2018
92%
13 vrouwen en 13
kinderen, totaal 26
241 dagen

2017
96%
11 vrouwen en 11
kinderen, totaal 22
413 dagen

2016
98%
14 vrouwen en 15
kinderen, totaal 29
377 dagen

Noodbedden
De noodbeden 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

2018
24 vrouwen en 9
kinderen, totaal 33
9 dagen

2017
20 vrouwen en 14
kinderen, totaal 34
9 dagen

2016
22 vrouwen en 20
kinderen, totaal 42
10 dagen
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Regio IJsselland
Aantal opnames
Gemiddelde verblijfsduur

2018
46 vrouwen en 25
kinderen, totaal 71
9 dagen

2017
47 vrouwen en 30
kinderen, totaal 77
7 dagen

2016
62 vrouwen en 67
kinderen, totaal 129
7 dagen
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Noodbed Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
2018
2017
Aantal opnames
3 vrouwen
3 vrouwen en 2
kinderen, totaal 5
Gemiddelde verblijfsduur
8 dagen
6 dagen

2016
1 vrouw en 0
kinderen, totaal 1
4 dagen

Personenalarm AWARE
Het personenalarm AWARE is voor mensen die thuis wonen maar bedreigd worden door een (ex-)partner
of familielid.
Resultaatverplichting:

20 trajecten centrumgemeente Enschede
20 trajecten centrumgemeente Zwolle

Aantal afgesloten trajecten
Mutaties systemen in traject
Totaal

Enschede
2018
76
17
93

Zwolle
2018
44
7
51

Enschede
2017
87
-2
85

Zwolle
2017
52
-4
48

Enschede
2016
80
-1
79

Zwolle
2016
31
3
34
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Nazorg
Nazorg krijgt vorm via huisbezoeken. Het doel van nazorg is om cliënten te ondersteunen als zij weer
zelfstandig wonen.
Resultaatverplichting:

20 trajecten centrumgemeente Enschede
24 trajecten centrumgemeente Zwolle

Aantal afgesloten trajecten
Aantal in traject
Totaal

Enschede
2018
12
2
14

Zwolle
2018
14
3
17

Enschede
2017
20
4
24

Zwolle
2017
13
4
17

Enschede
2016
29
8
37

Zwolle
2016
16
5
21

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 in vergelijking met de start van het hulpverleningstraject. Kadera gebruikt de
Sectorspecifieke Indicatoren Opvang (SSIO) om dit effect te meten.
Dit zogenaamde SSIO-onderzoek wordt bij iedere cliënt minimaal twee keer afgenomen, bij de intake
en bij de uitstroom. Bij de cliënten die langer in de opvang verblijven wordt 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 2018 was de gemiddelde score bij opname 12.62 en 17.36 bij de eindmeting.
Gemiddelde totaalscores – uitgestroomde cliënten
Soort meting

Wonen

Financien

Participatie

Sociaal Netwerk

Veiligheid

Totaal

Startmeting

2.21

2.69

2.19

3.66

1.87

12.62

1e TRO

2.89

3.20

2.36

3.89

2.70

15.04

2e TRO

3.30

3.44

2.67

4.44

3.70

17.55

3e TRO

3.64

3.73

3.09

4.27

3.64

18.37

Eindmeting

3.51

3.55

2.28

3.94

3.36

16.64

Verschil

1.30

0.86

0.09

0.28

1.49

4.02
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Preventieprojecten en –activiteiten
Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zwolle
CSG Zwolle is een samenwerking tussen de gemeente Zwolle, GGD IJsselland, Isala ziekenhuis, Jeugd
GGZ, Dimence, Kadera, de politie en Veilig Thuis. In 2018 heeft CSG Zwolle ondersteuning geboden
bij 71 acute casussen. Dit zijn 15 acute casussen meer dan in 2017. Daarnaast is ondersteuning
geboden bij 60 niet-acute casussen. Van de 60 niet acute casussen is er bij 27 casussen direct contact
geweest met het slachtoffer. Bij de overige 33 casussen heeft een professional of familielid contact
gezocht met een casemanager.
Er is sprake van onverklaarbare pieken en dalen in het aantal casussen per periode. Sommige weken
zijn er geen meldingen en in andere perioden komen de meldingen kort na elkaar en soms zelfs op
dezelfde dag binnen. De verdubbeling van het aantal acute casussen aan het eind van het jaar, ten
opzichte van het eerste kwartaal, zou te maken kunnen hebben met #metoo en regionale en
landelijke campagnes voor het generen van naamsbekendheid.
Er werken 8 casemanagers bij het CSG; vier daarvan zijn werkzaam bij Kadera.
In het voorjaar van 2018 is een nieuw medisch protocol rondom seksaccidenten geïmplementeerd
binnen CSG Zwolle. In het najaar van 2018 is dit protocol geoptimaliseerd in samenwerking met de
medisch specialisten en betrokkenen binnen CSG. Het nieuwe medische protocol zorgt voor betere
communicatie en een effectievere afstemming van de medische zorg.
In 2018 zijn er acties uitgevoerd om extra middelen te genereren, o.a. door de Rabobank
Coöperatieweken en een statiegeldactie bij Coöp. Hiermee is een bedrag opgehaald van €7.836,76.
Dit bedrag zal o.a. worden gebruikt voor het kindvriendelijker maken van de acute zorg binnen CSG
Zwolle door middel van het aankleden van ruimtes en het aanschaffen van koffertjes met hierin
kinderspullen. Daarnaast zal het bedrag worden gebruikt voor het vergroten van de
naamsbekendheid van CSG Zwolle. Tot slot zijn naar aanleiding van deze acties 100 gratis knuffels
gedoneerd voor de jonge slachtoffers die zich bij CSG Zwolle melden.

