


Jaarverslag 2020 

 

Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van AMW en CJG Midden-Limburg, bestaande uit rechtspersonen 

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en Stichting Centrum voor Jeugd en 

Gezin Midden-Limburg. Dit document is bedoeld als maatschappelijke verantwoording en geeft een 

beeld van onze organisatie, haar dienstverlening en prestaties over het jaar 2020. Tevens dient het 

ter verantwoording van de subsidievoorwaarden van onze opdrachtgevers, de zeven gemeenten 

van Midden-Limburg.  

We kijken terug op een bijzonder jaar. Corona heeft een grote invloed gehad op de samenleving, 

onze organisatie en de cliënten die een beroep hebben gedaan op onze ondersteuning. De Corona 

pandemie betekende, naast de risico’s voor gezondheid voor eenieder en de enorme belasting van 

de gezondheidszorg, ook de tijdelijke sluiting van scholen, omschakeling van kantoorwerk naar 

thuiswerk, het vertragen c.q. stilvallen van delen van de economie en een forse impact op het sociale 

leven. Ondanks voorspellingen en beschouwingen is nog niet volledig te overzien wat de effecten op 

langere termijn zullen zijn, maar er zijn signalen dat deze nog lange tijd op de maatschappij zullen 

doorwerken.  

Onze inzet was er tijdens de hele coronaperiode op gericht om optimaal beschikbaar te zijn binnen 

de context van de corona maatregelen. We hebben ons steeds verhouden tot de landelijke 

richtlijnen met oog voor het belang van cliënten en medewerkers. Deze focus op bereikbaarheid en 

beschikbaarheid heeft ertoe bijgedragen, dat we na een terugval in de eerste helft van het jaar in de 

tweede helft zagen dat de noodzaak aan ondersteuning toenam en de terughoudendheid afnam. 

Een groep van cliënten die door de omstandigheden vastloopt en nog geen ervaring had met 

hulpverlening doet een beroep op onze ondersteuning. De concrete problematieken bleken veelal 

dezelfde als in andere jaren. In veel van de casussen is duidelijk dat de draagkracht door corona 

onder druk staat. Dit heeft natuurlijk invloed op de oplossingsmogelijkheden. 

Corona heeft ook veel gevraagd van de medewerkers. Zij hebben op creatieve wijze verbindingen 

gehouden met cliënten. Veel trainingen in het kader van groepsgerichte hulpverlening zijn omgezet 

naar digitale vormen. Alle overleggen zowel intern als extern zijn omgezet naar digitaal en 

medewerkers hebben voornamelijk thuis gewerkt, vaak in combinatie met een gezin.  

Als organisatie hebben we, zoals het hele land, gezocht naar nieuwe communicatiemiddelen en deze 

zo snel als mogelijk ter beschikking gesteld om het werken in de nieuwe werkelijkheid te faciliteren. 

Daarnaast hebben we in contact met de netwerkpartners rond het thema veiligheid voortdurend 

gevolgd of en waar signalen waren over zorgelijke situaties en afgestemd over noodzakelijke acties. 

In zorgelijke situaties is het steeds mogelijk geweest om ook face-to-face contact te laten plaats 

vinden, met de nodige bescherming tegen besmettingsgevaar.  

De langdurige noodzaak om aangepast te leven en werken weegt voor veel mensen zwaar op 

bepaalde momenten. We zien dat de draagkracht bij een aantal mensen afneemt en spanningen 

toenemen. Naast alle moeilijkheden is het tegelijk mooi om vast te stellen dat cliënten en 

medewerkers vaak veerkrachtig en sterk bleken in het omgaan met nieuwe en onverwachte situaties 

en de eigen kracht op veel plekken door de praktijk ook bevestigd werd.  



Hierbij wil ik mijn grote dank en waardering uitspreken voor alle medewerkers van AMW-ML en CJG-

ML die een bijdrage hebben geleverd in een bijzonder bewogen jaar. Ook wil ik mijn dank uitspreken 

aan de cliënten en gemeenten voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Naast dit schriftelijke jaarverslag doen wij ook verslag van ons werk op ons digitale communicatie-

platform ‘Samen van Waarde’ (http://www.amwml-cjgml.nl). Wij nodigen u van harte uit dit ook te 

bekijken. 

 

Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze verslaglegging. 

Heel veel plezier met het lezen van ons jaarverslag 2020. 

