
@@

.:«
@@' @@

@

·

@@@,,
.

@
? W-33721

(\_,\__ ,1,'· \.' : 1
' - L .--- --- ----- ---------Gemeente Weert j ,_;'._ ..

? ----1
College van B&W

1
i

@@

Postbus 950
i @@@

6000 AZ Weert il.,- @ @@tt @,
@@@@1 1 f\ @

@
·;@@ lU @@

ii ----·-· _It.a.v. mevrouw S. Brouwers 1 -.·,
. ----------@- i--------·1. 1

. :.; ..:, , , ,._.. \ ,:, --r·--------·--- -·1

@-----. í
1
@@@

-__ . ·---
@@

!@@@@ ·---------'---------- -----------·-
, ,. . ·, !L@@@@@@@@@@ ., i-------- ,.1______ -- 1

Onderwerp CJG-MLjaarverslag en -rekening 2018 Weert, 11 april 2019
Bijlage(n) 2
Ref. nr. 19-258

Geacht college,

Met gepaste trots bieden wij u het inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening over 2018
van CJG-ML aan, vergezeld van de goedkeurende controleverklaring van de accountant.

In het jaarverslag worden de resultaten en de wijze waarop zij behaald zijn inhoudelijk
toegelicht. Daaruit blijkt dat de burgers van Midden-Limburg ons goed weten te vinden.
In totaal hebben we bijna 5.000 hulpvragen (inclusief informatie en advies) ter hand
genomen in 2018. Daarbij is gebruik gemaakt van goed werkende methodieken die de
mogelijkheden van de cliënt zelf en zijn of haar netwerk centraal stellen. Cliënten die een
oordeel gaven over onze hulpverlening waardeerden het resultaat in 60% met
'voldoende' en 36% met 'goed'. Onze hulpverlening wordt met een gemiddeld
rapportcijfer 7,9 goed gewaardeerd. Waar dat nodig was betrokken wij de
gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders bij de hulpverlening en volgden de resultaten
hiervan op. Ook leidden wij toe naar het gedwongen kader indien de veiligheid van de
ontwikkeling van kinderen in het gevaar kwam.

Onze organisatie is een brede basisvoorziening voor vrij toegankelijke hulpverlening in
Midden-Limburg. Wij ondersteunen volwassenen en kinderen bij vragen rond opgroeien,
opvoeden en zelfstandig functioneren. Wij doen dit vanuit een integrale benadering, met
oog voor diversiteit. In onze dienstverlening staat de cliënt en zijn of haar hulpvraag
centraal en wij werken vanuit verbinding. Zowel binnen het maatschappelijk werk als
binnen de jeugdhulpverlening wordt gewerkt volgens het gedachtegoed '1 gezin (of:
cliënt), 1 plan'.

We werken vanuit een gezamenlijke opdracht, met aandacht voor lokale wensen en
behoeften van elk van de afzonderlijke gemeenten. In verbinding met de lokale
voorzieningen en netwerkpartners, en aansluitend bij de veranderende wensen en
behoeften van de inwoners van een buurt, dorp of stad.

De opbouw van de teams jeugd- en gezinswerkers is voortgezet. De geplande
formatieopbouw verliep voor het eerst sneller dan voorzien. Het subsidiekader is
gebaseerd op een inzet die zou groeien naar 87 fte jeugd en gezinswerkers per ultimo
2018. We zijn er in geslaagd dit aantal reeds in april 2018 te bereiken.
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Hierdoor hebben we meer fte ingezet dan waarvoor we subsidie hebben ontvangen. Het
hiermee gemoeide bedrag van€ 90.532 kon worden gedekt uit de nog te besteden
subsidiemiddelen.
De reservering voor incidentele uitgaven die we in 2017 hebben gedaan is in 2018
hiervoor aangewend.
Al met al sluit de jaarrekening 2018 op een financieel resultaat van nihil.

De schriftelijke jaarverantwoording is toegespitst op de lokale ontwikkelingen per
gemeente; elke gemeente ontvangt een eigen verslag. Mogelijk mist u hierdoor
informatie die voorgaande jaren werd verstrekt. Indien hier vraag naar is, is deze
vanzelfsprekend beschikbaar, onder andere in de kwartaalrapportages die reeds
aangeleverd zijn. Naast dit schriftelijke jaarverslag doen wij ook verslag van ons werk in
de vorm van filmpjes, artikelen en factsheets op http://www.amwml-cjgml.nl
Wij nodigen u van harte uit deze ook te bekijken.

Wij danken de gemeenten voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige
samenwerking en blijven graag samen verder ontwikkelen aan een goede en betaalbare
dienstverlening voor de inwoners van Midden-Limburg.

Met vriendelijke groeten,

Mieke Pirson
directeur-bestuurderCJG-ML

bijlagen: jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018
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1. Voorwoord

Hierbij presenteren wij de jaarrekening 2018 van de stichting Centrum voor Jeugd
en Gezin Midden-Limburg.

2018 was opnieuw een bedrijvig en intensief jaar waarin verdere opbouw, doorgaan
met ingezette ontwikkelingen en dagelijkse praktijk centraal stonden.
De werkdruk was hoog. Dit werd veroorzaakt door wijziging van de toegangsprocedure,
blijvende opvolging door het CJG bij inzet van gespecialiseerde jeugdhulp en een
verhoogd ziekteverzuim.

De opbouw van de teams jeugd- en gezinswerkers voor de zeven Midden-Limburgse
gemeenten is voortgezet. De geplande formatieopbouw verliep voor het eerst sneller dan
voorzien; het subsidiekader is gebaseerd op een inzet die zou groeien naar 87 fte jeugd
en gezinswerkers per ultimo 2018. We zijn er in geslaagd dit aantal reeds in april 2018 te
bereiken. Hierdoor hebben we meer fte ingezet dan waarvoor we subsidie hebben
ontvangen. De post nog te besteden subsidiemiddelen is echter afdoende om conform
onze basisafspraken deze additionele kosten op te vangen.
In één gemeente hebben we - in afstemming met de gemeente - bovenop de reguliere
inzet tijdelijk extra formatie in gezet om oplopende wachttijden te voorkomen.
Deze extra inzet is separaat door betreffende gemeente gesubsidieerd.

In 2018 was volop sprake van ICT-ontwikkelingen. De migratie naar de virtuele server
vond plaats en we zijn gebruik gaan maken van een andere provider.
Daarnaast hebben we de implementatie van ons nieuweelectronisch cliëntendossier
Regas voorbereid en datzelfde geldt voor de start van ZorgDomein per 1-1-2019
voor betere verwijsmogelijkheden en samenwerking met huisartsen.
Het bedrag dat we in de jaarrekening van 2017 hebben geoormerkt voor extra ICT-
uitgaven is hier in 2018 voor aangewend.

2018 was het laatste jaar van de initiële opdrachtperiode (2015 tot en met 2018) en
dus hebben we in 2018 overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van de zeven
Midden-Limburgse gemeenten over hoe vanaf 2019 de financiële afspraken er uit zien
en wat dit betekent voor de jaarrekening van CJG-ML.
We hebben afspraken gemaakt omtrent de nog te besteden subsidiemiddelen/reserves,
waarbij rekening wordt gehouden met de autonome loonstijging doordat CJG-ML een
jonge organisatie is met een nu nog relatief laag gemiddeld salarisniveau.
Vanaf 2019 zal de jaarrekening van CJG-ML naar analogie van de jaarrekening van
AMW-ML bestaan uit cijfers van de gehele organisatie en vervolgens een exploitatie-
overzicht per gemeente.

We waarderen het vertrouwen dat we gekregen hebben en bouwen graag
samen met de gemeenten en netwerkpartners verder aan een goede dienst-
verlening voor de jeugdigen en ouders van Midden-Limburg.

Drs. Mieke Pirson
Directeur-bestuurder
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2. Risicoparagraaf

Onderstaand beschrijven we de belangrijkste potentiële (financiële) risico's voor CJG-ML.

Subsidiebudgetten

Het is van belang dat de subsidiebudgetten afdoende zijn om op structurele wijze onze
basisdienstverlening te kunnen bekostigen.
Door de relatief lage trede-indeling van de jeugd- en gezinswerkers binnen de cao-schaal
hebben we onze inzet tot nu toe steeds met een op dit punt relatief laag subsidiebedrag
kunnen bekostigen. De komende jaren zal de gemiddelde trede-indeling toe groeien naar
een binnen onze sector gebruikelijk gemiddelde. Hierdoor zal het financiéle voordeel steeds
lager worden en het benodigde subsidiebedrag toenemen.
In onze overleggen met de gemeenten Zijn hierover afspraken gemaakt.

Loonkostenontwikkelingen

Stijgende kosten die we niet kunnen voorkomen en waarvoor niet automatisch het budget
stijgt. Het risico bestaat uit twee onderdelen; de loonkostenontwikkeling als gevolg van cao-
afspraken en die als gevolg van autonome loonkostenstijgingen.

De huidige looptijd van de cao is tot 1 juli 2019. Cao-stijgingen na deze datum zijn
waarschijnlijk, maar het is momenteel nog niet bekend in welke mate en op welk moment
dit gaat plaats vinden.

De autonome loonkostenontwikkeling wordt veroorzaakt doordat medewerkers die nog niet
de maximale trede van een cao-schaal hebben bereikt jaarlijks automatisch een trede erbij
krijgen.
Bij het aannemen van jeugd- en gezinswerkers hebben we deze zo reëel mogelijk ingeschaald
om onnodig hoge personeelskosten (en daarmee benodigde subsidie) te voorkomen. Hierdoor
waren de personeelskosten per fte aanvankelijk relatief laag. De personeelskosten zullen echter
als gevolg van autonome loonstijgingen de komende jaren sterk toenemen. Bij de start van het
CJG-ML heeft overleg met de gemeenten plaats gevonden hoe desondanks de continuïteit van
de dienstverlening kon worden geborgd. Op basis daarvan zijn de afspraken gemaakt omtrent
nog te besteden subsidiemiddelen.

Arbeidsmarkt
De situatie op de arbeidsmarkt bemoeilijkt het verkrijgen en behouden van voldoende
gekwalificeerd personeel. Dit kan tot extra kosten leiden indien we hierdoor genoodzaakt
zijn om op tijdelijke basis personeel extern in te huren.

Organisatiestructuur CJG-ML en AMW-ML

In de huidige constructie wordt het personeel ten behoeve van centrale aansturing en
ondersteuning ingezet voor zowel CJG-ML als AMW-ML. Ook behalenwe synergievoordelen
op het gebied van hinsvestings- en organisatiekosten. Hierdoor zijn de kosten voor beide
organisaties relatief laag. Dit brengt echter wel het risico met zich mee dat indien in de
toekomst andere keuzes zouden worden gemaakt, die tot een wijZiging in de organisatie-
structuur zouden leiden, de kosten van centrale aansturing en ondersteuning aanzienlijk
kunnen stijgen.

Dienstverlening voor zeven gemeenten

Doordat we voor zeven gemeenten werken kunnen de overkoepelende kosten (kosten
personeel ten behoeve van centrale aansturing en ondersteuning en organisatiekosten)
worden verdeeld over deze gemeenten en zijn onze werkprocessen dusdanig ingericht
dat deze toepasbaar zijn voor alle gemeenten. Hierdoor kunnen we efficiënt en effectief
werken en de schaalgrootte borgt een voortdurende beschikbaarheid voor iedere gemeente.
Indien andere keuzes zouden worden gemaakt in de basis waarop wij onze dienstverlening
in de zeven gemeenten verrichten, zou dit tot een stijging van de overkoepelende kosten
kunnen leiden.

Wet- en regelgeving

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot extra administratieve en ICT-lasten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beveiliging van informatie.

JaarrekeningCentrum voorJeugden Gezin Midden-Limburg2018 3



3. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2018

De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg is statutair gevestigd te Weert,
Vogelsbleek 10 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61789313.

De jaarrekening is besproken en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht
van 28-3-2019.

