Voor veiligheid in relaties
Jaarverslag
2021

Voorwoord
2021 was ook voor Kadera het tweede ‘coronajaar’ op rij. Wederom een jaar waarin veel
beperkingen, maatregelen en protocollen invloed hadden op ons dagelijkse leven en
werken. Desondanks laat 2021 zich voor Kadera ook typeren als een jaar van creatieve
oplossingen, van mogelijkheden pakken en van kansen benutten. Een jaar waarin door
medewerkers, vrijwilligers en cliënten hard is gewerkt aan het vergroten van veiligheid in
relaties en aan het invullen van onze maatschappelijke missie in Overijssel. Bovendien
was 2021 het eerste jaar van onze nieuwe strategische koers, waarin we stappen hebben
gezet richting het doorontwikkelen van ons hulpaanbod. We zijn dan ook bijzonder trots
op het jaarverslag dat voor u ligt.
Voorliggend document is opgedeeld langs de lijnen van onze strategische koers. Via de
pijlers ‘Kadera als expert’, ‘Kadera als partner’ en ‘Kadera als gezonde organisatie’
nemen we u mee in de ontwikkelingen, uitdagingen en resultaten van 2021. Een aantal
van deze resultaten verdienen bijzondere aandacht en licht ik op deze plek alvast graag
voor u uit.
In 2021 hebben 32 vrijwilligers zich ingezet als maatje voor cliënten of hun kinderen, bij
het organiseren van activiteiten of voor werkzaamheden op onze locaties. Wij zijn al deze
vrijwilligers ongelofelijk dankbaar voor hun bijdrage aan een veilige toekomst voor
slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen.
Kadera heeft in 2021 veel partnerschappen en samenwerkingen geïntensiveerd. Alleen
samen met de ketenpartners kunnen we geweld in afhankelijkheidsrelaties duurzaam
stoppen. Daarom is Kadera betrokken geweest bij de ontwikkeling van de regiovisies in
IJsselland en Twente, hebben we gewerkt aan een nieuw samenwerkingsproces rondom
alarmknop AWARE en hebben we samen met maatschappelijke partners toegewerkt naar
invoering van de TOP 3 methodiek, zodat optimaal kan worden gewerkt aan het
herstellen van veiligheid in gezinnen. Bovendien is Kadera samen met Radboud
universitair medisch centrum gestart met onderzoek naar de wisselwerking tussen online
en offline hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld. We kijken uit naar de
resultaten van het onderzoek in 2022.
Kadera is ervan overtuigd dat slachtoffers van huiselijk geweld het beste zo dicht
mogelijk bij hun thuissituatie geholpen kunnen worden. Het liefst werken we dan ook bij
mensen thuis, via ambulante hulpverlening. Opname in de opvang wordt alleen ingezet
als het voor de veiligheid noodzakelijk is en duurt idealiter zo kort mogelijk. Om dit te
realiseren, is in 2021 gewerkt aan een plan van aanpak voor ons ambulante werk. In
2022 blijven we stappen zetten om ervoor te zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld
passende hulp krijgen, uitgaande van het principe ‘zo licht als het kan, zo zwaar als het
moet’.
Het Centrum Seksueel Geweld Zwolle heeft in 2021 meer slachtoffers van aanranding of
verkrachting dan ooit bereikt. Deze groei is te relateren aan de verdere bekendheid van
het centrum, aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen en aan de inzet op het geven
van voorlichtingen in het veld.

Ook vanuit Kadera zijn er in 2021 bijna vijftig voorlichtingen en trainingen uitgevoerd.
Team preventie heeft onder meer de Safe at Home training gegeven, waarbij vakmensen
bij woningcorporaties getraind worden in het vroegsignaleren van huiselijk geweld achter
de voordeur. Daarnaast is er getraind in de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, het bespreekbaar maken van geweld, ouderenmishandeling en is er
voorlichting gegeven over verschillende vormen van huiselijk geweld en de aanpak
daarvan.
Bovenstaande resultaten beschouwend, denk ik dat we trots mogen zijn op wat we
samen bereikt hebben het afgelopen jaar. Ik wil dan ook graag mijn dank uitspreken aan
alle vrijwilligers, medewerkers, cliënten en partners. Want samen zijn wij Kadera!
Jeroen Traas
Directeur-bestuurder

Dit jaardocument is vastgesteld door het bestuur en de raad van toezicht op 23 mei
2022.

W.g

W.g

Dhr. J.H.Y. Traas MBA

Mw. drs. M.K. Groenberg

Directeur-bestuurder

Voorzitter raad van toezicht
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1.

Kadera Algemeen

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in
gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik
verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat
doen we samen met de cliënt, het systeem en betrokken ketenpartners. We willen
geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld
doorbreken.
Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door
voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de
opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.
In 2021 is verdieping en vervolg gegeven aan de strategische koers ‘Voor veiligheid in
relaties’. Door in te zetten op de drie pijlers: Kadera als expert, Kadera als partner en
Kadera als gezonde organisatie, is het gelukt om op een heldere manier vorm te geven
aan onze doelen.
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1.2 Rechtsvorm
Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instelling) en is gevestigd in Zwolle (RSIN: 8094 00 200).

1.3 Organogram
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1.4 Werkgebied

De belangrijkste opdrachtgevers voor Kadera zijn de centrumgemeenten Enschede en
Zwolle.
De gemeente Enschede is de centrumgemeente voor opvang van slachtoffers huiselijk
geweld in 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 in de regio IJsselland. Het werkgebied van Zwolle omvat de gemeenten Dalfsen,
Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland,
Zwartewaterland en Zwolle.
Kadera verzorgt naast opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, ambulante
hulpverlening in genoemd werkgebied en in een klein deel van Drenthe. Het ambulant
werkgebied in Drenthe omvat De Wolden, Westerveld, Meppel en Hoogeveen.

1.5 Typen zorg
Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld is er voor iedereen die met huiselijk geweld te
maken heeft. 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. Kadera
biedt ambulante begeleiding en jeugdhulp bij gezinnen thuis in de provincie Overijssel en
in een aantal gemeentes in Zuidwest Drenthe. Daarnaast geeft Kadera training en
voorlichting aan professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling.
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1.6 Bijzonder kenmerk
Kadera kenmerkt zich als een organisatie voor vrouwen- en mannenopvang.
Kadera heeft in 2021 WMO dienstverlening aangeboden in de vorm van ambulante hulp
bij mensen thuis. Daarnaast heeft Kadera ambulante Jeugdhulp geboden.

1.7 Uitbesteding en Onderaanneming
Kadera heeft in verslagjaar 2021 zorg uitbesteed aan derden. Van september tot en met
december is het onderdeel opvang slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek
(OMM) uitbesteed aan het Leger des Heils. Terwille heeft onderaanneming vanuit de
WMO uitgevoerd vanuit Kadera. Kadera had – in tegenstelling tot Terwille - een
raamovereenkomst in de betreffende gemeente.
In 2021 is Kadera onderaannemer geweest van Triade Vitree, De Nieuwe Zorg Thuis en
De Weerde.
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2.

Kadera als expert

De expertise van Kadera is voortdurend in ontwikkeling. In 2021 is onder meer een start
gemaakt met het invoeren van het normenkader veiligheid in de vrouwenopvang. Het
ziet ernaar uit dat Kadera het normenkader in 2022 definitief zal invoeren. Ook is er
gewerkt aan de deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door middel van de Kadera
Talks -interactieve digitale kennisdelingssessies door medewerkers- en hebben
verschillende hulpverleners hun SKJ-registratie behaald.
In 2022 streeft Kadera ernaar te onderzoeken of het mogelijk is om intern behandeling
aan te bieden. Deskundigheidsbevordering zal voortdurend onder de aandacht blijven op
het gebied van methodisch en traumasensitief werken, door interne coaching en sturing
op de opleidingsgraad van medewerkers. 2022 zal tevens in het teken staan van de
ambitie om opname zo veel mogelijk te voorkomen en sterk in te zetten op ambulante
hulpverlening, zodat cliënten niet onnodig hun huis en vertrouwde omgeving hoeven te
verlaten.

2.1 Cijfers cliënten in 2021
Cliënten gehele organisatie
Aantal cliënten gehele
organisatie (alle
vormen van zorg,
jeugdhulp of
maatschappelijke
ondersteuning)

2021

2020

Aantal cliënten in zorg
op 1 januari van het
verslagjaar

77 volwassenen en 45 kinderen

78 volwassenen en 73 kinderen

Aantal nieuw
ingeschreven cliënten
in zorg in het
verslagjaar

200 volwassenen en 145
kinderen

175 volwassenen en 84 kinderen

Totaal aantal cliënten
in zorg in het
verslagjaar

277 volwassenen en 190
kinderen

253 volwassenen
en 157 kinderen

Aantal uitgeschreven
cliënten in zorg in het
verslagjaar

181 volwassenen en 122
kinderen

176 volwassenen
en 112 kinderen

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

96 volwassenen en 68 kinderen

77 volwassenen en 45 kinderen

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de cliëntaantallen in de opvang en van de
ambulante cliënten samen. Voor een nadere toelichting op deze aantallen wordt
verwezen naar de paragrafen ‘cliënten opvang’ en ‘cliënten ambulant’.
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Verhouding cliënten naar financieringsstroom in gehele organisatie
Verhouding naar financieringsstroom

Percentage

Percentage

2021

2020

Zvw cliënten t.o.v. totaal aantal cliënten in zorg op 31
december van het verslagjaar

0

0

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

0

0

Jeugdwetcliënten t.o.v. totaal aantal cliënten in zorg op
31 december van het verslagjaar

9

14

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

29

39

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

0

0

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

62

47
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Cliënten opvang
Aantal cliënten en kinderen in de opvang (inclusief noodbedden).
Aantal cliënten opvang

2021

2020

Aantal cliënten op 1 januari
2021

41 volwassenen en 32
kinderen

45 volwassenen en 54
kinderen

Aantal nieuw ingeschreven
cliënten

130 volwassenen en 119
kinderen

122 volwassenen en 60
kinderen

Totaal aantal cliënten in zorg

171 volwassenen en 151
kinderen

167 volwassenen en 114
kinderen

Aantal uitgeschreven
cliënten

123 volwassenen en 98
kinderen

126 volwassenen en 82
kinderen

Aantal cliënten op 31
december 2021

48 volwassenen en 53
kinderen

41 volwassenen en 32
kinderen

Cliënten ambulant
Aantal ambulante cliënten in traject

Jeugdwet

WMO

Overig

Totaal

Aantal cliënten op 1 januari 2021

11

35

1

47

Aantal nieuw ingeschreven cliënten

26

69

1

96

Totaal aantal cliënten in
zorg/begeleiding

37

104

2

143

Aantal uitgeschreven cliënten

22

56

2

80

Aantal cliënten op 31 december 2021

15

48

0

63
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2.2 Capaciteit & productie
Capaciteit opvang
2021