 

Mieke Pirson 

Directeur-bestuurder  

  

http://www.amwml-cjgml.nl/
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1. Profiel van de organisatie 

1.1 Algemene gegevens 

 

Naam Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 

Adres Vogelsbleek 10 

Postcode en plaats 6001 BE Weert 

Telefoonnummer 088 - 6560600 

E-mailadres info@amwml.nl 

Internetpagina www.amwml.nl 

 

Naam Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 

Adres Vogelsbleek 10 

Postcode en plaats 6001 BE Weert 

Telefoonnummer 088- 4388300 

E-mailadres info@cjgml.nl 

Internetpagina www.cjgml.nl 

 

1.2 Structuur van de organisatie 

 

De stichtingen AMW-ML (sinds 1994, oorsprong 1949) en CJG-ML (sinds 2015) zijn in personele unie 

met elkaar verbonden. De organisatie wordt als één geheel aangestuurd door de directeur-

bestuurder, onder toezicht van de Raad van Toezicht, waarbij gewerkt wordt volgens de 

Governancecode Sociaal Werk. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door het 

managementteam bestaande uit: een hoofd maatschappelijk werk, een hoofd jeugd en gezin, een 

hoofd strategische ontwikkeling en projecten en een hoofd bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering 

zijn de ondersteunende functies ten behoeve van het primaire proces ondergebracht (financiële 

administratie, informatiebeheer, facilitaire zaken, kwaliteit en communicatie). De directeur-

bestuurder geeft daarnaast leiding aan de adviseur P&O en wordt ondersteund door de controller. 

De functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door mevrouw Drs. M.P.C. Pirson.  

De medezeggenschap is geregeld in twee ondernemingsraden (één voor AMW-ML en één voor  

CJG-ML), die in de praktijk veelal gezamenlijk opereren. De directeur-bestuurder voert regelmatig 

overleg met de ondernemingsraden. Clientparticipatie wordt op een eigentijdse wijze ingevuld, 

onder andere door middel van spiegelgesprekken met cliëntgroepen en een continu cliënt-

tevredenheidsonderzoek. 

1.3 Kerngegevens 

1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

AMW-ML en CJG-ML richten zich op vrij toegankelijke basishulpverlening, met als kerntaak het 

ondersteunen van volwassenen en kinderen bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig 

functioneren. Wij werken voor mens en maatschappij, en hebben een signaalfunctie naar de 

samenleving: “Waar en wanneer komen burgers in de knel?”. Vanuit het AMW-ML doen we dat al ruim 

zeventig jaar, de opdracht voor het CJG-ML kwam daar zes jaar geleden bij. We zijn geworteld in ons 

werkgebied Midden-Limburg en onderhouden een goede werkrelatie met onze belangrijkste 

opdrachtgevers: de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, 

Roermond en Weert. Iedere inwoner kan zonder indicatie en kosteloos terecht voor hulp en 

mailto:info@amwml.nl
http://www.amwml.nl/


ondersteuning. Een goede regionale en lokale inbedding vormt een belangrijk onderdeel van onze 

opdracht.  

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) is actief op het vlak van 

maatschappelijk werk, zowel individueel als groepsgericht. Daarnaast worden diverse projecten 

uitgevoerd, zoals ziekenhuis-, bedrijfs- en schoolmaatschappelijk werk en maatschappelijk werk 

binnen asielzoekerscentra. Tevens voert het AMW-ML de Wet Tijdelijk Huisverbod uit in de regio 

Midden-Limburg. 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) verleent basisjeugdhulp aan 

jeugdigen en gezinnen met vraagstukken rond opgroeien en opvoeden. De taken omvatten 

preventie en informatie, consultatie (aan scholen, kinderopvang, verenigingen), advies en lichte 

opvoedondersteuning, ambulante jeugdhulp, toegang naar individuele voorziening en toeleiding 

naar en samenwerking met gedwongen kader en justitie.  

Om deze hulp- en dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, is een goede verbinding met alle 

netwerkpartners om ons heen essentieel. Niet alleen met collega-organisaties op het gebied van 

zorg en welzijn, maar ook met maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, kinderopvang-

organisaties, woningcorporaties, huisartsen, politie enzoverder.  

Missie  

Wij ondersteunen volwassenen en kinderen bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig 

functioneren.  

Wij 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 die zonder 

drempels toegankelijk is. 

Wij werken voor mens en maatschappij. 

Problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen 

Visie  

 Wij zijn voor iedereen toegankelijk en cliënten worden op korte termijn professioneel geholpen 

 Wij leveren maatwerk, passend bij de hulpvrager in zijn of haar situatie en gaan hierbij uit van 

eigen mogelijkheden 

 Samen met onze opdrachtgevers en netwerkpartners werken we aan passende en doelmatige 

hulpverlening 

 Onze maatschappelijke bijdrage bestaat uit het versterken van het vermogen van mensen om 

zoveel mogelijk richting te geven aan hun eigen leven en om te gaan met mogelijkheden en 

beperkingen 

 We doen wat nodig is en kijken daarbij zo veel mogelijk naar oplossingen in de nabije 

omgeving in het alledaagse leven    

 Met goedgeschoolde en veerkrachtige medewerkers kunnen we samen onze opdracht als 

basisvoorziening goed uitvoeren 

 Wij werken aan eigenaarschap als hulpverlener, teamlid en ambassadeur van de organisatie 