De heer H.M. van de Mortel voorzitter Raad van Toezicht

De heer F.T.H.A. Coenen lid Raad van Toezicht

Mevrouw O.H.M. van der Goot lid Raad van Toezicht

Mevrouw E.G.M. Kupers lid Raad van Toezicht

De heer J.E.H. Roebroek lid Raad van Toezicht

Mevrouw W .J. van Stam lid Raad van Toezicht

Mevrouw M.P.C. Pirson directeur-bestuurder

JaarrekeningCentrum voor Jeugden Gezin Midden-Limburg 2018 4



4. Balans per 31-12-2018

31-12-2018 31-12-2017
€ €

ACTIVA

Materiële vaste activa 121.014 118.247

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 11.244 37.947

11.244 37.947

Liquide middelen
Spaarrekening 960.405 1.760.318
Rekening courant 546.170 313.955

1.506.575 2.074.273

1.638.833 2.230.467

PASSIVA

Reserves
Algemene Reserve 45.000 45.000

Kortlopendeschulden
Crediteuren 75.467 35.476
Loonheffingen en pensioenpremies 379.076 331.121
Overige schulden en overlopende passiva 1.139.290 1.818.870

1.593.833 2.185.467

1.638.833 2.230.467

Jaarrekening Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2018 5



5. Resultatenrekening 2018

Basis- Aanvullende Terug- 2018 2017
subsidie subsidie betaling

basiscons.
€ € € € €

OPBRENGSTEN

Subsidies gemeenten
GemeenteEcht-Susteren 1.026.535 -1.698 1.024.837 970.186
Gemeente Leudal 1.110.313 -1.246 1.109.067 1.046.279
Gemeente Maasgouw 751.330 -1.232 750.098 703.859
Gemeente Nederweert 555.560 -623 554.937 523.144
Gemeente Roerdalen 643.935 30.000 -1.066 672.869 608.744
Gemeente Roermond 2.488.492 -4.129 2.484.363 2.358.883
GemeenteWeert 1.483.377 -1.664 1.481.713 1.398.205

Subtotaal subsidies gemeenten 8.059.542 30.000 -11.658 8.077.884 7.609.300
Doorbetaalde subsidie basisconsulenten -297.742 -231.800
Nog te besteden subsidiemiddelenregulier 90.532 -199.168
Nog te besteden subsidiemiddeleninzake ICT 215.743 -215.743

Totaal opbrengsten subsidies gemeenten 8.086.417 6.962.589

KOSTEN

Personeelskosten 7.006.110 6.091.244
Huisvestingskosten 261.257 289.341
Organisatiekosten 819.122 567.248

8.086.489 6.947.833

OPERATIONEELRESULTAAT -72 14.756

Rentebaten 72 244

RESULTAAT 0 15.000

Jaarrekening Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2018 6



6. Waarderingsgrondslagen

Grondslagen voor waarderingvan activa en passiva

Algemeen

De jaarrrekening wordt opgesteld op basis van specifieke grondslagen, waarbij de wensen
van de belangrijkste gebruiker, zijnde de gemeenten, leidend zijn.

Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigings-
kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen
worden berekend op basis van een vast percentage van die kosten.

Algemene reserve en nog te besteden subsidiemiddelen

Conform afspraken met de gemeenten wordt maximaal € 15.000 toegevoegd
aan de algemene reserve. Voorzover na deze toevoeging nog gelden resteren,
worden deze toegevoegd aan de schuldpost nog te besteden subsidiemiddelen
op de balans van CJG-ML. CJG-ML zet deze middelen uitsluitend in om de continuïteit
van de dienstverlening van de CJG-taken op langere termijn te kunnen waarborgen.
Deze middelen blijven gezamenlijk eigendom van de zeven gemeenten.
Indien op enig moment een gedeelte van deze middelen door de gemeenten wordt
terug gevorderd, dan vindt verrekening tussen de gemeenten plaats op basis van
de verdeelsleutel die op dat moment geldt bij de subsidieverdeling tussen de gemeenten.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en kosten
over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-
grondslagen. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
Kosten worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Opbrengsten worden
verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Grondslagen voor doorbelastingkosten vanuitAMW-ML

Het personeel ten behoeve van centrale aansturing en ondersteuning van AMW-ML
en CJG-ML is in dienst bij AMW-ML.
Bij de start van CJG-ML is de verdeelsleutel bepaald op 35% AMW-ML en 65% CJG-ML.
In verband met de gewijzigde verhoudingen in de inzet in het primair proces is met
ingang van 2018 de verdeelsleutel aangepast in 31,5% AMW-ML en 68,5% CJG-ML.
Dit houdt in dat 68,5% van deze kosten worden doorbelast naar CJG-ML.
Bij overige kosten geldt deze verdeelsleutel in beginsel ook, maar indien het feitelijk
gebruik afwijkt van de sleutel 68,5%-31,5%, dan wordt op basis van de feitelijke situatie
doorbelast, mede omdat bepaalde overige kosten rechtstreeks door CJG-ML
worden betaald (bijvoorbeeld accountantskosten en tolkenkosten).
Huisvestingskosten worden toegerekend op basis van feitelijk gebruik.

Jaarrekening Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2018 7



7. Toelichting op de balans

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Materiële vaste activa
Automatisering 49.498 40.463
Kantoorinventaris 71.516 77.784

121.014 118.247

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 306.312
Cumulatieve afschrijvingen 188.065
Boekwaarde 118.247

Mutaties boekjaar
Investeringen 52.547
Afschrijvingen -49.780

2.767

Geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde 153.657
Afschrijvingen -153.657

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 205.202
Cumulatieve afschrijvingen 84.188
Boekwaarde 121.014

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 11.244 37.947

Liquidemiddelen
Spaarrekening 960.405 1.760.318
Rekening courant 546.170 313.955
Kas 0 0

1.506.575 2.074.273

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Er is geen kredietfaciliteit.

JaarrekeningCentrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2018 8



31-12-2018 31-12-2017
€ €

Reserve 45.000 45.000

Verloopoverzicht Algemene Reserve

Saldo begin boekjaar 45.000
Dotatie 0
Saldo ultimo boekjaar 45.000

Kortlopendeschulden

Crediteuren 75.467 35.476

Belastingen en pensioenpremies
Loonheffingen 378.906 328.299
Pensioenpremies 170 2.822

379.076 331.121

Overige schulden en overlopende passiva
Verlofdagenverplichting 110.305 92.932
Reservering loopbaanbudget 73.700 76.763
Overige te betalen kosten inzake personeel 15.879 10.422
Te betalen accountantskosten 5.844 8.470
Terug te betalen subsidies* 81.381 393.200
Nog te besteden subsidiemiddelen regulier** 757.436 954.768
Nog te besteden subsidiemiddelen inzake ICT** 0 215.743
Overige schulden 94.745 66.572

1.139.290 1.818.870

*: Dit betreftde terug te betalen subsidiebasisconsulenten2018 en nog een terug te betalen
bedrag m.b.t. 2017 aan Nederweerten Weert,aangeziendaarde subsidie 2017 nog definitief
moet wordenvastgesteld.

**: De nog te bestedensubsidiemiddelenper 31-12-2017bedroegen€ 1.170 511 waarvan€ 215 743

was gereserveerdvoormcidentele ICT kosten: de mrichtrng van Central Station als gevolg van de
veranderdeopdracht In toegang 2018, de rrugratte naar de cloud en de mrichtmg van een rueuw
electronischchëntendossier.

Op verzoekvan en In overlegmet de gemeentenEcht-Susteren,Maasgouw,Roerdalenen Roermond

Is afgesprokenmetbetrekkingtot 2017 € 106.800meersubsidieaan de 7 Midden-Limburgse
gemeententerug te betalendan op basis van de geldendeafspraken in de Jaarrekening 2017 is

opgenomen

De mcidenteleICT kosten bedroegen€ 215.743en daarnaastIs In 2018 € 90.532 aangewend.met
name als gevolg van het sneller dan verwachtbereikenvan de formatie van 87 jeugd- en gezinswerkers.

Daarmeebedraagtde post nog te besteden subsrdrerruddeienper 31-12-2018€ 768.651:
Saldo 31-12-2017: 1.170.511
Af: extra terugbetalingmet betrekkingtot 2017 -106.800
Af: mcidenteleICT kosten -215.743
Af: aanwending2018 i v.m snelleregroei naar87 fte Jeugd- en gezinswerker -90.532
Saldo 31-12-2018· 757.436

Niet in de balans opgenomenregelingen
De lopende huurverplichtingen bedragen circa € 206.000 op jaarbasis.
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8. Toelichtingop de resultatenrekening

Opbrengsten uit subsidies
Het totale subsidiekadervoor 2018 bedroeg€ 8.059.542,zijnde€ 7.750.142 voor
eerste lijns hulpverleningen uitvoeringskostenen€ 309.400 voor consulenturen.
De gemeentenLeudal, Nederweerten Weert hebben beschikt op basis van de in
november 2017 ingediende subsidie aanvraag.
De gemeentenEcht-Susteren,Maasgouw,Roerdalen en Roermondhebben beschikt
op basis van de in februari 2018 ingediendeaangepastesubsidieaanvraag.
Daardoor hebben niet alle gemeentenexact dezelfde grondslag gehanteerdvoor de
toekenning van de subsidie.

De subsidie voor consulenturenwordt één op één doorbetaald aan de partners die
uitvoeringgeven aan de consulenturen.
In totaliteit is voor 2018 € 309.400beschikt en hebben we € 297.742 doorbetaaldaan de
partners. Het overschotad € 11.658 hebben wij als terugbetalingsverplichtingopgenomen.

Het subsidiekaderis gebaseerd op een inzet die zou groeien naar 87 fte jeugd- en gezins-
werkers per ultimo 2018. Wij zijn er in geslaagd dit aantal reeds in april 2018 te bereiken.
Hierdoor hebben we meer fte ingezet dan waarvoorwe subsidie hebben ontvangen.
De post nog te besteden subsidiemiddelen is echter afdoende om conform onze
basisafsprakendeze additionele kosten op te vangen.

Van de gemeenteRoerdalen hebben we een aanvullendesubsidievan € 45.000ontvangen
voor de inzet van 1 fte extra gedurende de periode 1 september 2018 tot 1 maart2019.
Van deze subsidie hebben we derhalve € 30.000toegerekend aan 2018 en het restant
van € 15.000 zal wordenverwerkt in de resultatenrekeningvan 2019.

De zeven Midden-Limburgsegemeentenhebbendit subsidiekaderbeschikbaargesteld
op basis van de door hun vastgesteldeverdeelsleutel:
Echt-Susteren 12,75%
Leudal 13,75%
Maasgouw 9,25%
Nederweert 6,88%
Roerdalen 8,00%
Roermond 31,00%
Weert 18,37%

100,00%

Jaarrekening Centrum voor Jeugden Gezin Midden-Limburg 2018 10



2018 2017
€ €

Personeelskosten

Salariskosten 4.690.546 4.111.691
Sociale lasten 745.371 675.420
Pensioenpremies 430.274 375.454
Overige personeelskosten 317.908 277.399

6.184.099 5.439.964
Personeel niet in loondienst 350.810 235.727

6.534.909 5.675.691
Bij: doorbelasting personeelskosten vanuit AMW-ML 471.201 415.553

7.006.110 6.091.244

Het personeel ten behoeve centrale aansturingen ondersteuning van CJG-ML is niet in dienst bij
CJG-ML, maar bij AMW-ML.
Middels een doorbelasting wordt het aandeel van CJG-ML in deze kostenversleuteld naarCJG-ML.

Personeel in loondienst per ultimo boekjaar 2018 2017
Aantal werknemers 127 113
Aantal fte 105 92

2018 2017
€ €

Huisvestingskosten
Huur, energie en zakelijke lasten 188.783 167.587
Schoonmaakkosten 26.046 16.620
Overige huisvestingskosten 46.428 105.134

261.257 289.341

Organisatiekosten
Kosten (re)presentatie CJG ML 77.919 64.225
Organisatiekosten door derden 86.713 48.463
Automatiseringskosten* 397.030 174.529
Tolkenkosten 32.086 36.979
Bestuurskosten 22.901 22.757
Afschrijvingskosten 49.780 77.175
Bureaukosten 141.759 135.095
Activiteitenkosten 10.934 8.025

819.122 567.248

*: in de post automatiseringskosten zijn de incidentele ICT-kosten verwerktwaarvoor
in 2017 een gedeelte van de nog te bestedensubsidiemiddelen is gereserveerd.

Jaarrekening Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2018 11



9. Resultaatbestemming

Het belastbaar resultaat van 2018 bedraagt€ 0.