2020

2019

Crisisopvang

10

10

10

Intensieve Zorg

17

17

17

Safe Houses

2

2

2

Begeleid Wonen

6

6

6

Begeleid Wonen Jonge Moeders

6

6

6

(Begeleid Wonen) mannenopvang

6

6

6

Slachtoffers mensenhandel

6

6

6

Totale capaciteit

53

53

53

Capaciteit cliënten opvang

Impact coronacrisis op capaciteit en productie in de opvang
In 2021 heeft, net als in 2020, de coronacrisis effect gehad op de bezetting en de in- en
uitstroom in de locaties van Kadera. Vooral op locatie opvang Zwolle, waar cliënten
algemene ruimtes zoals woonkamer, keuken en badkamer delen, hebben grote delen van
het jaar zware maatregelen gegolden om cliënten en medewerkers zo veilig mogelijk te
houden. Met behulp van een corona risicoroutekaart heeft Kadera zorgvuldig gevolgd op
welke momenten een quarantainegang ingericht moest worden, ter opvang van cliënten
met vastgestelde coronabesmettingen. Dit bleek gedurende enkele maanden
noodzakelijk in opvang Zwolle, waardoor 2 tot 5 systeemplaatsen niet beschikbaar waren
voor reguliere bezetting. Daardoor is het bezettingspercentage voor die voorziening iets
lager dan voorgaande jaren.
Omdat cliënten bij begeleid wonen jonge moeders, begeleid wonen mannen en in
Enschede in appartementen verblijven, was het voor die voorzieningen niet nodig om een
quarantainevoorziening in te richten.

Toegang
Team Toegang behandelt aanmeldingen van ketenpartners, professionals en burgers
voor een plek in de opvang of ambulant. Het team bekijkt welke hulp passend is en,
indien geïndiceerd, of er een opvangplek beschikbaar is bij Kadera of elders in het land.
2021
Probleeminventarisatie eerste fase
(aanmelding)

172

2020

2019

2018

157

161

122

Het aantal niet-opgenomen cliënten vanwege onvoldoende plaats in de opvang (exclusief
noodbedden)

Aantal

2021

2020

2019

2018

5

6

1

6
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Wanneer opname in de opvang geïndiceerd is, doet Kadera er alles aan om de
betreffende client deze plaats te bieden. Wanneer opname bij Kadera niet mogelijk is,
wordt geprobeerd om via een warme doorverwijslijst opvang in een andere regio te
realiseren. In totaal zijn 40 cliënten niet opgenomen bij Kadera. 35 daarvan hebben
elders in het land een plaatsing kunnen krijgen binnen het landelijk netwerk. Voor vijf
cliënten is een tijdelijke oplossing gevonden en kon Kadera later alsnog een passend
hulpaanbod aanbieden.
Aantal nieuw opgenomen cliënten en kinderen in de opvang (inclusief noodbedden)
2021

2020

2019

2018

Cliënten

130

122

106

121

Kinderen

119

60

72

83

Totaal personen

249

182

178

203

Herkomst van nieuw opgenomen cliënten:

Nieuwe cliënten geplaatst in opvangvoorzieningen binnen
centrumgemeente Enschede. Afkomstig uit:
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Nieuwe cliënten geplaatst in opvangvoorzieningen binnen
centrumgemeente Zwolle. Afkomstig uit:
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Personenalarm AWARE
Het personenalarm AWARE biedt extra veiligheid aan mensen die thuis wonen maar
bedreigd worden door een (ex-)partner of familielid. Via een druk op de knop wordt
direct contact opgenomen met hulpverlening en politie. Er wordt eerst samen gewerkt
aan acute veiligheid en daarna aan structurele veiligheid. Daartoe zijn afspraken
gemaakt met Veilig Thuis en politie Oost-Nederland.
Resultaatverplichting:
•
•

90 trajecten centrumgemeente Enschede (2020: 90)
56 trajecten centrumgemeente Zwolle (2020: 56)
Enschede
2021

Zwolle
2021

Enschede
2020

Zwolle
2020

Enschede
2019

Zwolle
2019

Aantal
afgesloten
trajecten

74

47

91

63

86

47

Totaal
nieuw
afgegeven
trajecten

48

18

76

52

88

43

Vanaf 1 april 2021 is er gewerkt met een nieuw werkproces dat in samenspraak met de
politie Oost-Nederland en Moviera is ontwikkeld. In Overijssel en Gelderland is hierdoor
sprake van een uniforme werkwijze rondom AWARE. De aanmeldcriteria voor het gebruik
van AWARE zijn gezamenlijk aangescherpt. Hierdoor is er een kwaliteitsslag gemaakt en
zijn er minder AWARE-systemen afgegeven in 2021, in overleg met de gemeenten.
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Noodbedden
De noodbedden zijn noodplaatsen: plekken waar mannen, vrouwen en hun kinderen in
acute crisissituaties worden ondergebracht teneinde direct veiligheid te creëren en tevens
een juiste vervolgindicatie te stellen. Cliënten worden voorzien van bed, bad en brood.
In 2021 is op beide locaties veel gebruikgemaakt van deze voorziening. De gemiddelde
verblijfsduur van acht en zeven dagen is hoger dan het streefaantal van drie dagen. Dit
heeft te maken met de doorstroomproblematiek in de gehele opvang, die aansluit bij het
landelijke beeld. Doordat de problemen met de uitstroom (als gevolg van onder meer
beperkte beschikbaarheid van woningen) zorgen voor verstopping van het systeem, blijft
het lastig om noodbedcliënten geplaatst te krijgen op de geïndiceerde vervolgafdeling.
Resultaatverplichting:
•
•

Twente: 20 noodbedopnames
IJsselland: 20 noodbedopnames

Regio Twente
2021

2020

2019

2018

Aantal opnames

26 volwassenen
en 24 kinderen,
totaal 50

31 volwassenen
en 11 kinderen,
totaal 42

24
volwassenen
en 13
kinderen,
totaal 37

24
volwassenen
en 9 kinderen,
totaal 33

Gemiddelde
verblijfsduur

8 dagen

5 dagen

9 dagen

9 dagen

De herkomst van de nieuwe cliënten is weergegeven in onderstaand diagram.

Nieuw opgenomen cliënten Noodbed Twente zijn afkomstig uit:
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Onbekend of buiten Overrijssel

Regio IJsselland
2021

2020

2019

2018

Aantal opnames

43 volwassenen en
44 kinderen, totaal
85

32 volwassenen
en 11 kinderen,
totaal 43

24 volwassenen
en 26 kinderen,
totaal 50

46 volwassenen
en 25 kinderen,
totaal 71

Gemiddelde
verblijfsduur

7 dagen

7 dagen

10 dagen

9 dagen
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Nieuw opgenomen cliënten Noodbed IJsselland zijn afkomstig uit:
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Totaal aantal noodbedopnames:
2021

2020

2019

2018

Regulier noodbed
IJsselland

43 volwassenen
en 44 kinderen,
totaal 85

32 volwassenen
en 11 kinderen,
totaal 43

24 volwassenen
en 26 kinderen,
totaal 50

46 volwassenen
en 25 kinderen,
totaal 71

Regulier noodbed
Twente

26 volwassenen
en 24 kinderen,
totaal 50

31 volwassenen
en 11 kinderen,
totaal 42

24 volwassenen
en 13 kinderen,
totaal 37

24 volwassenen
en 9 kinderen,
totaal 33

Totaal regulier

69 volwassenen
en 68 kinderen,
totaal 137

63 volwassenen
en 22 kinderen,
totaal 85

48 volwassenen
en 39 kinderen,
totaal 87

70 volwassenen
en 34 kinderen,
totaal 104

Flexibel noodbed

27 volwassenen
en 16 kinderen,
totaal 43

Niet
geregistreerd

Niet
geregistreerd

Niet
geregistreerd

Totaal
noodbedopnames

97 volwassenen
en 84 kinderen,
totaal 180

Het flexibele noodbed wordt gefinancierd door de centrumgemeentes Zwolle en Enschede
en vindt doorgaans plaats in de opvang in Zwolle.
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De herkomst van de nieuwe cliënten is weergegeven in onderstaand diagram.

Nieuw opgenomen cliënten flexibel noodbed zijn afkomstig uit:
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Noodbed Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
2021

2020

2019

2018

Aantal cliënten

2 vrouwen

-

1 vrouw

3 vrouwen

Gemiddelde
verblijfsduur

5 dagen

n.v.t.

5 dagen

8 dagen

In 2021 is twee keer gebruikgemaakt van het LEC-noodbed.

Crisisopvang
De crisisopvang in Zwolle biedt opvang en hulpverlening 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
2021

2020

2019

2018

Bezetting

91%

95%

98%

97%

Aantal cliënten

64 vrouwen en
85 kinderen

75 vrouwen
en 58 kinderen

61 vrouwen en
67 kinderen

64 vrouwen en
74 kinderen

Totaal 149

Totaal 133

Totaal 128

Totaal 138

58 dagen

52 dagen

67 dagen

59 dagen

Gemiddelde
verblijfsduur

Van de 64 cliënten op de crisisopvang zijn er 57 nieuw opgenomen. De herkomst van de
nieuwe cliënten is weergegeven in onderstaand diagram. Vanwege de inzet van een
aantal systeemplaatsen als quarantainegang voor coronapatiënten, is het
bezettingspercentage iets lager dan gebruikelijk en dan de norm (95%).
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Nieuw geplaatste cliënten Crisisopvang Zwolle zijn afkomstig uit:
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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

Centrumgemeente Enschede
2021

2020

2019

2018

Bezetting

95%

93%

97%

97%

Aantal cliënten

27 vrouwen en
16 kinderen
totaal 43

27 vrouwen en
27 kinderen,
totaal 54

21 vrouwen en
27 kinderen,
totaal 48

29 vrouwen en
30 kinderen,
totaal 59

Gemiddelde
verblijfsduur

215 dagen

210 dagen

207 dagen

177 dagen

De norm voor de verblijfsduur is 6–9 maanden. Met 215 dagen (7 maanden) is de
gemiddelde verblijfsduur binnen de norm. De bezetting van 95% is gelijk aan de norm
van 95%.
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Van de 27 cliënten op de intensieve zorg Enschede zijn er 15 nieuw opgenomen. De
herkomst van de nieuwe cliënten is weergegeven in onderstaand diagram.