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.
Het project liep tot 1 januari 2019 en werd gefinancierd door het Rights, Equality and Citizenship
(REC) Programme of the European Union. Kadera was coördinator van het project en werkte samen
met de Engelse organisaties Standing Together Against Domestic Violence en Peabody. Daarnaast
was FEANTSA, de overkoepelende organisatie voor daklozenopvang in Europa, bij het project
betrokken.
De resultaten in 2018:



Er zijn 68 trainingen gegeven aan bijna 1000 vakmensen in Nederland



De projectcoördinator heeft op verschillende conferenties in binnen en buitenland
presentaties gegevens over Safe at Home



Het project heeft brede politieke en media-aandacht gegenereerd

De landelijke Handreiking Signaleren Achter de Voordeur is uitgereikt aan minister Hugo de
Jonge (VWS) en verspreid onder woningcorporaties in heel Nederland
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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.


17 nieuwe medewerkers hebben de basistraining huiselijk geweld gevolgd;



25 nieuwe medewerkers hebben de basistraining krachtwerk gevolgd;



11 medewerkers hebben de basistraining Veerkracht gevolgd;



53 medewerkers hebben de bijscholing Veerkracht/Meldcode gevolgd;



59 medewerkers hebben de training systeem gericht werken gevolgd;



4 medewerkers hebben de training systeem gericht werken voor coaches gevolgd;



12 medewerkers hebben de training eergerelateerd geweld gevolgd.

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.
Voorlichting en training
Voorlichtingen in 2018: 40
Trainingen in 2018: 48, verdeeld over 63 dagdelen
Projecten
Financiële uitbuiting 2018

8 trainingen (16 dagdelen) in regio IJsselland

Loverboyproject GGD IJsselland 2018

8 voorlichtingen Deltion College

Bijzonder Geweldig 2018

1 voorlichting / 18 dagdelen training

Bijeenkomsten verbeterde meldcode 2018
(Isala & VTIJ)

8 voorlichtingen

EU Safe at Home project 2017/2018

aantal dagdelen 2017/2018: 148
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Interne trainingen
Training krachtwerk 2018

16 dagdelen

Training veerkracht 2018

8 dagdelen

Bijscholing veerkracht 2018

8 dagdelen

Bijscholing krachtwerk 2018

8 dagdelen

Training Meldcode 2018

8 dagdelen

Totaal aantal dagdelen training: 48

Evaluatie van trainingen
De waardering voor de trainingen is hoog; uit de evaluaties komt een score van 4 op een schaal van 5. Uit
de feedback komt naar voren dat deelnemers de training erg gevarieerd vinden en de trainers worden
omschreven als ‘betrokken, kundig en ervaren’. Deelnemers geven na afloop van de training aan dat ze
meer kennis bezitten over de meldcode en beter inzicht hebben verkregen in wat huiselijk geweld
inhoudt.

Fondsenwerving
Ook in 2018 hebben we alternatieve financieringsbronnen gevonden om de cliënten te ondersteunen
met zaken die ze nodig hebben om een leven zonder geweld op te bouwen.
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 we veel van deze zaken toch kunnen realiseren.

Pagina 36 van 39

Onze dank gaat uit aan:
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7. Bestuursverklaring
Bestuursverklaring
Het bestuur van Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld verklaart dat de informatie in DigiMV, zijnde PDF jaarverslaggeving
en specifieke informatie, juist en volledig is en niet strijdig is met andere beschikbare informatie.
Kadera heeft de documentatie ter inzage beschikbaar zodat de jaarverantwoording verifieerbaar is door de bevoegde
autoriteiten.
De jaarverslaggeving en specifieke informatie wordt voor een ieder ter inzage gelegd en openbaar gemaakt op de website
www.jaarverantwoordingzorg.nl
Deze aangeleverde gegevens worden doorgeleverd aan de externe toezichthouders IGZ en NZa, de Federatie Opvang, Sociaal
Werk, het besloten portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders, Landelijk Register van Zorgaanbieders en Zorginstituut
Nederland.

Bestuursfunctie
Naam: G.H. Oord
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Bijlage:
Jaarrekening 2018
Accountantsverklaring
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