Jaarrekening Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2018 12
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Stichting Centrum voor Jeugden Gezin Midden-Limburg
T.a.v. mevrouw M.P.C Pirson-Thielen
Vogelsbleek 10
6001 BE WEERT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van StichtingCentrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
te Weert gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit rapport opgenomenjaarrekening 2018van StichtingCentrumvoor Jeugden Gezin
Midden-Limburg in alle vanmaterieel belangzijnde aspecten opgesteld in overeenstemmingmet de door de
stichting gekozen en beschrevengrondslagen, zoals u,teengezetin de grondslagenvan de jaarrekeningen de
bepalingen krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per31 december 2018;
2 de winst- en verliesrekening over2018; en
3. de toelichtingmet een overzicht van de gehanteerdegrondslagen voor financièle verslaggevingen

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht,waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het ControleprotocolWNT vallen. Onzeverantwoordelijkhedenop grond hiervanzijn
beschreven in de sectie 'Onzeverantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn
onafhankelijk van StichtingCentrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburgzoals vereist in de Verordeninginzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten(ViO) en anderevoor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland Verder hebben wij voldaanaan de Verordeninggedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoendeen geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de grondslagenwaarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening is
opgesteld voor de gemeentenmet als doel Stichting Centrumvoor Jeugd en GezinMidden-Limburg in staat te
stellen te voldoen aan het convenant dat met de gemeenten gesloten is. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden.Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor StichtingCentrum
voor Jeugd en Gezin Midden-Limburgen de gemeenten en dient niet te worden verspreid aan of te worden
gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolgvan deze aangelegenheid.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkhedenvan de directeur-bestuurder voor de jaarrekening

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellenvan de jaarrekening in overeenstemmingmet de
door de stichting gekozen en beschrevengrondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagenvande jaarrekening
en krachtens deWNT. In dit kader is de directeur-bestuurderverantwoordelijk vooreen zodanige interne
beheersing díe de directeur-bestuurder noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijkte maken
zonder afwijkingenvan materieel belang als gevolg van foutenof fraude.

Onzeverantwoordelijkhedenvoor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheidis het zodanig plannen en uitvoerenvan een controleopdrachtdat wij daarmee
voldoende en geschiktecontrole-informatie verkrijgen voor het door ons af te gevenoordeel. Onzecontrole is
uitgevoerdmet een hogemate maar geen absolute mate van zekerheid waardoorhet mogelijk is datwij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnenontstaan als gevolg van fraude of foutenen zijn materieel indienredelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk,van invloed kunnenzijn op de economischebeslissingendie
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteitbeïnvloedt de aard, timing en omvangvan
onze controlewerkzaamhedenen de evaluatievan het effectvan onderkende afwijkingenop ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebbenwaar relevant professionele
oordeelsvormingtoegepast in overeenstemmingmet de Nederlandsecontrolestandaarden,ethischevoorschriften
en de onafhankelijkheidseisen.Onze controlebestond onderandere uit:

het identificerenen inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingenvan materieelbelang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamhedenen het verkrijgen van controle-informatiedie voldoendeen geschiktis als basis
voor ons oordeel Bij fraude is het risico dat een afwijkingvan materieelbelang niet ontdektwordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprakezijn van samenspanning,valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen,het opzettelijk verkeerdvoorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;
het verkrijgenvan inzicht in de interne beheersing díe relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamhedente selecterendie passend zijn in de omstandigheden.Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersingvan de
stichting;
het evaluerenvan de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiëleverslaggevingen het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directeur-bestuurderen de toelichtingendie
daarover in de jaarrekening staan;
het evaluerenvan de presentatie, structuur en inhoudvan de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissenzonder materiële
afwijkmgenweergeeft.

Wij communicerenmet de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwgdteen timing
van de controle en over de significante bevindingendie uit onzecontrole naar voren zijn gekomen,waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Venray, 28 maart 2019

CONTOUR

B.J.M. Janssen MSc
Registeraccountant
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WNT-verantwoording 2018Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Per 1 Januari 2013 is de Wet normering bezoldrgmo topfunctionarissen publieke en serrupubhekesector (WNT) ingegaan
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de algemene WNT-norm die van toepassing is op CJG-ML
Het bezord.qmqsrnaxrmurn,n 2018 voor CJG-ML bedraagt€ 194 000
Het weergegeven mdivrdueleWNT-maximum ,s berekend naar rato van de omvang en duur van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan Zijn dan 1.0 fte.
Het mdivrdueleWNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigmgsrnaxirnurn. berekend naar rato van de duur van het dienstverband
De directeur-bestuurder en Raad van Toezicht van Stichtmg Centrum voor Jeugd en Gezin Mrdden-Lrmburc Zijn dezelfde personen als die bij Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Lrrnburg

De WNT-verantwoording is als volgt

1 Functionaris (functienaam) MPC Prrson-Threlen HM vd Mortel JEH Roebroek EGM Kupers OHM vd Goot WJ van Stam FTHA Coenen
Directeur-bestuurder voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT

2 In dienst vanaf (datum)/ lid vanaf 1-5-2014 1-5-2013 1-1-2012 1-1-2015 1-1-2015 1-9-2011 1-1-2013
3 In dienst tot (datum)/ lid tot
4 Deeltudfactor (percentage) 88,89%

5 Bruto-inkomen (me: salaris, vakantiegeld emdejaarsutkenng en andere vaste toelagen) 90.720
6 Winstdelingen en bonusbetal,ngen
7 Totaal beloning (5 en 6) 90.720 0 0 0 0 0 0

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 6 000 4 700 4 700 4 700 4 700 4.700
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn ( ,n €) 9.216
10 Uitkeringen ,n verband met beemdigrngvan het dienstverband (in €)

Totaal bezcldiqmq ,n kader van de WNT (7 tm 10) 99 936 6 000 4,700 4 700 4 700 0 4.700 4.700

lndrvrdueelWNT-maximum 172 444 29 100 19.400 19 400 19 400 19 400 19 400

De werkelijke bezoldiging van alle topfunctionarissen ligt ruimschoots onder het volgens de WNT toegestane maxima

Jaarrekening Centrum voor Jeugd en Gezin M1dden-Limburg2018 16
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Voorwoord
Willen en kunnen

Hoe het met mensen gaat in het dagelijkse leven heeft veel invloed op het functioneren
en de opvoedsituatie. De huisvestingssituatie, financiële situatie, relaties in familie en
omgeving, moeilijk gedrag, vragen over de ontwikkeling van kinderen

... Op het moment
dat we problemen aanpakken of de stress over deze vraagstukken verminderen krijgen
mensen weer meer mogelijkheden om de uitdagingen in hun leven aan te pakken.
Dat geldt voor onze cliènten, maar evenzogoed voor onze medewerkers, organisatie,
samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Steeds weer proberen we om 'willen' en
'kunnen' te verenigen.

Dat lukt helaas niet altijd, en gaat zeker niet vanzelf. In 2018 namen de aanmeldingen
toe, de vraagstukken werden complexer, het was wenselijk of noodzakelijk dat we langer
betrokken bleven. Samenwerking en ontwikkeling bracht een intensief zoekproces met
zich mee. De werkdruk was soms hoog. Er waren momenten van hoge instroom
waardoor we niet altijd beschikbaar konden zijn zoals we wilden. Gelukkig stonden we er
samen voor, was er begrip en konden we goed terecht bij onze opdrachtgevers en
netwerkpartners. Zo vonden we gaandeweg samen oplossingen en eindigden we het jaar
wat meer in balans dan we het begonnen.

Wij ondersteunen volwassenen en kinderen bij vragen rond opgroeien, opvoeden en
zelfstandig functioneren. We werken samen met de cliënten en hun omgeving om het
perspectief in hun leven te behouden en te versterken door praktische, psychosociale en
opvoedkundige hulp te bieden. Hulp die zonder drempels toegankelijk is. Wij werken voor
mens en maatschappij.

We hebben het afgelopen jaar veel gevraagd van onze medewerkers. Wij spreken onze
waardering uit voor de getoonde inzet en betrokkenheid ten dienste van de hulpvragers.
En ook voor begrip en medewerking aan de voortdurende ontwikkeling van de dienst-
verlening, de hiervoor benodigde deskundigheidsbevordering en aanhoudende
aanpassingen in de procesinrichting. Onze cliënten zijn overwegend zeer tevreden met
onze dienstverlening en ook de reacties van andere betrokken partijen en opdrachtgevers
zijn positief. We zijn goed gefaciliteerd door onze opdrachtgevers en hebben samen
enkele belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt.

Naast dit schriftelijke jaarverslag doen wij ook verslag van ons werk in de vorm van
filmpjes, artikelen en factsheets op http://www.amwml-cigml.nl.Wij nodigen u van harte
uit deze ook te bekijken.

Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze verslaglegging.
Heel veel plezier met het lezen, bekijken en beluisteren van ons jaarverslag 2018.

Drs. Mieke Pirson
Directeur-bestuurder
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AMW-ML Algemeen

Het totaal aantal cliënten in begeleiding in 2018 is met 5% toegenomen. Per gemeente
zien we hier duidelijke verschillen, zowel op het gebied van de ontwikkeling van het
aantal cliënten als met betrekking tot de fluctuatie van de instroom door het jaar heen.
In de cijfers van 2018 ziet u ook meer afsluitingen dan voorheen. Dit heeft grotendeels
te maken met de komst van een nieuw registratiesysteem. Om risico's bij de overgang zo
klein mogelijk te maken zijn zoveel mogelijk casussen afgesloten. Alle casussen waar
geen vaste afspraak op korte termijn stond zijn afgesloten. Ook is er nog een keer extra
kritisch gestuurd op (») zijn de doelen behaald en (») meerwaarde van de betrokkenheid
van het AMW. Ondanks een groteraantal afgesloten casussen zijn er gemiddeld meer
casussen in begeleiding in 2018. Dit past bij het beeld dat maatschappelijk werkers
aangeven; zij zijn langer betrokken bij casussen om samen met de cliënt te komen tot
het creëren van andere perspectieven en/of te komen tot gedragsverandering.

Algemeenbeeld cliëntprofielen

In 2018 heeft er in de profielen 'ouders en kind', 'veel zorgen' en 'dringend hulp
accepteren' procentueel een lichte daling plaatsgevonden van het aantal casussen.
Het profiel 'langdurige ondersteuning' is met 2% gestegen van 12% naar 14% in 2018.
Ook is het aantal uren dat hierbij ingezet wordt gestegen met gemiddeld 2 uur per casus.
Het aandeel 'ouders en kind' is in 2018 3%; dit is 1% lager dan het voorafgaande jaar.
Dit zijn casussen waarbij vaak ook andere jeugdhulpvormen zijn betrokken, en andere
onderdelen specifieke aandacht en hulp nodig hebben om te komen tot een stabiele
gezinssituatie. De verwachting is dat dit rond dit aandeel zal blijven schommelen.
In het profiel 'dringend hulp accepteren' is de gemiddelde ureninzet gedaald. Het aandeel
ouderen van 67 jaar en ouder is in het profiel 'korte hulp' gestegen van 12% naar 13%.
In het profiel 'veel zorgen' is die groep ouderen, in vergelijking met 2017, nu zichtbaar
met 10%. Maatschappelijk werkers geven aan dat zij een grotere groep ouderen zien die
niet meer goed mee kunnen in de samenleving door het minder of niet beschikbaar
hebben van digitale vaardigheden. Bij de belangrijkste problematieken zie je in het
profiel 'korte hulp' problemen met maatschappelijke organisaties. Deze kwam in 2017
niet voor als belangrijkste problematiek in dat profiel. In het profiel 'veel zorgen' komt
werk en maatschappelijke participatie voor als een van de belangrijkste problematieken.
Dit was niet zichtbaar in 2017 in dit profiel.

Bijna de helft van de cliënten komt op eigen initiatief. De ontwikkeling van intensivering
samenwerking in het sociale domein is onder andere te zien in het grote aandeel dat de
van gemeente heeft als verwijzer. Top 3 verwijzers 2018:

• 28% door de gemeente/gemeentelijke instellingen
• 14% door huisarts/ lich. gezondheidszorg
• 10% door CJG

Ruim een kwart van de actief verwezen personen komt via de gemeente; het betreft hier
vooral de Wmo en Participatie. Daarna volgen de huisartsen, CJG en geestelijke gezond-
heidszorg. Aan de vele verwijzers die daarna volgen is te zien hoe breed het AMW
opereert en bekend is. Dit zijn o.a.: politie, financiële dienstverlening, welzijn, Veilig
Thuis, woningcorporaties en onderwijs.

Door de toename van het aantal cliënten is het niet altijd mogelijk geweest om alle
hulpvragen binnen de gestelde termijn op te pakken. Met gemeenten waar dit het geval
was, is overleg gevoerd en is de formatie tijdelijk uitgebreid.

In 2017 is op basis van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) in samenwerking met de GGD
Amsterdam een start gemaakt met rapportage op basis van de scores van de ZRM. In
vergelijking met 2017 zien wij een iets grotere groep cliënten met onvoldoende
zelfredzaamheid op meerdere levensdomeinen

.