Nieuw opgenomen cliënten Intensieve Zorg Enschede zijn afkomstig uit:
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Centrumgemeente Zwolle
2021

2020

2019

2018

Bezetting

100%

100%

100%

98%

Aantal cliënten

22 vrouwen
en 30
kinderen
totaal 52

16 vrouwen en
25 kinderen,
totaal 41

17 vrouwen en
29 kinderen,
totaal 46

18 vrouwen en
19 kinderen,
totaal 37

Gemiddelde
verblijfsduur

210 dagen

249 dagen

287 dagen

208 dagen

De norm voor de verblijfsduur is 6–9 maanden. Met 210 dagen (7 maanden) is de
gemiddelde verblijfsduur binnen de norm.
Van de 22 cliënten op de intensieve zorg Zwolle zijn er 15 nieuw opgenomen. De
herkomst van de nieuwe cliënten is weergegeven in onderstaande diagram.

Nieuw opgenomen cliënten Intensieve Zorg Zwolle zijn afkomstig uit:
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Safe Houses
De safe houses bieden veilige opvang aan mannen, vrouwen en hun eventuele kinderen
die ernstig bedreigd worden in hun veiligheid.
Capaciteit: 2 systemen
2021

2020

2019

2018

Bezetting

89%

30%

66%

89%

Aantal cliënten

1 vrouw, 1
man en 3
kinderen,
totaal 5

2 vrouwen
en 5 kinderen,
totaal 7

2 vrouwen en 4
kinderen, totaal
6

3 vrouwen en 2
kinderen, totaal
5

Gemiddelde
verblijfsduur

Er zijn in
2021 geen
cliënten
vertrokken

56 dagen

447 dagen

167 dagen

De gemiddelde verblijfsduur van een systeem in een safe house kan sterk fluctueren.
Invloed daarop is beperkt vanuit Kadera. De verblijfsduur heeft met name te maken met
de complexiteit van iedere specifieke situatie, waarbij veiligheid voorop staat. In 2021
had Kadera beschikking over de gewenste capaciteit van twee veilige safe houses.

Begeleid Wonen
Begeleid wonen Enschede
Begeleid Wonen Enschede biedt hulpverlening in een zelfstandige woonsituatie.
Capaciteit: 6 systeemplaatsen
2021

2020

2019

2018

Bezetting

99%

97%

94%

108%

Aantal cliënten

26 vrouwen en
17 kinderen,
totaal 43

16 vrouwen en
10 kinderen,
totaal 26

18 vrouwen en
15 kinderen,
totaal 33

17 vrouwen en
18 kinderen,
totaal 36

Gemiddelde
verblijfsduur

145 dagen

161 dagen

140 dagen

140 dagen
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Van de 26 cliënten Begeleid wonen Enschede zijn er 18 nieuw opgenomen. De herkomst
van de nieuwe cliënten is weergegeven in onderstaand diagram.

Nieuw opgenomen clienten Begeleid Wonen Enschede zijn afkomstig uit:
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Begeleid Wonen Mannenopvang
Begeleid Wonen Mannenopvang biedt hulpverlening aan mannen die te maken hebben
(gehad) met huiselijk geweld. De opvang vindt plaats in Zwolle, maar is toegankelijk
voor mannen uit heel Nederland.
Capaciteit: 6 systemen
2021

2020

2019

2018

Bezetting

97%

78%

78%

77%

Aantal cliënten

11 mannen en
1 kind, totaal
12

9 mannen en 2
kinderen, totaal
11

15 mannen en
3 kinderen,
totaal 18

14 mannen

Gemiddelde
verblijfsduur

184 dagen

229 dagen

153 dagen

194 dagen

Van de 11 cliënten Begeleid Wonen Mannenopvang zijn er in 2021 5 nieuw opgenomen.
De herkomst van de nieuwe cliënten is weergegeven in onderstaande diagram.

Nieuw opgenomen cliënten Mannenopvang zijn afkomstig uit:
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Begeleid Wonen Jonge Moeders
Begeleid Wonen Jonge Moeders biedt hulpverlening aan jonge moeders (leeftijd 16-23
jaar) die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. De opvang vindt plaats in
Zwolle, maar is toegankelijk voor jonge moeders uit heel Nederland.
Capaciteit: 6 systemen

Bezetting

2021

2020

2019

2018

89%

79%

81%

92%

Aantal cliënten

11 vrouwen en
11 kinderen,
totaal 22

11 vrouwen en
10 kinderen,
totaal 21

12 vrouwen en
11 kinderen,
totaal 23

13 vrouwen en
13 kinderen,
totaal 26

Gemiddelde
verblijfsduur

199 dagen

152 dagen

177 dagen

241 dagen

Van de 11 cliënten op Begeleid Wonen Jonge moeders zijn er 6 nieuw opgenomen. De
herkomst van de nieuwe cliënten is weergegeven in onderstaand diagram.
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Nieuw geplaatste clienten Begeleid Wonen Jonge moeders zijn afkomstig
uit:
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Opvang slachtoffers mensenhandel multiproblematiek
Er zijn in Nederland in 2019 extra opvangplaatsen gekomen voor slachtoffers van
mensenhandel die kampen met multiproblematiek zoals psychische problemen, een
verslaving of een verstandelijke beperking. Bij Kadera zijn daarvoor 6 opvangplaatsen
gerealiseerd.
2021

2020

Aantal cliënten

1 vrouw, 1 man

1 vrouw, 1 man

Gemiddelde verblijfsduur

482 dagen

223 dagen

In de zomer van 2020 heeft een interne evaluatie plaatsgevonden van de opvang
slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek. Daaruit bleek dat het opvangen van
deze specifieke doelgroep te veel risico’s met zich meebracht ten aanzien van de
reguliere doelgroep, veelal vrouwen met kinderen. Met name de locatievorm met
gedeelde voorzieningen was hier debet aan. In 2021 is met de contractpartners
onderzocht of en hoe de opvang van slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek
bij Kadera gecontinueerd kon worden. Dat heeft vanaf september 2021 geleid tot
uitbesteding middels onderaanneming van cliënten die tot deze doelgroep behoren. Met
ingang van 2022 is deze voorziening buiten Kadera ondergebracht.

Nazorg
Voor cliënten die daar behoefte aan hebben en bij wie het past in hun uitstroomplan, is
nazorg beschikbaar. Sommige cliënten stromen uit naar een andere regio, naar een
ander traject of naar ambulante zorg. In die gevallen is nazorg niet geïndiceerd. Nazorg
krijgt vorm via huisbezoeken. Het doel van nazorg is om cliënten te ondersteunen
wanneer zij weer zelfstandig wonen.
Resultaatverplichting:
•
•

20 trajecten centrumgemeente Enschede
20 trajecten centrumgemeente Zwolle

Pagina 21

Enschede
2021

Zwolle
2021

Enschede
2020

Zwolle
2020

Enschede
2019

Zwolle
2019

Aantal afgesloten
trajecten

19

19

13

9

13

12

Aantal in traject

5

5

8

9

4

3

Totaal

24

24

21

18

17

15

Ambulant
Onderstaand overzicht geeft het aantal ambulante cliënten per gemeente weer. Dit
betreffen zowel WMO als Jeugdwetcliënten. Kadera spant zich in om verblijf in de opvang
zo mogelijk te voorkomen of te verkorten door tijdig ambulante hulpverlening in te
zetten. Hiermee wordt tevens voorkomen dat kinderen onnodig hoeven te verhuizen. Het
uitgangspunt van keuzes hierin blijft de risico-inschatting in het kader van veiligheid.
Ambulante cliënten per gemeente

2021

2020

2019

Almelo

9

16

14

Dalfsen

2

1

2

Deventer

7

7

3

Dinkelland

1

2

1

Enschede

27

27

20

Haaksbergen

1

2

1

Hellendoorn

2

4

2

Hengelo

12

10

7

Hof van Twente

1

3

1

Kampen

11

6

2

Losser

-

1

1

Oldenzaal

2

2

3

Olst-Wijhe

-

-

1

Ommen-Hardenberg

2

-

1

Raalte

2

1

1

Rijssen-Holten

1

1

-

Staphorst

-

-

1

Steenwijkerland

1

2

3

Twenterand

1
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Tubbergen

4

4

2

Wierden

2

4

1

Zwartewaterland

1

Zwolle

35

34

42

Totaal

124

127

109

De totale duur van een traject varieert van 1 maand tot 4 jaar. De gemiddelde duur van
de trajecten bedroeg in 2021 11 maanden (2020:12 maanden).

2.4 Kwaliteit
Methodisch werken
Kadera kenmerkt zich door het methodisch werken met effectieve interventies en
ontwikkelt zich tot een lerende organisatie.

Keurmerk vrouwenopvang
Kadera streeft naar dienstverlening van hoge kwaliteit. Het keurmerk vrouwenopvang is
een instrument om te beoordelen of aan minimale door de sector gedefinieerde
kwaliteits- en veiligheidsstandaarden wordt voldaan. Het keurmerk richt zich op het
thema veiligheid, geborgd in landelijke samenhang, en biedt een kader waarin is
beschreven wat de vrouwenopvang verstaat onder veiligheid voor cliënten, gezinnen en
kinderen. Kadera is aspirant-lid en heeft in 2021 door middel van werkgroepen met
hulpverleners gewerkt aan implementatie. De externe audit vindt plaats in oktober 2022,
tegelijkertijd met de externe audit voor HKZ.
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Kwaliteitscertificaat
Kadera beschikt sinds 2008 over het HKZ-certificaat Welzijn en maatschappelijke
dienstverlening, onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang (versie 2015).
Deze HKZ-norm is compatibel met ISO 9001:2015. In oktober 2021 is Kadera met
succes door de periodieke audit gekomen. Het kwaliteitscertificaat is geldig tot 11
december 2023.

Krachtwerk
Kadera werkt in de hulpverlening volgens de methodiek Krachtwerk. Deze methodiek
gaat uit van de krachten van de cliënt en van de mogelijkheid om te herstellen. Deze
methodiek heeft participatie en zelfregie als uitgangspunt en is integraal onderdeel van
de hulpverlening.

Veerkracht
Bij de hulpverlening aan kinderen en hun ouders maakt Kadera gebruik van de
methodiek Veerkracht. De veiligheid en de ontwikkeling van het kind staan
hierbij centraal. Het hoofddoel van Veerkracht is het voorkomen of verminderen van
negatieve gevolgen van de meegemaakte (traumatische) ervaringen bij het kind en het
realiseren van een situatie waarin kinderen zich, ondersteund door ouders en mensen uit
het netwerk, in veiligheid kan ontwikkelen.
Aan de hand van vijf thema’s wordt gewerkt aan veiligheid en ontwikkeling:
1.
2.
3.
4.
5.

Kind in beeld
Ouders en opvoeding
Positief leef- en opvoedklimaat
Netwerk
Samenwerken met en inschakelen van externe hulp en begeleiding.

Ieder kind heeft een eigen hulpverlener die met het kind en de ouders aan het werk gaat
met deze thema’s. In 2021 verbleven 103 kinderen langer dan 6 weken in de opvang.
Deze kinderen zijn begeleid met de methodiek Veerkracht. De belangrijkste resultaten
van Kind in beeld zijn:
83,5% van de kinderen heeft een intake conform Veerkracht gehad.
64,1% van de kinderen is gescreend.
84,5% van de kinderen heeft een veiligheidsplan.
85,4% van de kinderen heeft een actieplan conform Veerkracht.
Bij 68,9% van de kinderen is er contact met de andere ouder geweest.

Effectmeting
Kadera meet regelmatig de effecten van haar hulpverlening. Het is de bedoeling dat
cliënten een hogere kwaliteit van leven ervaren (en hebben) wanneer 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 SSIO-onderzoek wordt bij iedere cliënt minimaal twee keer afgenomen, bij de intake
en bij de uitstroom. Bij cliënten die langer in de opvang verblijven, wordt vijf weken na
opname en drie maanden na opname opnieuw een meting verricht. De maximale score
die kan worden behaald is 25. De scores geven aan in welke mate zelfredzaamheid is
bereikt. Er zijn vijf domeinen vastgesteld in dit meetinstrument (wonen, financiën,
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participatie, sociaal netwerk en veiligheid), waarbij op elk domein maximaal 5 punten
behaald kunnen worden.
Gemiddelde totaalscores - uitgestroomde cliënten

Soort
meting

Wonen

Financiën

Participatie

Sociaal
Netwerk

Veiligheid

Totaal

Startmeting

2,36

3,15

1,98

3,00

2,16

12,65

1e TRO

3,11

3,68

2,11

3,46

2,71

15,07

2e TRO

2,95

4,10

2,05

3,35

3,00

15,45

3e TRO

3,00

3,80

3,00

4,00

4,00

17,80

Eindmeting

3,89

3,57

2,57

3,73

3,55

17,31

+1,53

+0,42

+0,59

+0,73

+1,39

+4,66

Verschil

Uit de resultaten blijkt dat cliënten vooruitgaan op alle vijf de getoetste domeinen.
In 2020 was het verschil (vooruitgang) tussen start en eindmeting 4,88 en in 2019 3,84.
De scores liggen iets lager dan vorig jaar, het zou kunnen dat dit komt door de
beperkingen ten gevolge van de coronapandemie.

Incidenten
Er zijn in 2021 131 incidenten gemeld. Dat is een stijging ten opzichte van 115
meldingen in 2020. In 2021 heeft Kadera een nieuw systeem ingevoerd voor het melden
van (bijna) incidenten.
Aard van de meldingen
• Agressie: 13
• Informatiebeveiliging en datalekken: 8
• Medicatie: 6
• Onveilige situatie: 29
• Prikken, snijden, spatten: 3
• Ongeval client of kind: 4
• (Tentamen) suïcide of dreigen: 5
• Probleem met ICT, telefonie, AWARE: 24
• Vermissing: 0
• Fouten en afwijkingen: 19
• Anders: 16
Er is geen calamiteit geweest. Er is in 2021 een keer melding gedaan van een incident bij
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Naar aanleiding hiervan zijn verbeteracties
genomen, zoals het aanpassen van de gedragscode die door alle medewerkers is
ondertekend.
Het aantal meldingen is afgelopen jaar gestegen in vergelijking met 2020. Er is flink
geïnvesteerd om de meldcultuur te versterken. Opvallend is dat er meer fouten en
afwijkingen gemeld worden. Dat is positief, omdat Kadera daarvan kan leren én
verbeteren. In 2022 wordt ingezet op het monitoren van verbeteracties naar aanleiding
van incidentmeldingen op teamniveau. Uit de analyse van de teams bleek dat de
getroffen maatregelen, veelal op teamniveau, afdoende waren. Ook de onderlinge nazorg
is goed.
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Melding geweld tussen cliënten
Er is in 2021 een keer sprake geweest van ‘lichte gevallen’ van geweld tussen cliënten.
De melding is opgevolgd en indien nodig zijn protocollen aangepast om in de toekomst zo
veel mogelijk geweld tussen cliënten te kunnen voorkomen.

Cliënttevredenheid
Intern gemeten
Kadera doet intern onderzoek naar de tevredenheid van haar cliënten. Hieronder staan
de uitkomsten van 2021.
Clienttevredenheid 2021

Gem.
Waardering
2021

Gem.
waardering
2020

Gem.
waardering
2019

Opvangvoorzieningen

8,7

8,6

8,5

Ambulant

8,3

9

8,6

Hulpverlening aan kinderen

8,4

8,2

8,3

AWARE

9,0

Extern gemeten
Kadera laat elke drie jaar een externe partner de clientervaring meten. In 2021 is er
geen extern cliënttevredenheidsonderzoek/cliëntervaringsonderzoek geweest. In 2022
staat het volgende onderzoek (CQ-index) gepland.
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Cliëntenparticipatie
Cliënten hebben de mogelijkheid om te participeren in de cliëntenpanels op locatie. De
deelnemers aan de cliëntenpanels kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over
het beleid en de werkwijze van Kadera op de locatie waarop zij verblijven. Cliënten
hebben via de cliëntenpanels medezeggenschap over voorgenomen besluiten
van Kadera die voor cliëntenzorg van de betreffende afdeling van belang zijn.
Opvang Enschede
In opvang Enschede zijn in 2021 drie cliëntenpanels geweest.
Begeleid wonen jonge moeders en mannenopvang (BW(J)M)
In verband met corona zijn er geen live cliëntenpanels geweest bij BW(J)M. Tijdens
online groepsbijeenkomsten en via groepsberichten werd input gevraagd en verkregen
over diverse onderwerpen.
Opvang Zwolle
Er zijn in 2021 vier cliëntenpanels geweest in opvang Zwolle.

Klachten en geschillen
Kadera heeft een laagdrempelige klachtenregeling voor de afhandeling van klachten van
cliënten. Kadera heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris en voor cliënten met een
klacht is er daarnaast de externe klachtencommissie. Cliënten kunnen zich bij het
indienen van een klacht laten ondersteunen door een cliëntvertrouwenspersoon. Het
aantal klachten en meldingen is in 2021 significant lager dan voorgaande jaren.
Het totaal aan meldingen en klachten in 2021 was 6, bestaande uit 1 informele klacht en
5 meldingen. Er zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie.
Aantal
•
•
•
•
•

klachten en meldingen per locatie
Opvang Zwolle: 0 klachten en 2 meldingen
Opvang Enschede: 0 klachten en 3 meldingen
Ambulant Enschede: 1 informele klacht en 0 meldingen
Ambulant Zwolle: 0 klachten en 0 meldingen
Toegang en Trajecten: 0 klachten en 0 meldingen

Klachtencommissie cliënten
In het verslagjaar 2021 zijn er geen klachten ingediend over Kadera bij de
klachtencommissie cliënten.
In verband met de coronamaatregelen heeft de commissie in 2021 éénmaal regulier
vergaderd. Tijdens deze vergadering liet de commissie zich bijpraten over de gang en
stand van zaken, teneinde zicht te blijven houden op situaties/omstandigheden die
eventueel tot klachtenbehandelingen zouden kunnen leiden.
De samenstelling van de klachtencommissie was per 31 december 2021 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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Jeugdhulp
Hieronder volgt de verantwoording die vereist is in het kader van de Jeugdhulp die
Kadera in 2021 geboden heeft.
Reden beëindiging van de Jeugdhulp
Reden beëindiging
van de jeugdhulp

Aantallen per beëindigingsreden

Aantallen trajecten per reden beëindiging zoals genoemd in
beleidsinformatie. De reden waarom de jeugdhulp is beëindigd, waarbij de
volgende opties gelden,
7 beëindigd volgens plan,
5 voortijdig afgesloten, in overeenstemming
0 voortijdig afgesloten, eenzijdig door de cliënt,
1 voortijdig afgesloten, eenzijdig door de aanbieder
1 voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden

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

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)
XX

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, inclusief jeugdwet te vergroten,
is Kadera voornemens medezeggenschap voor deze

Pagina 28

doelgroep te organiseren. Gezien de geringe omvang
van het aantal cliënten en medewerkers voor de
jeugdwet is een cliëntenraad op dit moment niet het
juiste middel en gezien het geringe aantal
medewerkers niet verplicht.
De frequentie waarin en de
wijze waarop de organisatie
de kwaliteit laat beoordelen
en het resultaat daarvan.

1-2

Bij ambulante cliënten is in november 2019 d.mv. de
CQ-index ambulant de cliënttevredenheid
gemeten. De CQ-index wordt 1 keer per 3 jaar
afgenomen. In november 2022 wordt de CQ-index
weer afgenomen.
Bij het afronden van het hulpverleningstraject wordt
de cliënt gevraagd naar tevredenheid en resultaat
van de hulpverlening (interne meting). De respons
hierop is echter laag.

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

1-2

Kadera kent een klachtenregeling waar ook cliënten
jeugdhulp gebruik van kunnen maken.

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

1

Kadera heeft 1 melding gekregen over de verleende
jeugdhulp. Naar aanleiding daarvan zijn
verbetermaatregelen genomen.

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

2

Op de website van Kadera en in de Wegwijzer in de
cliëntruimtes wordt de klachtenregeling onder de
aandacht gebracht. De wegwijzer ambulant/jeugdwet
wordt in 2022 gemaakt.

De wijze waarop de
klachtencommissie haar werk
heeft kunnen doen.

1

N.v.t., geen klachten ontvangen.

De wijze waarop de
organisatie het oordeel van de
klachtencommissie heeft
opgevolgd (hoe vaak
opgevolgd, welke
maatregelen, hoe
meegedeeld).

-

N.v.t.
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3.

Kadera als partner

In 2021 heeft Kadera haar partnerschapsrol verder uitgebreid door een zichtbare rol in te
nemen in de wijk, bij de ketenpartners en in het maatschappelijke debat rondom de
thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo heeft Kadera in samenwerking met
actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis en gemeente Zwolle verschillende webinars
georganiseerd en zijn medewerkers getraind in de TOP 3-methodiek om de
samenwerking met de ketenpartners zo soepel mogelijk te laten verlopen.
In 2022 wil Kadera haar zichtbaarheid en positionering zowel lokaal als regionaal en
landelijk verder versterken. Te denken valt aan het initiëren en uitvoeren van onderzoek
en het via training en voorlichting delen van kennis en expertise. Kadera wil nadrukkelijk
haar expertise met partners in het maatschappelijke veld delen door consultatie te
bieden, zowel op casusniveau als wat betreft het trainen van medewerkers of het
meedenken op het gebied van bestuur en beleid. Organisaties met een vraagstuk op het
gebied van veiligheid in relaties kunnen bij Kadera terecht voor meedenken, informatie
en advies.