In 2018 is het schakeloverleg 18-/18+ Midden-Limburg van start gegaan. In dit overleg
worden de casussen afgestemd en een toekomstplan gemaakt met jongeren die bij de
overgang naar 18 jaar in een ander domein terecht komen en/of (nog) passende hulp
nodig hebben om zelfstandig te kunnen gaan functioneren.

In dit jaar is de procesregie bij huiselijk geweld over gegaan naar Veilig Thuis. In goede
samenwerking is deze overgang gemaakt. De werkprocessen zijn verder op elkaar
afgestemd en er is regulier overleg over de samenwerking. De meeste casussenwaarbij
Veilig Thuis een beroep op de organisatie doet kunnen door de reguliere ondersteuning
opgepakt worden. Het aantal verzoeken tot crisiszorg, waarbij een specifieke opdracht en
terugkoppeling aan Veilig Thuis nodig is, is afgenomen.

Het afgelopen jaar is het thema stress bij armoede en financiële problemen een
belangrijk thema geworden in de ontwikkelingen en samenwerking. In het kader van
preventie is de focus op vroegsignalering vergroot door nieuwe vormen van
samenwerking rondom inzet vrijwilligers, signalering laaggeletterdheid, schulden en het
verstrekken van informatie en advies.



Projecten 2018 in opdrachtvan bedrijfs- en maatschappelijkepartners
Project Opdrachtgever Taak

Begeleiding van leerlingen en ouders met
zorgvragen, activering zorgmijdende

School Gilde leerlingen en adviseren op snijvlak
Maatschappelijk Werk Opleidingen onderwijs en zorg, zodat ze ondersteund

worden met hun vragen en het risico op
schooluitval verkleind wordt.
Begeleiding van leerlingen en ouders met

School Cita Verde zorgvragen, activering zorgmijdende
Maatschappelijk Werk College leerlingen en adviseren op snijvlak

onderwijs en zorg.
Versterken van verbinding opleiding met

School ouders en leerlingen. Inzicht krijgen in
NTC KwadrantMaatschappelijk werk ondersteuningsvragen leerling en ouders

en deze op gang brengen.
Proces regie binnen en aangestuurd door
het Veiligheidshuis. Door wijzigingVeiligheidshuisProcesregisseur structuur is dit als project gestopt en zijn

M idden-Li m burg medewerkers per oktober in dienst
gekomen bij het Veiligheidshuis.
Ziekenhuis maatschappelijk werk voor deZiekenhuis St. Jans Gasthuis patiënten die opgenomen zijn en demaatschappelijk werk Weert poliklinieken bezoeken.
Maatschappelijk werk voor asielzoekersMaatschappelijk werk DSW /
in het AZC in Baexem, Echt-Susteren envoor asielzoekers Arts & Zorg Weert.

Maatschappelijk werk DSW / Maatschappelijk werk voor asielzoekers
voor asielzoekers Arts & Zorg in het AZC Dronten via inzet ZZP-ers.
Bedrijfs- St. Jans Gasthuis Bedrijfsmaatschappelijk werk voor de
maatschappelijk werk Weert medewerkers van het St. Jans Gasthuis.

Bedrijfsmaatschappelijk werk alsBedrijfs- Via VGZ onderdeel van een verzekeringspakketmaatschappelijk werk dat VGZ heeft afgesloten bij dit bedrijf.
Bedrijfs- Trajecten in Trajecten op verzoek voor enkele
maatschappelijk werk opdracht bedrijven in Midden-Limburg.

Huisartsen- Het bieden van praktijkondersteuning
praktijk GGZ in huisartsenpraktijk Fuertherpoort.

POH GGZ Fuertherpoort
in Susteren
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CJG-MLAlgemeen

De belangstelling voor preventieve activiteiten van het CJG-ML was gedurende heel 2018
groot. Scholen en ook kinderopvangorganisaties weten steeds beter dat het CJG-ML
hiervoor benaderd kan worden; dit blijkt uit het aantal vragen en het aantal deelnemers.

In 2018 is veel aandacht uitgegaan naar de nieuwe werkwijze bij het verlenen van
toegang naar gespecialiseerde jeugdhulp. De kern van de nieuwe werkwijze is dat we,
samen met de cliënt, uitgaan van de vraag 'welke zorgbehoefte heeft deze cliënt en
welke resultaten beogen we met de inzet van gespecialiseerde hulp?'. Dit biedt tegelijk
mogelijkheden om de opvolging inhoudelijk beter invulling te geven. Met behulp van een
scoringsinstrument wordt de zwaarte van de noodzakelijke zorg bepaald en daaruit
voortvloeiend wordt de keuze voor een product of profiel gemaakt. In de afstemming met
zorgaanbieders richten we de focus op de te behalen resultaten. In de praktijk bracht
deze nieuwe werkwijze een zeer intensief zoekproces met zich mee, zowel intern als
extern. Hoe hanteren we het instrument op de juiste manier en geven we goed vorm aan
het ondersteuningsplan deel 1? Met de zorgaanbieders vond veel discussie plaats over de
keuze voor bepaalde producten en profielen. We hebben de geconstateerde knelpunten
gesignaleerd bij de gemeente en zijn hiermee gezamenlijk (ook met aanbieders) aan de
slag gegaan om zaken duidelijk te krijgen en, waar noodzakelijk, aanpassingen met
elkaar te bespreken. Dit heeft in Q2 geleid tot een aanpassing in het werkproces: de
instemming door cliënten met de inhoud van het ondersteuningsplan kan sindsdien
middels een instemmende e-mail plaatsvinden en een fysieke handtekening is daardoor
nog steeds mogelijk maar niet langer noodzakelijk. In de loop van de tweede helft van
2018 is de werkwijze verder geïmplementeerd. Doorontwikkeling blijft aan de orde en
wordt in samenspraak met alle partners vorm gegeven.

Al sinds 2016 constateren we dat het aantal cliënten, dat tegelijk bij het CJG-ML in
begeleiding is, blijft stijgen. Dit is het gevolg van de keuze om bij het verlenen van
toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp, de trajecten te blijven volgen. Naast de
inhoudelijke meerwaarde is duidelijk geworden dat de nieuwe werkwijze
arbeidsintensiever is. Dit had in de eerste maanden van 2018 een stijging van werkdruk
en helaas een toename van de wachttijd voor cliènten tot gevolg.

Schakeloverlegvrijwillignaar gedwongen

Twee keer per week vindt een beschermingsplein plaats in Midden-Limburg. Hier wordt
casuïstiek door het CJG-ML, de Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinder-
bescherming voorgelegd en besproken, samen met ouders. Het overleg wordt
voorgezeten door een gedragswetenschapper van het CJG-ML. In dit beschermingsplein
worden de casussen waarbij het CJG-MLeen onderzoek door de Raad noodzakelijk vindt,
besproken.
Het gaat in totaal om zeer lage aantallen, in verhouding tot het totaal aantal cliënten bij
het CJG-ML. Dit bevestigt dat in veel gezinnen jeugdhulp binnen een vrijwillig kader vorm
gegeven kan worden. Tegelijk is door de lage aantallen een vergelijking tussen de
gemeenten weinig zinvol. Het betreft gezinssituaties en -problematiek welke in elke
gemeente kunnen voorkomen.

In mei 2017 is gestart met het zogenaamde Schakeloverleg. Hier worden de casussen
van de GI, waar de juridische maatregel (OTS) beëindigd wordt, gezamenlijk besproken
door de GI, de Raad voor de Kinderbescherming en het CJG-ML. Daarnaast wordt
gewerkt aan een warme overdracht bij deze casussen, zodat het vervolg in het vrijwillige
kader goed aansluit bij het eerdere traject in het gedwongen kader.



Schakeloverleg18-/18+
In 2018 is het schakeloverleg 18-/18+ Midden-Limburg van start gegaan. In dit overleg
worden de casussen afgestemd en een toekomstplan gemaakt met jongeren die bij de
overgang naar 18 jaar in een ander domein terecht komen en/of (nog) passende hulp
nodig hebben om zelfstandig te kunnen gaan functioneren.
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Weert

Toelichting bij de cijfers
Ook in Weert is er bij het AMW een sterke fluctuatie in aanmeldingen te zien. De
grootste druk lag hier in het eerste half jaar. Totaal was het aantal cliënten in
begeleiding lager dan het voorgaande jaar.
Er is een lichte daling van 2% te zien van het aantal casussen in het profiel 'korte
hulp' naar 80%. Daarentegen is er een stijging van 3% te zien in het profiel
langdurige ondersteuning naar 14%.
De gemiddelde ureninzet is in de profielen 'ouders en kind' en 'dringend hulp
accepteren' licht gedaald. In de ander profielen is de gemiddelde ureninzet
gestegen.
In het CJG zagen we een redelijk stabiele en vrij hoge instroom door het hele jaar
heen.
Het totaal aantal in begeleiding bij het CJG is met ongeveer 5% gestegen.
Het aandeel van mensen die op eigen initiatief een beroep doen op het CJG is van
43% naar 54% gestegen.

Ontwikkelingen en activiteitent
De landelijke pilot jeugdhulp op het AZC is positief afgesloten. Samen met de
gemeente zijn de voorbereidingen opgepakt om deze pilotfase over te laten gaan
naar een regulier jeugdhulpaanbod op het AZC Baexem.
Na de start in 2017 met de dienst formele cliëntondersteuning zien we dat het
beroep dat op de dienst wordt gedaan door het jaar heen toeneemt.
Deelname aan Weert Kan is voortgezet. Hierin worden kennis en nieuwe
ontwikkelingen met elkaar gedeeld ter versterking van het aanbod en de
samenwerking van de organisaties in Weert.
Vanuit de organisatie zijn we vanuit het AMW- en CJG-perspectief deelnemer
geweest aan de voorbereiding en de uitvoering van de 24-uurs sessie Sociaal
Domein.
In Weert is eind 2018 is in navolging van Roermond, de pilot Multiproblematiek
gestart in samenwerking met Juridisch Loket, Punt Welzijn, CJG en de gemeente
Weert.
Het Juridisch Loket houdt wekelijks inloopspreekuur op de AMW-locatie.
In samenwerking met de gemeente en huisartsenpraktijk Stramproy zijn we
gestart een pilot POH-Jeugd in een huisartsenpraktijk. Hierdoor is jeugdhulp direct
beschikbaar voor de huisartsen in de praktijk en hun patiënten.
Samen met PuntWelzijn hebben we het STA-team (Samen Tegen Armoede)
opgericht.
De samenwerking met de Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert is
verder geïntensiveerd. Hierdoor kan aan cliënten met vragen op dit gebied een
breder aanbod geboden worden en kan een aantal casussen eerder afgesloten
worden.
Bij de Weerter Minima groep is een workshop over financiën en schulden
gehouden.
Het project vroegsignalering huurschulden, waarbij we outreachend een
hulpaanbod doen bij mensen met een huurachterstand is positief geëvalueerd. Op
basis hiervan is de doelgroep binnen dit project verbreed.
De consultatie via spreekuur in het gemeentehuis is voortgezet. Hier kunnen
vragen vanuit Participatie en Wmo gemakkelijk afgestemd worden. Daarnaast is
er een brede ontmoeting van de teams geweest en heeft er een nadere verdieping
plaatsgevonden van elkaars dagelijkse praktijk.
Vanuit de preventieactiviteiten van het CJG hebben we deelgenomen aan de
kledingbeurs Nederweert-Weert.

1 Betreft een selectie van de vele thema's die in 2018 zijn besproken en opgepakt.



In samenwerking met het steunpunt van PuntWelzijn zijn er trainingen voor
mantelzorgers gegeven: "mantelzorg in balans".