3.1 Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zwolle
CSG Zwolle biedt hulp aan slachtoffers van acuut (≤7 dagen geleden) en niet-acuut
seksueel geweld. Het centrum in Zwolle richt zich op de gebieden IJsselland en Noord- en
Oost-Gelderland, maar opent ook haar deuren voor slachtoffers van buiten deze regio.
CSG Zwolle is een samenwerking tussen de gemeente Zwolle en gemeente Apeldoorn,
Isala ziekenhuis, GGD, Dimence Groep, Kadera, Politie en Veilig Thuis.
In 2021 heeft CSG Zwolle ondersteuning geboden bij 80 acute casussen en 40 acute
consulten. Deze cijfers zijn zo goed als gelijk aan het aantal casussen in 2020. Net als in
2020 zagen we een daling van het aantal acute casussen tijdens de landelijke coronalockdowns. Tijdens versoepelingen zagen we het aantal meldingen weer groeien. Beide
coronajaren zijn dan ook goed met elkaar te vergelijken. Naast de acute slachtoffers is er
hulp/advies gegeven aan 183 niet-acute slachtoffers. Dit is een groei van 173% ten
opzichte van het aantal niet-acute casussen in 2019 (67 in totaal) en 45% ten opzichte
van het aantal niet acute casussen in 2020 (126 in totaal). De verwachting is dat het
aantal niet-acute casussen blijft groeien doordat het thema seksueel geweld steeds meer
een plek krijgt in de samenleving. Er is allereerst veel aandacht voor het onderwerp in
landelijke media en televisieprogramma’s. Daarnaast krijgt het Centrum Seksueel
Geweld, zowel landelijk als regionaal, steeds meer naamsbekendheid.
Er werkten op 31 december 2021 elf casemanagers bij CSG Zwolle, waarvan acht onder
contract bij Kadera. Drie casemanagers werken als invaller en draaien geen vaste
diensten. Hierdoor is het opvangen van ziekte en openstaande diensten makkelijker. Dit
bevordert de stabiliteit van de casemanagerspoule. Met de convenantpartners is eind
2021 het convenant opnieuw geëvalueerd en stilzwijgend verlengd. De samenwerking
met alle partners is besproken in individuele convenantevaluaties. Naar aanleiding van
deze evaluaties zal de beleidsgroep in 2022 anders vormgegeven worden. Het doel
hiervan is de betrokkenheid van partners te vergroten en de inhoud van de
bijeenkomsten van de beleidsgroep meer te laten aansluiten bij de rol van de partners.
In 2021 lag de focus voornamelijk op het vergaren van meer naamsbekendheid voor CSG
Zwolle door het uitvoeren van het communicatieplan. Allereerst zijn er voorlichtingen
gegeven over seksueel geweld en het CSG bij verschillende ketenpartners in de
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werkregio. Na de aankondiging gaven 74 organisaties/professionals aan geïnteresseerd
te zijn. Uiteindelijk zijn er 33 voorlichtingen verzorgd voor volledige organisaties/teams.
Om ook individuele professionals van deze informatie te kunnen voorzien, is in
september een webinar georganiseerd ter ere van het 5-jarig jubileum van CSG Zwolle.
220 mensen hebben zich opgegeven voor het webinar en de terugkijklink is 67 keer
bekeken. Tot slot zijn er meerdere (online) campagnes opgezet, interviews gegeven voor
artikelen en is er aangesloten bij de landelijke communicatie-uitingen. In 2022 zullen
opnieuw wekelijks voorlichtingen worden georganiseerd bij externen.
Er zijn in 2021 verschillende landelijke ontwikkelingen geweest die van invloed waren op
CSG Zwolle. Er liep een ‘pilot eigen risico’ waarbij acute slachtoffers het standaard eigen
risico van 385 euro vergoed kregen met als doel de drempel voor zorg van het CSG te
verlagen. Het is nog niet bekend of deze pilot een vervolg gaat krijgen. Ook zijn de
landelijke kwaliteitscriteria voor de niet-acute doelgroep vastgesteld en is er een
werkproces ontwikkeld voor het begeleiden van slachtoffers van online seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Deze doelgroep zal in 2022 meer aandacht krijgen met als
gevolg dat deze slachtoffers zich naar verwachting vaker gaan melden bij het CSG.
Tot slot zijn er in 2021 gesprekken gevoerd met als doel het beschikbaar krijgen van
sporenarme ruimtes voor de CSG-werkzaamheden. Op dit moment maakt het CSG
gebruik van ruimtes op de huisartsenpost en poli chirurgie binnen Isala. Deze ruimtes
worden ook gebruikt door andere disciplines, waardoor het risico op sporencontaminatie
hoog is. Een verbouwing op de spoedeisende hulp van het Isala ziekenhuis heeft prioriteit
gekregen. Het creëren van CSG-ruimtes zal hier een belangrijk onderdeel van zijn. In
2022 zullen de mogelijkheden verder worden onderzocht.

3.2 Preventie: Trainingen en voorlichtingen
Preventieprojecten en activiteiten
Ondanks de coronamaatregelen, waardoor de trainingen en voorlichtingen in 2021
grotendeels online hebben moeten plaatsvinden, heeft team preventie van Kadera zich
op verschillende manieren ingezet om zowel intern als extern de kennis en
handelingsvaardigheid rondom huiselijk geweld en kindermishandeling te vergroten.

Externe projecten
Naast interne deskundigheidsbevordering biedt Kadera verschillende externe trainingen
en voorlichtingen en hebben organisaties de mogelijkheid om een training op maat te
laten maken. De verzoeken voor een training komen uit allerlei branches en beslaan
verschillende onderwerpen zoals ouderenmishandeling, signaleren van huiselijk geweld of
financiële uitbuiting.
Aantal
•
•
•
•

externe trainingen:
Basistraining huiselijk geweld en kindermishandeling: 11 dagdelen
Tweedaagse training aandachtsfuntionarissen: 4 dagdelen
Terugkombijeenkomsten werken met de meldcode, ouderenmishandeling,
gespreksvoering: 15 dagdelen
Voorlichtingen: 17 dagdelen
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Evaluatie van training en voorlichting
155 deelnemers van de training of voorlichting van Kadera hebben een online
evaluatieformulier ingevuld. Gemiddeld wordt de training beoordeeld met een 8.
Een aantal reacties van de deelnemers:
‘Er wordt een mooie afwisseling gemaakt tussen theorie en praktijk.’
‘Mooi om het in contact met de mensen te doen en het persoonlijk te maken.’
‘Het onderwerp is niet theoretisch gebleven, maar heel tastbaar geworden.’

Interne trainingen en deskundigheidsbevordering
Kadera biedt intern verschillende trainingen en deskundigheidsbevorderingsmogelijkheden aan. Iedere nieuwe medewerker neemt deel aan de basistraining huiselijk
geweld. Daarnaast worden er trainingen over specifieke methoden aangeboden, namelijk
de basismethodieken Krachtwerk en Veerkracht.
•
•
•
•
•
•
•

39
16
38
12
33
16
4x

nieuwe medewerkers hebben de basistraining huiselijk geweld gevolgd;
nieuwe medewerkers hebben de basistraining Krachtwerk gevolgd;
medewerkers hebben de bijscholing Krachtwerk gevolgd;
medewerkers hebben de basistraining Veerkracht gevolgd;
medewerkers hebben de bijscholing Veerkracht gevolgd;
vrijwilligers hebben de basistraining huiselijk geweld gevolgd.
inspiratiedag veerkracht

3.3 Projecten
Helpende Hand
Via een driejarig project heeft Kadera gezinnen die te maken hebben gehad met huiselijk
geweld door middel van vrijwilligers ondersteund in hun herstelproces. Dit project is
grotendeels gefinancierd door het Oranjefonds. 2021 was het derde en laatste jaar
binnen de projectfinanciering van het Oranjefonds. Voor het vervolg van het project is
een overbruggingsfinanciering aangevraagd en goedgekeurd bij het Oranjefonds, welke
het eerste halfjaar van 2022 dekt. Voor de periode daarna zal gezocht worden naar
structurele vervolgfinanciering.
Vrijwilligers worden gekoppeld aan cliënten of kinderen en er zijn vrijwilligers die ten
behoeve van een groep cliënten of groep kinderen activiteiten organiseren en uitvoeren.
Ondanks de coronapandemie waren er aan het eind 2021 32 vrijwilligers werkzaam voor
Kadera. Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal vrijwilligers in 2020.
Op de intensieve zorg in Zwolle en Enschede zijn in 2021 20 geslaagde koppelingen
geweest, zowel voor kinderen als voor volwassen cliënten. De reacties van kinderen,
cliënten en hulpverleners zijn positief over deze manier van werken.

Huisdier mee
In 2019 is Kadera een pilot gestart waarbij cliënten op de locatie Enschede hun huisdier
mee konden nemen naar de opvang. Dit was in samenwerking met Mendoo (voorheen
Blijf van mijn Dier), die reeds opvang voor huisdieren in gastgezinnen verzorgden. De
ondersteuning van Mendoo is van groot belang voor onze cliënten, omdat het moeten
achterlaten van huisdieren het vertrek naar een veilige omgeving zeer kan belemmeren.
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In 2021 is er regelmatig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een huisdier mee te
nemen naar de opvang en is het voorgekomen een huisdier aangeschaft werd tijdens het
verblijf in de opvang. In dat laatste geval werden aanvullende afspraken gemaakt, omdat
Kadera daarbij niet kan rekenen op het vangnet van Mendoo. Uitgangspunt blijft dat
Huisdier mee bedoeld is voor dieren die al onderdeel waren van het gezin voor het
vertrek naar de opvang.

Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT)
Van 1 januari 2020 tot 1 februari 2021 liep bij Kadera het project Verbeteren van de
Opvang van slachtoffers van huiselijk geweld bij Kadera, Handen thuis, nu en later.
Doelstelling van het project was dat kinderen die uit de opvang vertrekken hersteld zijn
van trauma, weer terug kunnen keren in een veilige leefomgeving en weerbaarder
zijn. Er zijn afspraken gemaakt met Jeugd GGZ van Dimence Groep om de traumazorg
snel in te zetten en te verbeteren en de risico- gestuurde en herstelgerichte
ketensamenwerking vorm te geven. In samenwerking met gemeente Zwolle konden
drempelloze beschikkingen afgegeven worden voor traumahulpverlening aan kinderen.
Resultaten van het project
Hulpverleners van Kadera en medewerkers van Jeugd GGZ van de Dimence Groep zijn
gezamenlijk getraind in risicogestuurde en ketengerichte zorg (Top 3* Veiligheid door
Civilcare, Sander van Arum en Linda Vögtlander).Tijdens het project zijn 27 kinderen van
de opvang in Zwolle gezien en aangemeld voor intake, diagnostiek en onderzoek met
betrekking tot traumabehandeling. Bij 6 van deze kinderen is gebruikgemaakt van de
drempelloze beschikking van gemeente Zwolle voor het starten van de geïndiceerde
behandeling. Bij 4 van deze aanmeldingen is de moeder aangemeld bij de volwassen
GGZ. Cliënten gaven aan tevreden te zijn over de nieuwe werkwijze en zij gaven een
hoge waardering voor de nieuwe aanpak. De gedeelde visie op de traumagerichte
aanpak, de versterkte samenwerking en de werkwijze met de Jeugd GGZ en gemeente
Zwolle, zonder wachttijden en met versnelde toekenning van de beschikkingen, zijn
duidelijke succesfactoren van dit project. Deze werkwijze kan worden overgedragen naar
andere regio’s en wordt tijdens landelijke bijeenkomsten gedeeld met andere
organisaties voor vrouwenopvang.
Kadera ziet dit project als de start van een intensieve en krachtige samenwerking tussen
alle betrokken partijen ten behoeve van een traumasensitieve aanpak voor kinderen in
de opvang en hun ouder(s). Echter blijkt voortzetting van het project momenteel niet
haalbaar, voornamelijk vanwege beperkte capaciteit bij Jeugd GGZ en de landelijke
wachtlijstproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg. Kadera blijft in samenwerking
met de partners aansturen op een vervolg van dit project, waarmee hopelijk in de loop
van 2022 gestart kan worden.

Samenwerking Bonaire
Kadera heeft al een aantal jaar een prettige samenwerking met vrouwenopvang Krusada
op Bonaire. Sinds 2019 biedt Krusada opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld in de
regio. Hier heeft Kadera, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, de afgelopen jaren aan bijgedragen door onder andere het meedenken in het
opzetten van de opvang, ketensamenwerking en begeleiding en door het trainen van
medewerkers van Krusada op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
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Daarnaast heeft Kadera een jarenlange bijdrage geleverd aan de inter-eilanderlijke
werkgroep om te komen tot een goedwerkend verwijssysteem van slachtoffers van
huiselijk geweld binnen de landen en bijzondere gemeentes van het Koninkrijk.
In 2021 heeft een medewerker van Kadera, op verzoek van het ministerie van VWS,
deelgenomen aan de conferentie No Mas No More op Bonaire, in navolging van de eerste
conferentie No Mas No More op Aruba in 2018. Deze conferentie behelsde onder meer
een aantal rondetafelgesprekken over onderwerpen rondom huiselijk geweld en
kindermishandeling alsmede een aantal workshops en gastsprekers. Ruim 200
deelnemers hebben online deelgenomen aan de conferentie. De inzet vanuit Kadera ten
behoeve van de vrouwenopvang in Bonaire wordt bekostigd door het ministerie en gaat
niet ten koste van de middelen die Kadera ontvangt voor haar activiteiten in Overijssel.

3.4 Onderzoek
Kadera en SAFE
Kadera is in oktober 2021 een samenwerking gestart met het Radboud universitair
medisch centrum om gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de wisselwerking tussen
online en offline hulpverlening bij huiselijk geweld. Kadera en SAFE benutten in deze
samenwerking hun praktijkervaring en wetenschappelijke kennis. Op die manier wordt de
expertise op het gebied van huiselijk geweld, (ex-)partnergeweld en online en offline
hulpverlening samengebracht.
Het doel van het onderzoek van SAFE en Kadera is om meer inzicht te krijgen in wat voor
vrouwen die (ex-)partnergeweld meemaken de behoeften, obstakels en wensen zijn
rondom online hulpverlening. Op die manier wordt verzameld wat er al goed gaat en wat
nog beter kan om slachtoffers online en offline te ondersteunen. Er is een online
vragenlijst uitgezet en er worden online en telefonische interviews gehouden met
vrouwelijke slachtoffers van (ex-) partnergeweld. Door middel van een Engelstalig
wetenschappelijk artikel en een Nederlandstalige infographic zullen de resultaten van dit
onderzoek in 2022 gedeeld worden met onder andere professionals, beleidsmakers en
wetenschappers. De uitkomsten van het onderzoek zullen bovendien door Kadera
gebruikt worden om haar hulpverleningsaanbod te verbeteren.

Afstudeeronderzoeken
Kadera biedt ieder jaar Hbo-studenten de mogelijkheid om afstudeeronderzoeken uit te
voeren binnen de organisatie. In 2021 zijn er vijf afstudeeronderzoeken afgerond.
1. Hoe moet ik nou laten zien wat ik eigenlijk voel?; adviesrapport over alternatieven
die Kadera hulpverleners kan bieden rondom emotieregulatie bij kinderen.
2. Traumabehandeling, en nu?; een ondersteunend product in de begeleiding van
een EMDR -traject; een informatieboekje voor hulpverleners bij de begeleiding
van cliënten tijdens een EMDR-behandeling.
3. Hulpverlening tijdens een pandemie; adviesrapport met vijf creatieve ideeën voor
het uitvoeren van een krachteninventarisatie.
4. Hoe wordt er binnen Kadera omgegaan met schuldenproblematiek van cliënten?;
een verkennend onderzoek naar interne interventies bij clienten die met schulden
bij Kadera komen.
5. Krachtig en Kundig; een beschrijvend onderzoek naar de ervaringen en behoeftes
van professionals en cliënten ten tijde van COVID-19.
Naar aanleiding van deze onderzoeken kan Kadera haar hulpverlening verbeteren.
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4.

Kadera als gezonde organisatie

Kadera heeft in 2021 het ziekteverzuim drastisch weten te verlagen, ondanks het
landelijk hogere verzuim door covid. Er is een besturingsfilosofie opgesteld en elk
kwartaal is in een strategische koers sessie online een update gegeven over
ontwikkelingen rondom hulpverlening, bedrijfsvoering en financiën. De verbeterslag van
de ICT-infrastructuur die al in 2020 is ingezet, heeft in 2021 verder vorm gekregen.
In 2022 zal de implementatie van de nieuwe besturingsfilosofie voortgezet worden en zal
aandacht uitgaan naar het versterken van het eigenaarschap en deskundigheid van de
medewerkers. Ook wordt gestreefd naar het vormgeven van een meerjaren financieel
beleid, in afstemming met de relevante ketenpartners en opdrachtgevers.

4.1 Bestuur en organisatie
Principes Governancecode Zorg
Uit het self assessment, terug te vinden in de bijlagen, blijkt dat van de zeven principes
van de Governancecode er in 2021 zeven volledig zijn nageleefd.

Bestuur
Kadera is een stichting met een raad van toezicht-model. In statuten en reglementen is
vastgelegd hoe raad van toezicht, bestuur, ondernemingsraad en cliëntenraad hun rol
vervullen. Het bestuur (de directeur-bestuurder) is eindverantwoordelijk en belast met
het besturen van de stichting.
Naam

hr. of
mw.

Functie

Interim
ja/nee

Functie
vervuld
sinds

Nevenfuncties

J.H.Y.
Traas,
MBA

hr.

Directeurbestuurder

Nee

01-052020

Bestuurslid voetbalvereniging FC Zutphen
Bestuurslid vliegvisvereniging Heelweg

4.2 Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en
op de algemene gang van zaken in de organisatie, vervult de rol van werkgever van de
directeur-bestuurder en fungeert als sparringpartner voor de directeur-bestuurder en het
managementteam. In 2021 heeft de raad het beleid en de ontwikkelingen bij Kadera
nauwkeurig gevolgd, meegedacht bij het formuleren van de besturingsfilosofie en
adviezen verstrekt op het thema veiligheid.
De raad van toezicht bestaat uit vier leden die worden benoemd voor een periode van
vier jaar. De eerste zittingstermijn kan met maximaal een periode verlengd worden.
(Her)benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare
profielschets. In 2021 is mevrouw M. Groenberg herbenoemd als voorzitter van de raad,
voor de aankomende vier jaar. Bovendien is de heer A. Verburg benoemd tot
vicevoorzitter van de raad en is mevrouw A. Roelofs per 1 januari 2021 toegetreden tot
de raad.
Voor het uitvoeren van haar taken wordt de raad van toezicht ondersteund door twee
commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Beide commissies zijn
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gericht op specifieke thema´s, als voorbereiding op besluitvorming door de
voltallige raad van toezicht. Mevrouw Roelofs is contactpersoon richting
de ondernemingsraad.

Toezichthoudend orgaan
De leden van de raad van toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun
functie uit zonder last of ruggenspraak, daarbij elke vorm van belangenverstrengeling
vermijdend. Bij geen van de leden is sprake geweest van tegenstrijdige belangen, noch
zijn naar het oordeel van de raad van toezicht transacties verricht waarbij tegenstrijdige
belangen van de directeur-bestuurder hebben gespeeld.
Naam

Hoofdfuncties

Mevrouw M.K.
Groenberg,
voorzitter

Eigenaar
Boardroomadvies.co
m en Groenberg
Mediation

Nevenfuncties

Eerste

Benoemd

benoeming

tot

Voorzitter raad van
Commissarissen Stichting
de Woonmensen

1-10-2017

1-10-2025

Voorzitter raad van
toezicht Stichting
Centrum voor Jeugd en
Gezin Barneveld

1-1-2016

1-1-2023

15-10-2020

15-102024
(herbenoe
mbaar)

Voorzitter raad van
Commissarissen Stichting
Woonstede

Mevrouw A. Roelofs

Plaatsvervangend
hoofddirecteur van
de Immigratie- en
Naturalisatiedienst
bij het ministerie
van Justitie en
Veiligheid

Voorzitter ad interim
stichting 3D

De heer A. Verburg

Programmamanager
Openbaar Ministerie

Penningmeester stichting
Walburgiskerk Zutphen

1-7-2018

1-7-2022

Mevrouw H. Mensink

Eigenaar Harvesting
DMV

CDA-raadslid gemeente
Hardenberg

7-9-2020

7-09-2024

Directeur-bestuurder
LOC+

Activiteiten en genomen besluiten raad van toezicht 2021
•

•
•

In 2021 vergaderde de raad van toezicht zesmaal, waarvan vijf keer in
aanwezigheid van de directeur-bestuurder en twee keer in aanwezigheid van de
ondernemingsraad. De voorzitter van de raad van toezicht en de directeurbestuurder voerden daarnaast regelmatig overleg.
Leden van de raad van toezicht zijn in 2021 aanwezig geweest bij een artikel 24
vergadering met de ondernemingsraad en de directeur-bestuurder.
Leden van de raad van toezicht hebben twee cliëntenpanels bijgewoond.
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•
•
•
•
•

•
•
•

Op 20 december 2021 vond overleg plaats met twee leden van de raad
van toezicht en de ondernemingsraad.
De jaarrekening en het jaarverslag 2020 zijn vastgesteld, na bespreking van het
controleverslag met de accountant.
De kwartaalrapportages en dashboards zijn besproken, primair door de
auditcommissie.
De heer A. Verburg is per 17 mei benoemd als vicevoorzitter van de raad van
toezicht.
De raad van toezicht heeft een governancedag georganiseerd waarin zij tevens
onder begeleiding van een externe partij een zelfevaluatie heeft uitgevoerd. Ook
heeft de raad van toezicht tijdens deze dag nagedacht over de
portefeuilleverdeling inclusief de portefeuille veiligheid.
In 2021 heeft de raad van toezicht haar vernieuwde toekomstvisie opgesteld.
In 2021 heeft de raad van toezicht het directiestatuut geëvalueerd.
Conform de afspraak met accountant Flynth, welke is gemaakt naar aanleiding
van het jaarrekeningtraject over 2020, heeft de raad van Toezicht een externe
partij (BDO-accountants) gevraagd om een toets uit te voeren op de WNTklassenindeling.