Overzichtstabel cliëntprofielen periode 01-01-2018- 31-12-2018 GemeenteWeert

Onderwerp Ouders & Kind Korte Hulp LangdurigeOnderst. Veel zorgen Dringend hulp accepteren Totaal
WMO-veld 2 Jeugd 3 info&adv1es 5 maatsch. partlctpatie 5 maatsc h. participatre 5 maatsch. participatte

8 ggz 7 maatsc h. Opvang

Aandeel in AMW 3% 80% 14% 2% 1%
Aantal casus 25 731 131 14 12 913
Aantal personen 28 762 140 17 14 961
Ppn per casus 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1
Aantal trajecten 15 563 132 17 11 738
Gem. aant. trajecten per cast 0,6 0,8 1,0 1,2 0,9
Ureninvestenng 204 6231 2918 435 230 10018
Gem. uren per casus 8 9 22 31 19

Wie is de cliënt
% Vrouwen 92% 56% 53% 64% 75% 57%

Belangnjksteleettndscat. 27 t/m 54 Jaar 72% 27 t/m 54 jaar 50% 27 t/m 54 Jaar 49% 27 t/m 54 Jaar - 71% 18 t/m 23 Jaar 25%
55 t/m 66 Jaar 12% 55 t/m 66 jaar 19% 55 t/m 66 Jaar 24% 67 jaar en ouder = 21% 55 t/m 66 Jaar 25%
24 t/m 26 Jaar 8% 67 Jaar en ouder - 16% 67 Jaar en ouder 10% 55 t/m 66 Jaar - 7% 27 t/m 54 Jaar 25%

Belangnjkst e gezmssarrenstelSamen + kind 62% Alleenstaanden 46%Alleenstaanden 46% Samen + kind 31% Samen+ kind 50%
Alleenstaanden 24% Samen + kind 20% Ov. Meerper. Huish = 17% Eenourìerhutshoud = 31% Samen - kind 17%
Eenouderhu @houc= 14% Samen - kind 14% Samen + kind 14% Alleenstaanden 23% Ov.Meerper.Huish= 17%

Inkomen Inkomen (zelfstar= 38% Inkomen (zelfstanc= 34% Inkomen (zelfstanc= 39% Inkomen (zelfstan= 46% Inkomen (zelfstand= 50%
Soc tale voorzierur = 33% Sociale voorz.erunc = 29%Soc tale voorzrerunc = 30% Sociale voorzrerun = 38% Onbekend / Niet qe = 17%
Onbekend / Niet , = 24%Onbekend / Niet gE = 20% Pensioen, AOW, Ar= 11% Onbekend / Niet c; = 15% Zonder inkomen = 8%



Overzichtstabel cliëntprofielen periode 01-01-2018-31-12-2018 GemeenteWeert
Onderwerp Ouders & Kind Korte Hulp LangdurigeOnderst. Veel zorgen Dringend hulp accepteren Totaal
Problematieken
Aantal 48 1103 272 44 30
Gemiddeld per casus 1,9 1,5 2,1 3,1 2,5
Belangn;ksteproblemen Partnerrelatie 23% F1nanc ,en 25% Fmancien 21%Psychischeproble = 14% Fmanr ien 20%

Fmanc ien 21% Partnerrelatie 10% Partnerrelatie 11% Partnerrelatie 14% Hurseiijk geweld 17%
Opvoeding 8% Psyc hrsc he probler= 9% Psyc hrsc he pro bier= 10% Fmanc ren 14% Partnerrelatie 10%

Resultaat
Effect (te scorendoor Srtuatie Is 67%Chent kan zonder = 32%Cilent kan zonder = 37% Cliënt kan zonder = 80%Situatie Is 86%
maatsc happelìjk werker) gestabiliseerd hulp verder hulp verder hulp verder gestabiliseerd

Netwerk Is 33% Srtuatre Is 29% Srtuatte Is 34% Cliënt heeft meer = 20%Cllent kan zonder 14%
betrokken gestabrhseerd ge sta bihse erd lnZICht in de hulp verder

problematiek
Netwerk Is 16% Netwerk Is 11%
betrokken betrokken
Cherit kan beter 14% Chent kan beter 11%
ormaan met orrgaan rnet
problematiek problematiek
Chent heeft meer 9% Hulpverlening 8%
inzie ht In de afgebroken
pro bie mat iek

Oordeel Goed 67%Goed 80%Goed 80%Goed 100% Goed 71%
Resultaatrnedewerker Voldoende 33%Voldoende 20% Voldoende 14% Voldoende 0% Voldoende 29%

Matig 0% Matig 1% Matig 6% Matig 0% Matig 0%
Slee ht 0% Slecht 0%Slecht 0% Slecht 0% Slecht 0%

Oordeel Goed 100% Goed 77%Goed 78%Goed 60%Goed 57%
Resultaatchent Voldoende 0% Voldoende 13% Voldoende 8% Voldoende 0% Voldoende 0%

Matig 0% Matig 1% Matig 0% Matig 0% Matig 0%
Slecht 0%Slecht 0% Slecht 0% Slecht 0% Slecht 0%
Onbekend 0% Onbekend 9% Onbekend 14% Onbekend 40% Onbekend 43%



CJG Weert

Ambulante hulpverlening
Aanbod Ql Q2 Q3 Q4 Totaal
Aanmeldingen 81 109 75 110 375
Intakegesprekken (hulpverleningen) 87 95 76 93 351
Totaal in begeleiding 621 654 656 680 909

1Totaal afgesloten 79 64 86 90 319

Leeftijden
1TotaalLeeftijd % M % V %aantal

0 t/m 3 64 7% 35 55 % 29 45 %

4 t/m 6 112 12 % 83 74 % 29 26 %
7 t/m 12 355 39 % 197 55 % 158 45 %

13 t/m 15 164 18 % 103 63 % 61 37 %

16 t/m 18 168 18 % 99 59 % 69 41 %
19 t/m 23 24 3% 15 63 % 9 38 %
24+ 22 2% 13 59 % 9 41 %

909 100% 545 60 % 364 40 %

Problematieken
Ontwikkeling (sociaal-emotioneel / lichamelijk) 35 %
Opvoeding 17 %
Echtscheidingsproblematiek 11 %
Onderwijsvraagstukken 10 %
Psychiatrische problematiek/ontwikkelingsstoornissen kind 8%
Algemene informatie en advies 4%
Overige 3%
Lagere begaafdheid / verstandelijke beperking kind 3%
Psychiatrische problematiek ouders 2%
Financiën 2%
Huisvesting 2%
Pestproblematiek 1%
Relatieproblematiek 1%
Lagere begaafdheid/ verstandelijke beperking ouders 1%
Rouwverwerking 1%

100 %



Verwijzer
Eigen initiatief 54 %
Scholen / onderwijs 16 %
Gespecialiseerde jeugdhulp 8%
Huisarts 5%
Jeugdarts 4%
Veilig Thuis 3%
AMW 2%
Medisch specialist 2%
BJZ / WSG 2%
Gemeente 2%
Kinderopvang-peuterspeelzalen 1%
Sociaal netwerk 1%
Raad voor de kinderbescherming 0%
Leerplicht 0%

1
Welzijn 0%

100 %

Wachttijd
0 t/m 14 dagen 55 %
15 t/m 22 dagen 14 %
23 dagen en langer 30 %

100 %

Tevredenheid
Goed 39 %
Voldoende 58 %
Matig 2%
Onbekend 0%
Slecht 1%

100 %

Gedwongenkader
Ql Q2 Q3 Q4

1Aantal individuele kinderen
1

1 1 4 6
ìBetrekking op gezinnen 1 1 4 2



Preventie in Weert 2018

Het CJG-ML biedt preventieve activiteiten aan in alle Midden-Limburgse gemeenten. Zo
ook in Weert. Activiteiten op scholen of kinderdagverblijven zijn meestal alleen
toegankelijk voor ouders van die school/kinderopvang. De overige activiteiten worden
breed bekend gemaakt, waardoor mensen ook over de grenzen van de eigen gemeente
activiteiten (kunnen) bezoeken, die voor hen interessant zijn.

Activiteiten

Cursus Peuter in zicht17 januari POV Rakkertjes(5 bijeenkomsten)
Workshop Ruzie en agressie bij

1 februari CJGkinderen

5 februari Lezing Positief opvoeden Humanitas Weert

Gastlessen Pesten (5 klassen,
1 maart vo Kwadrantreflectieweek)

11 maart Infostand bij Open dag IKC Leuken

19 maart Cultuursensitief werken voor docenten vo Kwadrant

28 maart Themabijeenkomst Gezonde leefstijl OOM bs Aan de Bron

3 april KIES introductie voor docenten SBO het Palet

Infostand op de kledingdag voor8 april AZC Weert
minima
Workshop Positief coachen voor9 april bs Sint Jozef Altweerterheideoverblijfouders

17 april Workshop Leren luisteren CJG

Workshop Watercocktails maken29 april Weert Centrumtijdens Oranjemarkt

16 april Themabijeenkomst Kind en tablet OOM bs Aan de Bron

Thema avond Social media /
5 juni vo Kwadrantcyberpesten ouderraad

Workshop Watercocktails tijdens13 juni Wijkraad Groenewoudstraatspeeldag

26 juni Lezing Sociaal betrokken tieners CJG

14 september Workshop Leren luisteren CJG

25 september Thema avond Sociale media bs Budschop

4 oktober Thema avond Het puberbrein Philips van Horne college



10 oktober Infostand open dag Philips van Home college

11 oktober Infostand Oranje Route vo Kwadrant

Infostand kledingdagen Weerter21 oktober Poort van Limburg
minima

31 oktober Thema bijeenkomst Van blij naarboos OOM groep bs Aan de Bron

Lezing De kracht van positief7 oktober CJGopvoeden

14 november Thema bijeenkomst Voeding SPSS bs Kameleon

21 november Thema bijeenkomst Voeding SPSS bs Kameleon

3 december Workshop Leren luisteren CJG

12 december Workshop Leren luisteren bs Moesel

28 activiteiten met in totaal 1773 deelnemers.



Sociaal Jaarverslag 2018

In 2018 werkten we verder binnen het strategisch kader zoals we dat beschrijven in ons
strategisch bedrijfsplan 2016 - 2018: de goede dingen goed doen. Gezien de
veranderingen en impact daarvan maakten we voor 2018 een nieuw plan. Onze missie
lieten we onveranderd, maar aan de visie voegden we toe: "Onze rol als basisvoorziening
is van toegevoegde waarde en wordt herkend door onze partners".
We formuleerden een aantal succesbepalende factoren voor de resultaatgebieden klanten
& partners, medewerkers, maatschappij en opdrachtgevers & financiers. Hieronder doen
we per onderdeel verslag van de belangrijkste thema's in 2018.

Klanten & partners
Succesbepalende factoren:

• Participerende cliënt
• Betrouwbare en op samenwerking gerichte partner
• Lokaal verbonden basisvoorziening

In onze dienstverlening staat de cliënt en zijn of haar hulpvraag centraal. Wij werken
vraaggericht en vanuit verbinding. De cliënt is eigenaar van zijn of haar
hulpverleningsproces en voert hierover naar vermogen zoveel mogelijk zelf de regie.
Zowel binnen het maatschappelijk werk als binnen de jeugdhulpverlening wordt gewerkt
volgens het gedachtegoed '1 gezin (of: cliënt), 1 plan'. Dit vormt de leidraad in de
procesbeschrijving van onze hulpverlening en de registratie daarvan.
Er is hard gewerkt rond het thema cltëntparticipatie; hiervoor werd tijdelijk externe
formatie beschikbaar gesteld en een werkgroep van meedenkers geformeerd. Dat heeft
ertoe geleid dat nu structureel elke maand naar alle cliënten waarvan de hulpverlening in
die maand werd afgesloten een digitale vragenlijst (cliënttevredenheidsonderzoek) wordt
gestuurd, indien betreffende cliënt het e-mailadres beschikbaar heeft gesteld voor dat
doel. Met name dat laatste vraagt nog aandacht van de hulpverleners. Het belang hiervan
wordt in toenemende mate gezien, waardoor we de respons langzaam zien toenemen.
Aandachtshouders per team zorgen voor een inhoudelijke terugkoppeling van respons en
resultaten. We deden ervaring op met 'adviesvangers' in het kader van het
professionaliseringsprogramma sociaal werk (PPSW). Adviesvangers zijn mensen die,
vanuit het peer-to-peer-principe, (na een training) zelf creatieve brainstormsessies kunnen
begeleiden om ideeën en wensen te verzamelen. Eind augustus heeft zo'n bijeenkomst
plaatsgevonden in Weert met een groep vrouwen met een niet westerse achtergrond. De
ervaringen van deelnemers zijn positief en de brainstorm leverde goede informatie op. We
vinden het fijn dat we kennis hebben gemaakt met deze interessante manier van
cliëntparticipatie, die mogelijk in de toekomst nog van pas komt bij bepaalde doelgroepen
of thema's.
Het totaal aantal cliënten in begeleiding is in 2018 bij het AMWmet 5% toegenomen, bij
het CJG met 7%. Bij beide organisatieonderdelen zien we dat hulpverleners langer
betrokken zijn bij casussen. Ondanks de soms sterke stijging van het aantal
aanmeldingen, is het overwegend goed gelukt om nieuw aangemelde cliënten binnen de
afgesproken termijn te spreken. Waar dat niet mogelijk was zijn de betreffende
gemeenten hierover geïnformeerd en is soms tijdelijk formatie uitgebreid. De waardering
voor onze hulpverlening was ook in 2018 goed, evenals het resultaat en effect.