Voorgenomen activiteiten raad van toezicht 2022
•

•

De raad voert de jaarlijkse zelfevaluatie uit in het najaar van 2022. Onderwerpen
die aan de orde zullen komen, zijn de rolopvatting van de twee commissies van de
raad, het agenderen van het risicobeleid en de balans tussen nabijheid en
distantie in het toezicht.
In 2022 zal de raad van toezicht wederom een governancedag organiseren.

Auditcommissie
De auditcommissie bestond in 2021 uit de leden mevrouw H. Mensink en de heer A.
Verburg (voorzitter). De auditcommissie kwam in 2021 zes keer bij elkaar voor overleg
met de directeur-bestuurder. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de controller.
De bestuurder rapporteerde de financiële uitkomsten in deze vergaderingen.
Met de accountant werd de rapportage over het jaarverslag 2020 ter voorbereiding op
vaststelling van het jaarverslag door de raad van toezicht besproken.
Belangrijkste onderwerpen in 2021 waren: jaarrekening 2020, begroting 20212022, begrotingsbewaking, corona-effecten, liquiditeitsontwikkeling, ontwikkelingen
rondom opvang voor slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek en
ziekteverzuim.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaat uit de leden mevrouw Groenberg en mevrouw Roelofs
(voorzitter). De remuneratiecommissie heeft met de directeur-bestuurder gesproken over
de gezamenlijk vastgestelde resultaatafspraken voor 2021 en heeft de voortgang daarin
bewaakt. Tevens heeft de remuneratiecommissie aan de raad van toezicht een voorstel
gedaan voor de bezoldiging van de directeur-bestuurder en voor het omzetten van zijn
tijdelijke contract naar een contract van onbepaalde tijd.
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Honorering van de raad van toezicht
De honorering van de raad van toezicht past binnen het advies van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. Per januari 2021 bedraagt de
bezoldiging van de voorzitter € 16.920 en € 11.280 voor de leden.

Dankwoord
In het eerste jaar van de nieuwe strategische koers is het Kadera gelukt om een aantal
mooie resultaten te realiseren. Kadera heeft bijgedragen aan veiligheid in relaties door
het bieden van veilige opvang en hulp bij mensen thuis en heeft zich ingezet om huiselijk
geweld duurzaam te stoppen. Daarnaast heeft Kadera succesvol gewerkt aan het
verbeteren van haar zichtbaarheid, is zij in staat gebleken om haar ziekteverzuim
drastisch bij te stellen en heeft ze een bijdrage geleverd aan de regiovisies aanpak
huiselijk geweld in Twente en IJsselland. Het is dankzij voortdurende inzet van bestuur,
medewerkers en vrijwilligers dat deze mooie resultaten behaald zijn.

4.3 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad behartigt de belangen van de werknemers van Kadera.
In 2021 bestond de OR uit:
Naam

Zittingstermijn

Functie

Mevrouw B. Rijpkema

31 maart 2025

Voorzitter

Mevrouw A. Schipper

31 maart 2025

Secretaris (sinds 1 april
2021 lid)

Mevrouw J. Bokking

31 maart 2022

Lid (verlof vanaf
augustus 2021)

Mevrouw D. Mohamed

31 maart 2025

Lid

Mevrouw B. Mols

31 maart 2022

Lid

Mevrouw C. Kragt

31 maart 2021

Lid (tot 31 maart en
sinds augustus 2021
i.v.m. verlof J.
Bokking)

Mevrouw F. de Haan

31 maart 2021

Lid tot 31 maart

Na voorgaande financieel onstuimige jaren, heeft de ondernemingsraad gezien dat in
2021 naast voortdurende en noodzakelijke aandacht voor gezonde financiën, weer ruimte
kwam voor kwaliteit. De ondernemingsraad ervaart hiervan een positief effect op de
medewerkers. Daarin past de overdracht van de opvang van slachtoffers mensenhandel
multiproblematiek, ook al ging dat helaas gepaard met afscheid van enkele collega’s.
De ondernemingsraad heeft in 2021 succesvol gewerkt aan haar zichtbaarheid. Een
aantal keer is actief informatie opgehaald, die verwerkt is in het overleg met de
directeur-bestuurder.
De samenwerking met de directeur-bestuurder wordt door de OR als positief ervaren. De
ondernemingsraad ziet een directeur die zich inzet om een toekomstgerichte strategie
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neer te zetten en medewerkers daarin mee te nemen. Ook de afwegingen gericht op het
behoud van gezonde financiële situatie zijn op transparante wijze uitgelegd.
De OR heeft in juni een tweedaagse training gevolgd onder leiding van SBI-formaat.
Daarbij is onder meer gewerkt aan het sneller en beter nemen van besluiten binnen de
OR, het bewaken van de actielijst en aan een plan voor communicatie met de achterban.

Overleggen
Er heeft zeven keer regulier overleg (waarvan 1 extra ingelast) plaatsgevonden tussen
OR en directeur-bestuurder, waarbij eenmalig de vertrouwenspersoon van Kadera is
aangesloten. Er is tweemaal een artikel 24/31 (WOR) overleg geweest met de directeurbestuurder, waarbij eenmaal ook een delegatie van de raad van toezicht is aangesloten.
Deze overleggen waren gericht op toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast is er een apart
overleg geweest tussen de OR en de raad van toezicht. Tevens heeft er viermaal overleg
plaatsgevonden tussen de financiële commissie van de OR en de directeur-bestuurder,
naar aanleiding van de kwartaalcijfers. Tenslotte heeft ook tweemaal een delegatie van
de OR-overleg gehad met de directeur-bestuurder, in verband met de ontwikkelingen
rondom de opvang van slachtoffers mensenhandel multiproblematiek.

Overige activiteiten ondernemingsraad
Betreffende onderstaande onderwerpen heeft de ondernemingsraad in 2021 advies
uitgebracht of instemming verleend.
Instemmingsaanvragen:
• WKR
• Stagebeleid
• Bereikbaarheid managers
• Formulier functioneringsgesprekken
• Functiebeschrijving controller en staffunctionaris facilitaire zaken
• Aanvulling coronaregelingen
• Procedure declaraties
• RI&E en MTO
Adviesaanvragen
• Begroting
• Pilot ervaringsdeskundige
• Werken met BBL-stagiaire
• Beëindiging inzet coaches

4.4 Personeel
Personeel gehele organisatie

Personeel
in
loondienst

Instroom
aantal
personen

Uitstroom
aantal
personen

Aantal
personen
op 31-122021

Aantal
Fte’s op
31-122021

10

14

91

59,58
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Ingehuurd
personeel
(uitzendkr.)

3

5

0

-

Stagiaires

15

6

9

0,66

Kadera laat jaarlijks vrij hoge in- en uitstroomcijfers zien. Dit komt doordat er veel
gewerkt wordt met flexibele arbeidscontracten. De uitstroomcijfers zijn wat hoger dan de
instroomcijfers. Kadera heeft in 2021 afscheid moeten nemen van een aantal
medewerkers met langdurig ziekteverzuim en is op 31 december 2021 iets lager
uitgekomen qua aantallen medewerkers en aantallen fte’s ten opzichte van 2020.
Kadera heeft in 2021 een nieuwe besturingsfilosofie ontwikkeld en veel aandacht gehad
voor het vergroten van het gevoel van veiligheid en erkenning bij medewerkers.
Saamhorigheid en betrokkenheid werden door medewerkers die het exitinterview hebben
ingevuld als positieve punten genoemd.

Cliëntgebonden personeel en niet-cliëntgebonden personeel
De verhouding cliëntgebonden personeel/niet-cliëntgebonden personeel was op 31
december 2021 respectievelijk: 74,1% en 25,9%. Op 31 december 2021 waren 17 SKJgeregistreerde medewerkers en een psycholoog werkzaam bij Kadera.
Kadera streeft ernaar dat alle ambulante- en kinderhulpverleners SKJ-geregistreerd zijn.
Dit is passend binnen de eisen van de Jeugdwet en zorgt ervoor dat continuïteit in
hulpverlening gewaarborgd wordt. Het praktijkprogramma is uitgewerkt en
geaccrediteerd door het SKJ-register.

Verzuim
Het verzuimpercentage is ten opzichte van voorgaande jaren flink gedaald, van rond de
10% naar 6,4%. De gemiddelde verzuimfrequentie is in 2021 ook gedaald, namelijk naar
0,49 (2020: 0,66).
Periode

Gemiddeld
verzuimpercentage

Gemiddelde
verzuimfrequentie

2021

6,4

0,49 keer

2020

9,2

0,66 keer

2019

8,8

1,29 keer

De tabel op de volgende pagina laat zien dat in 2021 het kortdurend verzuim iets is
gestegen, mogelijk als gevolg van het coronavirus. Het middellang verzuim en lang
verzuim laten een daling zien, wat resulteert in een lager totaal verzuim.
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Kort

Middel

Lang

Q4 2021

0,35%

0,50%

5,54%

Totaal
verzuim
6,39%

Q3 2021

0,32%

0,65%

6,61%

7,58%

Q2 2021

0,28%

0,85%

6,61%

7,74%

Q1 2021

0,25%

1,07%

6,50%

7,82%

Q4 2020

0,38%

1,03%

8,84%

10,25%

Q3 2020

0,15%

0,53%

7,14%

7,83%

Q2 2020

0,33%

0,53%

8,79%

9,65%

Q1 2020

1,02%

1,05%

7,23%

9,30%

Ondanks de daling van het ziekteverzuim, blijft het langdurige verzuim in verhouding
hoog. Kadera werkt aan vermindering van langdurig verzuim door bijvoorbeeld actieve
inzet van leidinggevenden bij verzuim, door het letten op elkaar en door samen
preventief te zoeken naar oplossingen waar nodig. Een oplossing kan bestaan uit een
herverdeling van taken, maar ook uit bijvoorbeeld een preventief gesprek met de
bedrijfsarts.
Er is veel aandacht voor het voorkomen van verzuim. Hiervoor schakelt Kadera hulp in
van deskundigen van de arbodienst. Het managementteam heeft eens in de vier weken
een verzuimoverleg en eens in de acht weken zijn de bedrijfsarts en de casemanager van
de arbodienst hierbij aanwezig.

Vacatures
In 2021 heeft Kadera tien openstaande vacatures gehad. Vrijwel alle vacatures zijn zowel
intern als extern uitgezet. Op 31 december 2021 hadden we 2 openstaande vacatures.
Personeel
Alle soorten vacatures
Waarvan cliëntgebonden functies

Totaal aantal vacatures
op 31-12-21
2
2

Waarvan moeilijk
vervulbaar
1
1

Meldingen 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,
grensoverschrijdend gedrag en andere ongewenste omgangsvormen.
Het afgelopen jaar heeft de vertrouwenspersoon 1 melding ontvangen. Dat is een stevige
vermindering ten opzichte van de twee voorgaande jaren (2020:10 en 2019:14). Hieruit
blijkt dat er meer rust is binnen de organisatie na een onrustige periode rondom de
herstructurering.
Bij de aansturing van de organisatie is er meer nadruk gekomen op transparantie, open
communicatie en het aangeven van heldere kaders. Het management heeft positieve
signalen ontvangen omtrent deze aanpak. In 2022 vindt er opnieuw een
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaats.
Er zijn in 2021 geen klachten ingediend bij de klachtencommissie.
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4.5 Bedrijfsvoering
Digitale veiligheid en ICT
De implementatie Office 365 die al in 2020 is gestart, is in 2021 ‘live’ gegaan. In 2021
zijn diverse externe audits uitgevoerd om de nieuwe ICT-omgeving te beoordelen.
Kadera wil in alle opzichten – ook digitaal - een veilige plek zijn. Dat houdt in dat we
maximaal inzetten op bewustwording en veiligheid van onze ICT-omgeving.
De applicaties voor de financiële- en personeelsadministratie zijn vernieuwd, in AFAS
samengevoegd en processen zijn verder geoptimaliseerd en gedigitaliseerd.

Huisvesting
Voor huisvesting heeft een 0-meting plaatsgevonden. De adviezen uit het rapport worden
in 2022 concreet uitgewerkt in samenwerking met de woningbouwcoöperatie.
Daarnaast is met een werkgroep Interieur een start gemaakt met het upgraden van het
interieur in een van de opvanglocaties. In 2022 zal de daadwerkelijke aanpassing
uitgevoerd worden.

Duurzaamheid
Kadera streeft naar duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Zo heeft een energiescan (0meting) plaatsgevonden en worden de daarin genoemde maatregelen in de tijd
uitgevoerd om zo organisatiebreed vorm te geven aan verduurzaming. Te denken valt
aan afvalscheiding, licht vervangen door ledverlichting, terugdringen printers en
printergebruik.

4.6 Financiële cijfers Kadera
2021 was opnieuw een jaar waarin corona een belangrijke invloed had op Kadera. In de
opvang zijn extra kosten gemaakt die verbandhouden met de coronapandemie. Er zijn
echter ook projecten en activiteiten uitgesteld vanwege coronabesmettingen. Er is een
meerkostendeclaratie ingediend bij de gemeenten Zwolle en Enschede. Zowel de
meerkosten als de vergoeding van meerkosten zijn verwerkt in de jaarrekening 2021. De
onzekerheid over het al dan niet verder vorm kunnen geven aan de opvang voor
slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek (OMM) heeft financiële impact
gehad op 2021, zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten. Vanaf september 2021
is OMM in overleg met de centrumgemeenten via onderaanneming uitbesteed. Om een
deel van deze opbrengstendaling op te vangen, zijn de personeelskosten verlaagd door
tijdelijke contracten niet te verlengen.

Opbrengsten en resultaten
De opbrengsten in 2021 ad € 6.547.000 zijn lager dan de begroting 2021. Dit wordt
veroorzaakt door enerzijds de doorbetaling van de subsidie OMM aan de onderaannemer
vanaf september, maar ook doordat de omzet vanuit ambulante dienstverlening lager is
dan begroot.
De kosten zijn ook lager dan begroot; zowel de personeelskosten als de algemene kosten
vielen lager uit. De personeelskosten waren lager door het niet verlengen van tijdelijke
contracten in verband met het niet langer opvangen van cliënten OMM, maar ook doordat
vacatures niet altijd meteen werden ingevuld.
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Resultaat en effecten op het vermogen
Het resultaat over 2021 bedraagt € 198.000 positief. Het eigen vermogen is gestegen
naar € 1.572.000 per 31 december 2021.

Ontwikkelingen gedurende het jaar
Kadera en de centrumgemeenten hebben, in overleg met de landelijke partijen,
gezamenlijk gezocht naar een maatschappelijke organisatie die het aanbod OMM over
kon nemen. Begin juni 2021 werd een geschikte partij bereid gevonden. In eerste
instantie betrof deze overname een tijdelijke oplossing voor de resterende looptijd van
het project, maar inmiddels is ook overeenkomst getroffen voor 2022.
Een andere belangrijke ontwikkeling in 2021 waren de lopende onderhandelingen voor de
nieuwe cao sociaal werk. Voor Kadera vormen de personeelskosten de grootste
kostenpost. In de loop van het jaar werd rekening gehouden met een cao-loonsverhoging
met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021. In november werd een
onderhandelingsakkoord bereikt, waarin afgesproken werd dat een algemene
loonsverhoging van 2,5% per 1 december 2021 werd geeffectueerd.

Risico’s en onzekerheden
Er is voortdurend aandacht nodig voor een juiste balans tussen de opbrengsten uit
structurele en projectsubsidies en overige opbrengsten, en de vaste en variabele kosten.
Kadera wordt grotendeels gefinancierd uit (structurele) subsidies. De definitieve hoogte
van de jaarlijkse subsidies wordt echter pas vlak voor het nieuwe jaar definitief
vastgesteld. Voor de duurzame inzet van medewerkers en de continuïteit van de
(opvang)activiteiten is eerdere vaststelling van het jaarlijkse bedrag, evenals afspraken
over meerdere jaren gewenst.

Financiële positie en kengetallen
De norm voor de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen) is 25% 40%. Kadera heeft een solvabiliteit van 52,0% (2020:52,4%). Dit duidt op een financieel
sterke positie.

Kasstromen en financieringsbehoeften
Kadera kan op korte en middellange termijn aan haar financiële verplichtingen voldoen.
Er is geen behoefte externe financiering. Wel blijft aandacht nodig voor de balans tussen
inkomsten en uitgaven.
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4.7 Begroting 2022
Hieronder is de door de raad van toezicht goedgekeurde begroting voor 2022
opgenomen:
2022
OPBRENGSTEN
Subsidies

€ 5.808.740

Overige opbrengsten

€ 907.435

Totaalopbrengsten

€ 6.716.175

KOSTEN
Personeelskosten

€ 4.890.617

Huisvestingskosten

€ 933.679

Algemene kosten

€ 607.222

Cliëntgebonden kosten

€ 167.745

Financiële lasten
Afschrijvingen
Totale bedrijfslasten
Resultaat

€ 11.778
€ 105.134
€ 6.716.175
€0
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5.

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 eenieder ter inzage gelegd en
openbaar gemaakt op de website www.jaarverantwoording.nl.
Deze aangeleverde gegevens worden doorgeleverd aan de externe toezichthouders IGZ en NZa,
Valente, Sociaal Werk, het besloten portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders, Landelijk
Register van Zorgaanbieders en Zorginstituut Nederland.
Bestuursfunctie
Naam: J.H.Y. Traas MBA
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6.

Bijlagen

Principes Governance code Zorg
De zeven principes van Governance code

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Kadera is het bieden
van goede zorg aan cliënten.
De raad van bestuur en de raad van toezicht hanteren normen en waarden
die passen bij de maatschappelijke positie van Kadera.
Kadera schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate
invloed van belanghebbenden.
De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol
verantwoordelijk voor de governance van Kadera.
De raad van bestuur bestuurt Kadera gericht op haar maatschappelijke
doelstelling.
De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke
doelstelling van Kadera.
De raad van bestuur en de raad van toezicht ontwikkelen permanent hun
professionaliteit.
Toelichting op de zeven principes

Self assessment
1= volledig
nageleefd
2= gedeeltelijk
nageleefd
3= niet nageleefd
1
1
1
1
1
1
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. Door o.m. cliënten- en jongerenpanels wordt de aansluiting van de zorg op de
zorgvraag gemonitord. Medewerkers worden - volgens opleidingsplan - bijgeschoold.
Waarden en normen
Integriteit, betrouwbaarheid en aanspreekbaarheid zijn waarden die tot uitdrukking komen in de
organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers van Kadera. De directeur-bestuurder, het
managementteam en de leden van de raad van toezicht hebben hierin een voorbeeldfunctie.
Invloed belanghebbenden
Invloed van belanghebbenden wordt geborgd door het reguliere overleg van de directeurbestuurder en de raad van toezicht met de ondernemingsraad en de gesprekken met cliënten- en
jongerenpanels. Eén lid van de raad van toezicht is aanspreekpunt voor de ondernemingsraad. De
raad van toezicht woont meerdere malen per jaar op de verschillende locaties een cliënten- en
jongerenpanel bij. Het overleg en contact met de gemeenten is goed en intensief.
Inrichting governance
De directeur-bestuurder en de raad van toezicht dragen ieder vanuit hun eigen rol
verantwoordelijkheid voor de governance van Kadera. De daartoe vereiste documenten zijn
aanwezig en vastgesteld. In 2021 heeft de raad van toezicht een toezichtvisie opgesteld en het
directiestatuut geëvalueerd.
Goed bestuur
De directeur-bestuurder toont zich verantwoordelijk voor het besturen van Kadera en de algemene
gang van zaken gericht op de maatschappelijke doelstellingen van Kadera. De
verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de samenwerking met de raad van toezicht
zijn vastgelegd in het Bestuurs- en Directiestatuut.
Verantwoord toezicht
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directeurbestuurder en de algemene gang van zaken van Kadera. De verantwoordelijkheden van de raad
van toezicht en hun werkwijze is vastgelegd in een reglement, dat voldoet aan de Governancecode
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Zorg 2017. De raad van toezicht vergadert periodiek volgens een vastgesteld vergaderschema en
onderhoudt tussentijds contacten met de directeur-bestuurder en de ondernemingsraad.
Ontwikkeling van professionaliteit
De directeur-bestuurder en de raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en
deskundigheid en hebben in 2021 allen bijscholingsactiviteiten gevolgd.
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