Zowel binnen AMW-ML als binnen CJG-ML wordt zeer intensief samengewerkt met diverse
netwerkpartners, waaronder voorliggende voorzieningen en verwijzers. In deze
samenwerking blijven we gericht op ontmoeting en verbinding op alle niveaus, dat zien we
als een expliciete taak voor iedereen binnen onze organisatie. Ook naar netwerkpartners
toe heeft onze organisatie een actieve rol in het doorontwikkelen en verder implementeren
van het gedachtengoed '1 gezin (cliënt), 1 plan'. Bij het CJG is in 2018 veel aandacht
uitgegaan naar de nieuwe werkwijze bij het verlenen van toegang naar gespecialiseerde
jeugdhulp. De kern van de nieuwe werkwijze is dat we, samen met de cliënt, uitgaan van



de vraag 'welke zorgbehoefte heeft deze cliënt en welke resultaten beogen we met de
inzet van gespecialiseerde hulp'. Dit biedt tegelijk mogelijkheden om de opvolging
inhoudelijk beter invulling te geven. In de praktijk bracht deze nieuwe werkwijze een zeer
intensief zoekproces met zich mee, zowel intern als extern. Met de zorgaanbieders vond
veel discussie plaats over de keuze voor bepaalde producten en profielen.
Doorontwikkeling blijft aan de orde en wordt in samenspraak met alle partners vorm
gegeven. We zien een toename in het aantal cliënten dat op eigen initiatief de weg naar
het CJG vindt. Bijgevolg daalt het aantal verwijzingen via de diverse netwerkpartners.
Zowel bij het AMW als bij het CJG komt nu ongeveer de helft van de cliënten op eigen
initiatief. Verbinding versterken en samenwerking opzoeken en verbeteren was een
belangrijk thema in 2018. Dat kreeg onder andere beslag in werkbezoeken over en weer,
overleggen rond diverse thema's en meer specifiek het aansluiten bij het bestuurlijk
overleg met huisartsen in de regio Midden-Limburg. Evaluatie van de samenwerking is
regelmatig onderwerp van gesprek. Een meer structurele meting van klantwaardering door
netwerkpartners over betrouwbaarheid en samenwerking werd doorgeschoven naar 2019.

Per gemeente zijn er netwerkactiviteiten georganiseerd door de lokale teams om de positie
als lokaal verbonden basisvoorziening te verankeren. We participeren op alle niveaus aan
diverse lokale en regionale bijeenkomsten in het kader van samenwerking, ontwikkeling
en/of nieuwe initiatieven. Vanuit het managementteam sluiten we regelmatig aan bij de
lokale teams om hen mee te nemen in de ontwikkelingen in de buitenwereld en andersom
- gevoed worden met signalen en thema's die lokaal spelen.
Per gemeente werd gezamenlijk een eigen jaarplan opgesteld door de lokale AMW- en
CJG-teams, waarin de lokale resultaten en acties zijn benoemd en opgevolgd.

Medewerkers
Succesbepalende factoren:

• Gedeelde visie zichtbaar in ons werk
• Balans en diversiteit in personeelsopbouw

We blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling middels opleiding en
deskundigheidsbevordering. We doen dat binnenshuis met eigen opleidingen in het kader
van de interne Academy en het inrichten van vakgroepen. Daarnaast stellen we een aantal
opleidingen en methodieken centraal voor alle medewerkers, opdat we blijven werken
volgens een gedeelde visie die ook zichtbaar is voor netwerkpartners en opdrachtgevers.
Ook werken we aan de doorontwikkeling van het type medewerkers dat nodig is voor de
toekomst, en zoeken we gericht naar expertise en competenties die we nodig (gaan)
hebben. Onze medewerkers worden in de vorm van intervisie en werkbegeleiding
regelmatig actief en expliciet worden begeleid door de begeleiders primair proces en
gedragswetenschappers. In verschillende contactmomenten tussen begeleider primair
proces en medewerker staat de vertaling van de visie en casuïstiek centraal. Ook het
ondersteuningsteam zelf wordt versterkt in hun begeleiding van de medewerkers bij het
handelen conform de gedeelde visie.
Ook in 2018 heeft werving, selectie en aansluitend het inwerken van nieuwe medewerkers
veel aandacht van de organisatie gevraagd. Bij het CJG is de nieuwe werkwijze in de
toegang arbeidsintensiever. Dit had in de eerste maanden van 2018 een stijging van
werkdruk en helaas een toename van de wachttijd voor cliènten tot gevolg. We zagen in
het eerste kwartaal ook een stijging in ziekteverzuim en personeelsverloop. We hebben
daarom een beroep gedaan op gespecialiseerde uitzendkrachten en intensief ingezet op
werving van nieuwe medewerkers. Intussen is onze formatie Jeugd en gezinswerkers
versneld toegegroeid naar de vooraf afgesproken grootte van 87 fte.
We zijn in 2018 gestart met het monitoren van de werklast per team en per medewerker
en het sturen op het beheersen daarvan. Het verhoogde ziekteverzuim bij AMW en CJG
wordt vooral veroorzaakt door enkele langdurig zieken en heeft de aandacht van
management en leidinggevenden. Alle hulpverleners zijn geregistreerd bij het
Registerplein (AMW-ML) respectievelijk Kwaliteitsregister Jeugdhulp SKJ (CJG-ML)en
beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.



Maatschappij
Succesbepalende factor:

• Beheerste ontwikkeling vanuit inhoudelijke orientatie

Wij werken voor mens en maatschappij. Onze insteek daarbij is dat we de juiste dingen
goed doen, in een brede maatschappelijke context. We zijn er als organisatie op ingericht
om ontwikkelingen in de omgeving op te vangen (analysecyclus) en om te zetten in een
(flexibele) aanpak, bijvoorbeeld door deelname aan diverse pilots, initiatieven en het
implementeren van (nieuwe) methodieken. We doen dat altijd in overleg en afstemming
met de gemeenten. In 2018 stond in dat kader de hulpverlening aan vluchtelingen
centraal, in diverse vormen en op verschillende plekken. Zo werkten we mee aan een
landelijke pilot jeugdhulpverlening in AZC's, hadden we een belangrijke rol bij hulp-
verlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen en nieuwkomers in het
algemeen. Daarnaast kregen de actuele maatschappelijke thema's mantelzorg en armoede
de nodige aandacht. Het thema stress bij armoede en financiële problemen is een
belangrijk thema geworden in de ontwikkelingen en samenwerking. In het kader van
preventie is de focus op vroegsignalering huurschulden vergroot door nieuwe vormen van
samenwerking rondom de inzet van vrijwilligers, signalering laaggeletterd heid, schulden
en het versterken van informatie en advies

.

Opdrachtgevers& financiers
Succesbepalende factoren:

• Resultaatgericht werken
• Betrouwbare en toegankelijke sturingsinformatie

Zoals gebruikelijk werkten we ook in 2018 samen met de diverse gemeenten en netwerk-
partners aan het verder ontwikkelen en uitdragen van een gedeelde visie. De samen-
werking binnen de regio kreeg een andere vorm, waarbij er met name op het vlak van
jeugdhulp in de regio's West en Oost verschillende accenten worden gelegd. We proberen
hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten. Op hoofdlijnen zien we dat de gedeelde visie
onderschreven wordt. Met name de implementatie van de nieuwe werkwijze rond het
resultaatgericht werken in de toegang bij het CJG heeft aandacht gevraagd.
De informatiebehoefte vanuit de organisatie en opdrachtgevers kreeg aandacht. Er heeft
zowel bij AMW als CJG een verdere doorontwikkeling plaatsgevonden van de kwartaal-
rapportages om inzicht te geven in de werkzaamheden en effecten daarvan. Ook vanuit
andere bronnen bij de gemeenten komt steeds meer data beschikbaar voor analyse van
verwijsstromen, de inzet van hulp et cetera. Zo krijgen we samen steeds beter inzicht in
de effecten van het stelsel dat we hebben ingericht en kunnen we hier lering uit trekken.
Na een uitgebreide analyse van cliëntregistratiesystemen met daaraan gekoppeld
managementinformatie werd gekozen voor het programma Regas. In de tweede helft van
2018 is intensief gewerkt aan de inrichting daarvan en het voorbereiden van de
organisatie op het werken met dit nieuwe programma. In de kerstperiode heeft de
migratie van data plaatsgevonden en bij de start van 2019 was het programma
operationeel.

De HKZ-certificaten werden met mooie complimenten aan onze organisatie verlengd; met
name het draagvlak voor kwaliteit binnen de organisatie, de combinatie van zelfredzaam-
heidsmatrix en cliëntperspectief als complementaire instrumenten, evenals de mooie
nieuwe folderlijn en de start die we gemaakt hebben met de vakgroepen werd genoemd.
Om te voldoen aan de AVG hebben we diverse technische en organisatorische maatregelen
genomen. Ook werd een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Privacy was
natuurlijk altijd al een belangrijk onderwerp voor ons als hulpverleningsorganisatie, waar
we als organisatie en ook onze werkers als professionals zeer zorgvuldig in acteren en ook
vanuit diverse invalshoeken op getoetst worden (beroepscode, HKZ).
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Jaarverslag Ondernemingsraden AMW-ML en CJG-ML

Gezonde workflow,dat was voor de Ondernemingsradenvan AMW-ML en CJG-ML de rode draad in
het jaar 2018. Hierop hebben wij onze grootste focus gelegd.
Dit jaarverslag beginnen we dan ook met een inleiding over dit speerpunt,waarbij we vervolgens
toelichtenwelke stappendaarin genomenzijn. Hierop volgend zullen we jullie meenemenin de
behandelde adviesaanvragen,instemmingsverzoekenen algemene dan wel terugkerendethema's.

Gezonde Workflow
Dit speerpuntwas bepaald naar aanleidingvan de signalen vanuit de werkvloerover aanhoudende
ervaren werkdruk, ook in het licht van de uitkomstenvan het Medewerkerstevredenheidsonderzoek
in het najaar van 2017. Het thema heeft ons veelal bezig gehouden. Wat is werkdruk?Wat zijn
oorzaken? En nog belangnjker: hoe kunnen deze weggenomen cg voorkomen worden?
Voor de Ondernemingsradenwas het voortzetten van de dialoog met de Directeur-Bestuurderen
P&O de eerste te nemen stap. In maart 2018 hebben we een open gesprek gehad over de signalen
en onze bevindingenen zorgen. Samen hebben we nagedacht over mogelijke oorzaken,over wat
de medewerkerszal kunnen sterken in het omgaan met werkdruk (bijvoorbeeldde instrumenten
die we meekregen uit de training van SBI Formaat) en de faciliterende rol van de organisatie
hierin. Hierop volgde, eveneens in maart 2018, een brederdialoog met leidinggevendeen hoofden.
Ook dit was een zeer prettig overleg. Samen onderstreeptenwe het belang om binnen de teams
meer taal te geven aan verwachtingentussen medewerkersen het bestuur, waar men in vast loopt
en welke interventiespassend zijn. Dit kan namelijk uiteenlopen van het versterken/faciliterenvan
teamcohesietot individuelecoaching. Waar deze gesprekken binnen de teams medio 2018 hebben
plaatsgevonden,wordt er - zoals eerder afgesproken met de Directeur Bestuurder- elke
Overlegvergaderingstil gestaan bij de vorderingenen eventuele vervolgstappen,waar nodig ook in
het volgendjaar.

Instemmingsverzoeken en adviesaanvraag
Naast het proces rondomGezonde Workflow, hebben de Ondernemingsraden van AMW-ML en
CJG-ML zich ook mogen buigen over een aantal msternmtngsverzoekenen een adviesaanvraag.
Ook bij deze onderwerpenhebben we aandacht geschonken aan het mogelijke (in)directe effect op
de Gezonde Workflow.

- Arbobeleidsplan
Ten behoeven van (het waarborgen van) veiligheiden gezondheid is er een Arbobeleidsplan
opgesteld. De Ondernemingsradenzijn van mening dat dit houvasten richtlijnenbiedt. De
onderleggerhiervan is een (dynamisch)plan van aanpak,voortgevloeiduit de Rl&E. In het
Arbobeleidsplan is een verwijzingopgenomennaar dit plan van aanpak.De Ondernemingsraden
volgen de vorderingenmiddels inzage en structureleagendering in de Overlegvergaderingen.
De Ondernemingsradenhebben op basis van overeenstemmingpositief ingestemd.

- Format FUGE ondersteuning
Eerder is er positieve instemminggegeven rondom de nieuwe formats voor het
Functioneringsgesprek.Voor medewerkersmet een ondersteunendefunctie bleek dit format niet
werkbaaren derhalve is deze op enige onderdelen aangepast, waarbij de essentie hetzelfde is
gebleven. Dit eveneens met positieve instemmingvan de Ondernemingsraden.

- Werving en Selectie beleid
Werving en Selectie was reeds een actueel onderwerpbinnen de Overlegvergaderingen.We
onderstreeptengezamenlijkhet belang van een bijstelling van dit beleid, met als doel uniformiteit
te bevorderenals ook duidelijkheidte scheppen over de gewenste betrokkenheidvan medewerkers
bij sollicitatiegesprekken.De nodige aanpassingen zijn verwerkt, waarnaonze reactie op het
instemmingsverzoekpositief luidde.

- Ziekteverzuim beleid
Ook (het terugdringenvan) ziekteverzuimkreeg in 2018 de nodige aandacht. Het aangepaste
beleid biedt een eenduidigstappenplan voor zowel medewerkerals leidinggevende.
Wat maakt dat de Ondernemingsradenhier haar positieveinstemmingop hebben gegeven, is de
overeenstemmingover het feit dat preventievan ziekteverzuim,zoals signalen bespreekbaar
maken, een gedeelde verantwoordelijkheidis van medewerker(s)en leidinggevende.Dit komt
duidelijk naar voren in het nieuwe document.



- Inrichting bedrijfsvoering
Dit thema betrof een adviesaanvraag.De Ondernemingsradenzagen veel kans in de invoeringvan
Hoofd Bedrijfsvoering alsmede invoering van facilitaire en ontvangstfunctie.Het biedt enerzijds
duidelijke, effectieve aansturing van medewerkersmet ondersteunendefuncties, anderzijdsworden
medewerkersin primair proces ontlast. De Ondernemingsradenhebben geadviseerd goed in kaart
te brengen bij wie en in welke mate er verschuivingenin het takenpakketvolgen en hoe hier waar
nodig (gezamenlijk)draagvlak voor gecreëerd kan worden. Aangevuld met het belang van tijdige,
interne communicatie over deze invoering.

Algemene thema's

- Overleg bedrijfsarts
Sinds 2017 is er een wetswijzigingvan kracht welke de positie van medezeggenschap, ten opzichte
van preventie,versterkt. Dit betekent dat zij mag aansturenop een nauweresamenwerkingmet
zowel de Preventiewerkerals Bedrijfsarts.De Ondernemingsraden hebben een gesprek met de
Bedrijfsarts germtieerd, welke plaats heeft mogen vinden in juni 2018. Ook in aanwezigheid van
P&O is er openlijk gesproken over het thema Gezonde Workflowen welke aanbevelingende
Bedrijfsarts heeft om deze te bevorderen en bewaken, zoals vroegttjdigsignaleren en bespreekbaar
maken, coaching, veilige werkomgevingen aandacht voor niet-uitvallers.De Ondernemingsraden
laten zich door deze aanbevelingeninspireren in de vervolgstappenrondomGezonde Workflow.

- Gemixte werkplekken i.r.t, Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG)
Er is veel te doen geweest rondom AVG. Met zijn allen gaan we bewuster om met het delen van
cliënt-informatie.Maar hoe zit dit dan met gemixte werkplekken,zoals de locaties nu ingericht
zijn? Voor de samenwerkingtussen AMW en CJG is dit zeker bevorderlijk,toch vraagt dit extra
inzet rondomhet bewakenvan AVG. De Ondernemingsradenhebben het bespreekbaargemaakt
met de Directeur Bestuurder en beiden erkennendat medewerkersvoldoendegetacrliteero worden
om dit daadwerkelijkte kunnen bewerkstelligen,bijvoorbeelddoor afgezonderderuimtes.

- Werkkostenregeling (WKR)
In 2018 is er in de Overlegvergaderingenaandacht geschonkenaan de invulling van de WKR.
Uiteindelijk hebben de Ondernemingsradenvia intraneteen oproep gedaan aan medewerkers
hierin suggesties te doen, waarna deze wordenvoorgelegdbij de DirecteurBestuurder en P&O
medewerkeren onderzochtzou worden wat hierin fiscaal haalbaar is. De enige fiscale ruimte is een
bijdrage aan de ziektekostenverzekering(1.e. €10 per maand). Dit idee zal worden doorgevoerd.

- Rondje Teamvergaderingen
Ook dit Jaar is er een rondje tearnvergadertnggedaan door de Ondernemingsraden. Deze keer is er
eveneensvoor gekozen een lid aan te sluiten die geen onderdeeluitmaakt van het team, zodat er
een breder gezichtsbekendheid ontstaat en om te ervaren of dit helpt bij het neutraal aangaan van
het gesprek.Het belang van (faciliterenvan) tearncohesre kwam hierin veelvuldignaar voren en
blijft een thema dat nog altijd de nodige aandacht krijgt en blijft krijgen. Via intranet is er een
urtgebreideterugkoppelinggedaan over deze ronde.

Lunch nieuwe medewerkers
De Ondernemingsradenhebben vaak stil gestaan, zo ook in een (jaarlijkse) ontmoetingmet Willy
van Stam, lid van Raad van Toezicht, bij mogelijke effectieve vormen om meer bekendheid te
verwerven brj de achterban. Hieruit is het idee ontstaan om aan te sluiten bij de lunches voor
nieuwemedewerkers, waarmeegestart is begin 2018. Hopende dat, doordat medewerkers een
gezicht zien van de Ondernemingsraad,dit drempelverlagendwerkt. De Ondernemingsradenzullen
deze vorm evalueren en bepalen hoe dit gecontinueerd wordt.

- Trainingen
In het voorjaarvan 2018 hebben we voor een trarmno van SBI Formaat gekozen op het gebied van
arbeidsbelasting en veiligheid (i.r.t. RI&E). De ideeèn die hieruit zijn voortgevloeidzijn besproken
met de Directeur-Bestuurderen adviseur P&O, zie 'GezondeWorkflow'.
In het najaarzun we opnieuwmet onze vaste trainer van SBI Formaat samengekomen,waarbijwe
vooral weer ingezoomd hebben op de teamrollenen een effectievebeleidscyclus.
Een derde gevolgde training, ditmaal inzake Duurzame Inzetbaarheid,had eveneens Gezonde
Workflow als uitgangspunt.

Al met al, een Jaar waarin we allen niet stil hebben gezeten en hopelijkweer een mooie koers
vrijgernaakt hebben voor het komende jaar 2019.



Jaarverslag Vertrouwenspersoon2018

Boris de Weijer en Hanny van Zon, beiden werkzaam bij collega-organisatie Farent, zijn
aangesteld als vertrouwenspersoon voor Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg. In 2018 is
er vanuit medewerkers geen beroep gedaan op een van de vertrouwenspersonen, en
hebben zij derhalve ook niet hoeven op te treden in deze rol.

De organisatie brengt de mogelijkheid om contact op te nemen met de
vertrouwenspersonen altijd onder de aandacht van nieuwe medewerkers en de
contactgegevens zijn altijd voor medewerkers beschikbaar via intranet.



Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

Algemeen
Het jaar 2017 stond in het licht van de stabilisatie van de naast elkaar bestaande
Stichtingen Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG-ML). We kunnen constateren dat voor AMW-ML en CJG-ML
inmiddels een goede basis is gelegd. Het jaar 2018 stond in het teken van groei en
ontwikkeling; voornamelijk aan de zijde van CJG-MLheeft een groeiproces
plaatsgevonden. De samenwerking tussen beide Stichtingen is inmiddels zodanig
opgebloeid dat er sprake is van een zichtbare synergie. Vanaf nu zal er gezamenlijk
verder gebouwd worden aan het bestendigen en verankeren van de organisatie.

Het valt op dat de organisatie te maken krijgt met complexere vraagstukken, waarbij de
samenwerking met andere partijen opgezocht wordt. Dat vraagt het nodige van de
organisatie en haar medewerkers, waaronder verdere professionalisering, meer
zelfsturing en vernieuwendere werkmethodieken.

Ondanks deze ontwikkelingen blijft de focus erop gericht dat de basishulpverlening voor
jeugd, (jong)volwassenen en opvoeders in de zeven Midden-Limburgse gemeenten
waarbinnen de organisatie werkzaam is, laagdrempelig en toegankelijk is en blijft.

Alle genoemde ontwikkelingen hebben ook invloed op de wijze waarop wij inhoud aan
onze rol als Toezichthouder van AMW-ML en CJG-MLgeven. Deze rol krijgt nog meer
diepgang.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat in 2018 uit de navolgende leden:

de heer F. Coenen (plaatsvervangend voorzitter)
mevrouw L. van der Goot-Wilms
mevrouw E.G.M. Kupers
de heer H.M. van de Mortel, voorzitter
de heer J. Roebroek
mevrouw W.J. van Stam (benoemd op voordracht van de OR)

De samenstelling van de Raad van Toezicht is ongewijzigd gebleven ten opzichte van
2017.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met
de mogelijkheid van twee herbenoemingen. Een herbenoeming wordt vooraf binnen de
Raad van Toezicht kritisch besproken, mede aan de hand van de aanwezige en gewenste
profielen voor de leden van de Raad van Toezicht.

De heer Roebroek is per 1 januari 2018 voor de tweede keer herbenoemd voor een
periode van drie jaar.

Mevrouw Van der Goot en mevrouw Kupers zijn per 1 januari 2018 herbenoemd voor een
periode van drie jaar.

Mevrouw Van der Goot en mevrouw Kupers zijn namens de Raad van Toezicht de
contactpersoon voor de cliëntenvertegenwoordiging.

De leden van de Raad van Toezicht handelen onafhankelijk en hebben op geen enkele
wijze belang bij AMW-ML of CJG-ML.

De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Deze
vergoeding valt binnen de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen en is getoetst
via de adviesregelingen van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.



Taken en bevoegdheden
De Raad van Toezicht functioneert conform de statuten van deze Stichtingen, het
vastgestelde reglement Raad van Toezicht en de kaders van de Governance Code Sociaal
Werk Nederland.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid van de directeur-bestuurder
en op de algemene gang van zaken binnen AMW-ML en CJG-ML.

Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als klankbord en sparringpartner van de
directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur-
bestuurder, stelt de reglementen vast en benoemt daarnaast ook de accountant.

Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de
directeur-bestuurder omtrent strategische beleidsplannen, de begroting en de jaar-
rekening, wijziging van de statuten, ontbmding van de stichtingen alsmede fusie of
juridische splitsing. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak naar
het belang van de Stichtingen en haar Maatschappelijke doelstellingen, alsmede de
belangen van de cliënten en de stakeholders.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in 2018 vier keer formeel vergaderd (gedeeltelijk) in
aanwezigheid van de bestuurder. De vergaderingen hebben plaatsgevonden op 15 maart,
7 juni, 20 september en 8 november. De navolgende onderwerpen kwamen onder andere
aan de orde:

goedkeuring jaarrekening 2017
jaarverslag 2017
uitvoeringsovereenkomsten met gemeenten
compensatieregeling met gemeenten
voortgangsrapportages betreffende financiële stand van zaken 2018
voortgangsrapportages betreffende werkplan 2018
strategisch bedrijfsplan 2016-2018 en de aanpassingen daarop
begroting 2019

Aan de hand van de besluitenlijst van het MT, de informatie van de bestuurder en de
managementrapportages is de algemene gang van zaken in de organisatie besproken. De
aan de Raad van Toezicht verstrekte informatie is omvangrijk en wordt tijdig verstrekt,
zodat de Raad van Toezicht haar taak goed kan vervullen. De Raad van Toezicht wordt
tijdig betrokken bij alle zaken waarvoor ziJ mede verantwoordelijk is.

Mevrouw Van Stam heeft de overlegvergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond
namens de Raad van Toezicht. Ook heeft zij een informeel overleg gevoerd met de leden
van de OR.

Regelmatig maakt de Raad van Toezicht kennis met werknemers van AMW-ML en CJG-
ML. Voorafgaand aan bepaalde vergaderingen van de Raad van Toezicht lichten
medewerkers hun werk toe. Dit gebeurt met veel enthousiasme en openheid. Op deze
wijze krijgen wij als leden van de Raad van Toezicht, zicht op wat zich op de werkvloer
afspeelt en hoe complex de taken van de medewerkers kunnen zijn.

Bovendien wonen de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht (netwerk)-
bijeenkomsten bij van AMW-ML en CJG-MLdie door de medewerkers worden
georganiseerd. Dat geeft de Raad van Toezicht de mogelijkheid tot informeel contact met
medewerkers, netwerkpartners en opdrachtgevers. De deelname aan deze
netwerkbijeenkomsten wordt door ons als inspirerend ervaren, omdat het ons extra
informatie over de organisatie en maatschappelijke ontwikkelingen geeft. We staan op
die momenten meer met beide benen in de organisatie.



Strategische visie dag 27 september
Op de strategische visie dag in 2018 is de focus gelegd op de spil van de organisatie,
onze medewerkers. Samen met de directeur-bestuurder en het managementteam
hebben wij ons verdiept in dit onderwerp en de wijze waarop de organisatie als
werkgever het beste uit de medewerkers kan halen. De dag had daarom als thema:
"professionalisering vanuit kracht". Dit thema werd gedurende dag onderverdeeld in de
navolgende onderwerpen:

Binden en boeien;
Kennis en kunde behouden;
Anticiperen op vragen van morgen;

De Raad van Toezicht vindt het prettig dat op deze dag open en diepgaand over het
actuele onderwerp is gesproken, waardoor nieuwe inzichten zijn verkregen.

Jaargesprekdirecteur-bestuurder
Jaargesprekken worden door de Voorzitter van de Raad van Toezicht en een bij toerbeurt
bepaald lid van de Raad van Toezicht gevoerd.

0.10 december 2018 heeft een deel van de Raad van Toezicht (Mart van de Mortel en
Ellen Kupers) een jaargesprek gevoerd met de directeur-bestuurder, mevrouw Mieke
Pirson. Vooraf wordt input geleverd door de leden van de Raad van Toezicht.

De samenwerking tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht verloopt nog
altijd prettig op een open en transparante wijze waarbij ruimte wordt gelaten voor eigen
rol en werkwijze.

De uitkomst van deze bespreking werd vastgelegd in een verslag en werd gedeeld met
de volledige Raad van Toezicht.

EvaluatieRaad van Toezicht
De interne evaluatie binnen de Raad van Toezicht met een externe adviseur is uitgesteld
tot 2019 en zal plaatsvinden op 7 maart 2019.

De Raad van Toezicht heeft dit jaar twee keer apart intern geëvalueerd. Deze evaluaties
vonden plaats na de reguliere vergaderingen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn afzonderlijk lid van de NVTZ en als Raad nemen
we deel aan het programma Goed Toezicht van de NVTZ. Ook in 2018 is voldaan aan de
criteria van de NVTZ betreffende transparantie en scholing.

Afsluiting
De Raad van Toezicht bedankt alle medewerkers van AMW-ML en CJG-ML voor hun inzet
en betrokkenheid bij de organisatie.

Ook de opdrachtgevers en netwerkpartners worden bedankt voor het in ons gestelde
vertrouwen.

De Raad van Toezicht heeft vertrouwen in de verdere verankering van AMW-ML en CJG-
ML binnen de zeven Midden-Limburgse gemeenten.
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Functies en nevenactiviteitenRaad van Toezicht (d.d. 8 Juni 2018)

bezoldigd/Naam Functiesen nevenactiviteiten Sinds onbezoldigd
Kupers Juridisch Advies: juriste bezoldigd
Kupers Communicatie: tekstschrijver bezoldigd

Ellen Kupers Bestuurslid Stichting Paterskerk te Weert onbezoldigd
Jeugdvoorzitter KVV Hoger op Molenbeersel onbezoldigd
Lid Oudervereniging Basisschool Qe Wiekel'l__te MQ_ienbeersel onbezoldigd
Functie: Manager Bestuurszaken en Externe Betrekkingen bezoldigd
gemeente Maastricht
Bestuurslid Limburgse Kastelenstichting onbezoldigd
Voorzitter Stichting Kasteel Montfort alsmede van de daaraan onbezoldigd

Fedor Coenen verbonden Stichting Exploitatie Heerlickheit Montfort, Stichting
Evenementen Heerlìckheìt Montfort en Stichting Vrienden van
Kasteel Montfort
Bestuurslid Koninklijke Fanfare 'de Vriendenkring' Montfort onbezoldigd
Bestuurslid Stichting Dorpshuis Montfort onbezoldigd

- Functie: adviseur financieel support bij de Zorggroep bezoldigd
Joost Roebroek - Commissaris bij Kracht, trainingshuis voor moeder 2016 onbezoldigd

en kind te America
Functie: Afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg, GGD Zuid 2017 Bezoldigd

Lidy van der Goot Limburg
Vertrouwenspersoon bij MBC'13 (voetbalclub Maasbracht) 2018 onbezoldigd
Voorzitter, Stichting Coördinatie Zorg en Welzijn Nederweert 2014 onbezoldigd

Mart van de Mortel - Lid, Comité Herstel Lambertustoren Nederweert
2017 onbezoldigd

- Eigenaar W .J. van Stam Beheer BV 2010 bezoldigd
Eigenaar vanSTAMplus 2012 bezoldigdWilly van Stam Voorzitter Raad van Toezicht MaasduinenZorg 2011 bezoldigd
Voorzitter Clubraad (RvT) Skinlo 2016 onbezoldigd

Nevenfuncties Bestuurder
- Lid Raad van Toezicht bij Spring Kinderopvang 2016

Mieke Pirson - Lid Raad van Commissarissen bij HOZL (Huisartsen Oostelijk 2018
Zuid-Limburg)



Openbaar jaarverslag Provinciale Klachtencommissie Limburg 2018
AMW-ML

In het geval dat cliënten of klanten van AMW-ML een klacht hebben over de dienstverlening
door medewerkers van AMW-MLen wanneer deze klachten niet in goed overleg tussen
klant/cliënt en medewerker/leiding van AMW-ML opgelost kunnen worden, heeft de klant/cliënt
de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Provinciale klachtencommissie.
Sinds 2017 functioneert de klachtencommissie ook als Commissie van Vertrouwenslieden bij
conflicten tussen bestuur en cliëntenraad.
De meeste professionele organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening in
Limburg zijn aangesloten, alsmede organisaties op het terrein van sport en overige
maatschappelijke diensten. Er is een klachtenreglement en klachtenformulier, dat beschikbaar is
via de websites van de aangesloten instellingen.

AMW-ML is aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie. De commissie bestaat uit vier
leden die omwille van de onafhankelijkheid geen binding hebben met de aangesloten
organisaties. De namen van de leden van de Provinciale Klachtencommissie zijn: de heren Mr.
Drs. Ing. P. Klaassen (voorzitter), Ir. G. Spanjers (lid), J. van Dijk Msc (lid) en mevrouw drs.
J. Kieneker MSM, MA (lid). De voorzitter is een jurist/psycholoog en de drie leden hebben een
ruim arbeidsverleden op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs,
werkvoorziening en kinderopvang. Het secretariaat van deze commissie is gevoerd door de
stichting Unitus in Weert. De bestuurder van Unitus onderhoudt als secretaris de contacten met
de commissie namens de aangesloten instellingen.
De klachtencommissie is in 2018 een keer bijeen geweest voor een algemene vergadering ( op
12 maart) om de voortgang en ontwikkelingen binnen de aangesloten instellingen te bespreken.

De Provinciale Klachtencommissie heeft een onafhankelijke werkwijze en beoordeelt of de
ingediende klacht ontvankelijk en/of gegrond is. Alle klanten en cliënten die gebruik maken van
diensten van AMW-ML kunnen in principe hun klacht aan deze Provinciale Klachtencommissie
voorleggen.

De afgesproken procedure van afhandeling van klachten is als volgt:
Interne afhandeling:
• Allereerst probeert degene die de dienst verleend heeft, zelf de klacht van de klant of cliënt

op te lossen;
• Slaagt de uitvoerend medewerker daar niet in, dan wordt de klacht afgehandeld door

clusterleiding en/ofmanagement;
• Als laatste stap in de interne klachtbehandeling fungeert de directie;
Externe afhandeling door de klachtencommissie:
• Slaagt ook de directie er niet in om de klacht op een voor de klant of cliënt bevredigende

wijze af te handelen, dan kan de klant of cliënt de klacht indienen bij de Provinciale
Klachtencommissie. Deze Provinciale Klachtencommissie werkt volgens een vastgesteld
klachtrechtreg lement.

In 2018 is er bij de Provinciale Klachtencommissieéén klacht gemeld. Deze klacht was
niet gericht tegen AMW-ML. Deze klacht is niet in behandeling genomen, omdat de
klachtencommissie van oordeel was dat de klacht eerst via de interne klachtenprocedure van de
betreffende instelling behandeld diende te worden. Deze interne afhandeling heeft ook
plaatsgevonden, waarna voor de klager de klacht voldoende was afgehandeld.
Daarnaast zijn er in 2018 bij AMW-ML opmerkingen of klachten van cliënten afgehandeld
volgens de interne procedure.

M. Pirson bestuurder AMW-ML



Openbaar jaarverslagProvinciale Klachtencommissie Limburg 2018
CJG-ML

In het geval dat cliënten of klanten van CJG-ML een klacht hebben over de dienstverlening door
medewerkers van CJG-ML en wanneer deze klachten niet in goed overleg tussen klant/cliënten
medewerker/leiding van CJG-ML opgelost kunnen worden, heeft de klant/cliënt de mogelijkheid
om de klacht voor te leggen aan de Provinciale klachtencommissie.
Sinds 2017 functioneert de klachtencommissie ook als Commissie van Vertrouwenslieden bij
conflicten tussen bestuur en cliëntenraad.
De meeste professionele organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening in
Limburg zijn aangesloten, alsmede organisaties op het terrein van sport en overige
maatschappelijke diensten. Er is een klachtenreglement en klachtenformulier, dat beschikbaar is
via de websites van de aangesloten instellingen.

CJG-ML is aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie. De commissie bestaat uit vier
leden die omwille van de onafhankelijkheid geen binding hebben met de aangesloten
organisaties. De namen van de leden van de Provinciale Klachtencommissie zijn: de heren Mr.
Drs. Ing. P. Klaassen (voorzitter),Ir. G. Spanjers (lid), J. van Dijk Msc (lid) en mevrouw drs.
J. Kieneker MSM, MA (lid). De voorzitter is een jurist/psycholoog en de drie leden hebben een
ruim arbeidsverleden op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs,
werkvoorziening en kinderopvang. Het secretariaat van deze commissie is gevoerd door de
stichting Unitus in Weert. De bestuurder van Unitus onderhoudt als secretaris de contacten met
de commissie namensde aangesloten instellingen.
De klachtencommissie is in 2018 een keer bijeen geweest voor een algemene vergadering (op
12 maart) om de voortgang en ontwikkelingen binnen de aangesloten instellingen te bespreken.

De Provinciale Klachtencommissie heeft een onafhankelijke werkwijze en beoordeelt of de
ingediende klacht ontvankelijk en/of gegrond is. Alle klanten en cliënten die gebruik maken van
diensten van CJG-ML kunnen in principe hun klacht aan deze Provinciale Klachtencommissie
voorleggen.

De afgesproken procedure van afhandeling van klachten is als volgt:
Interne afhandeling:
• Allereerst probeert degene die de dienst verleend heeft, zelf de klacht van de klant of cliënt

op te lossen;
• Slaagt de uitvoerend medewerker daar niet in, dan wordt de klacht afgehandeld door

clusterleiding en/of management;
• Als laatste stap in de interne klachtbehandeling fungeert de directie;
Externe afhandeling door de klachtencommissie:
• Slaagt ook de directie er niet in om de klacht op een voor de klant of cliënt bevredigende

wijze af te handelen, dan kan de klant of cliënt de klacht indienen bij de Provinciale
Klachtencommissie. Deze Provinciale Klachtencommissie werkt volgens een vastgesteld
klachtrechtreg lement.

In 2018 is er bij de Provinciale Klachtencommissieéén klacht gemeld. Deze klacht was
niet gericht tegen CJG-ML. Deze klacht is niet in behandeling genomen, omdat de
klachtencommissie van oordeel was dat de klacht eerst via de interne klachtenprocedure van de
betreffende instelling behandeld diende te worden. Deze interne afhandeling heeft ook
plaatsgevonden, waarna voor de klager de klacht voldoende was afgehandeld.
Daarnaast zijn er in 2018 bij CJG-ML opmerkingen of klachten van cliënten afgehandeld volgens
de interne procedure.

M. Pirson - bestuurder CJG-ML
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