 Onze bedrijfsprocessen zijn efficiënt en gericht op het primaire proces 

 Onze informatievoorziening is actueel en inzichtelijk 

 Wij dragen bij aan de gezamenlijke transformatie opdracht en de daarmee gepaard gaande 

inhoudelijke en financiële uitdagingen 



Kernwaarden 

Warm en Geïnteresseerd 

We luisteren met belangstelling naar ieders verhaal en helpen bij het vinden van een antwoord op 

elke vraag. Voor onze medewerkers hebben we aandacht en waardering.  

 

Toegankelijk en Vertrouwelijk 

Iedereen is welkom in eigen dorp of stad. We zijn makkelijk bereikbaar en beschikbaar, ook via 

eigentijdse communicatiemiddelen. We praten alleen met de cliënt erbij, en geven aan met wie we 

informatie delen.  

 

Vakbekwaam en Verantwoordelijk 

Bij ons werken vakbekwame professionals waar wij op vertrouwen en die wij versterken. Samen zijn 

we verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van alle inwoners van Midden-Limburg. We 

werken doelgericht en leggen verantwoording af over onze activiteiten en resultaten. 

 

Samen Doen 

Niemand staat er alleen voor, we gaan samen met de cliënt en zijn of haar omgeving aan de slag. 

Als dat nodig is halen we daar anderen bij. Samen met onze opdrachtgevers en netwerkpartners 

werken we aan een samenleving die alle mensen de mogelijkheid biedt om mee te doen. 

 

1.3.2 Omvang dienstverlening en personeel 

AMW en CJG is werkzaam in en voor de zeven gemeenten van Midden-Limburg. In elk van de zeven 

gemeenten is een vestiging van waaruit een team van maatschappelijk werkers en een team van 

jeugd en gezinswerkers actief zijn, die lokaal de begeleidingstrajecten uitvoeren. In totaal zijn er circa 

200 medewerkers werkzaam bij en/of voor de organisatie, waarvan het merendeel in het primair 

proces. De ondersteunende diensten zijn gevestigd in Weert. Wij zijn een dynamische organisatie 

die midden in de lokale samenleving staat. Onze Hbo-opgeleide maatschappelijk werkers en jeugd-

hulpverleners helpen inwoners om (weer) vooruit te kunnen; ook als er veel van hen wordt gevraagd 

en juist als het even niet mee zit. Kwaliteit van hulpverlening, cliëntgerichtheid en een goede in- en 

externe samenwerking staan bij ons voorop. Wij zijn een informele organisatie, die volop in 

beweging en ontwikkeling is. Naast onze basistaken gericht op hulpverlening en ondersteuning 

voeren wij voor diverse gemeente inmiddels verschillende aanvullende taken uit. Het betreft hier: 

- WegWijZer in Roermond 

- Sociale Raadslieden in Nederweert 

- Formele Clientondersteuning in de regio Midden-Limburg West, 

- Casemanagement Tijdelijk Huisverbod in de regio Midden-Limburg 

- Verkennend onderzoek in het kader van de WvGGZ in de MER-gemeenten 

- Advies- en meldpunt personen met verward gedrag in de regio Midden-Limburg 

- Coördinator Stichting Urgente Noden in Weert 

 

Hulpvragen 2020 AMW-ML CJG-ML 

Aangemeld 2.435 1.512 

Afgesloten 2.019 1.494 

In begeleiding  3.091 4.308 

 

In vergelijking met 2019 en ondanks corona hebben nagenoeg het zelfde aantal inwoners gebruik 

gemaakt van de hulpverlening van het maatschappelijk werk; ca. 2% minder dan in 2019. Met name 

tijdens de eerste lockdown (tweede kwartaal) was sprake van een daling van het aantal 

aanmeldingen.  



Bij het CJG was er sprake van een opvallende daling van het aantal aanmeldingen in de eerste helft 

van het jaar. In het tweede kwartaal is dit zeer waarschijnlijk sterk beïnvloed door de corona 

pandemie. De daling was in het eerste kwartaal echter ook al zichtbaar. In de tweede helft van het 

jaar was het aantal aanmeldingen weer vergelijkbaar met 2019 en heeft de daling zich niet 

doorgezet. 

Alle dienstverlening, met uitzondering van de projecten bij AMW-ML, wordt bekostigd met subsidie 

van de gemeenten. Met gemeenten worden gezamenlijk en afzonderlijk afspraken hierover 

gemaakt. De projecten worden uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers, die hiervoor een 

overeengekomen dekkend tarief betalen. In het voorjaar van 2020 heeft AMW-ML de aanbesteding 

voor schoolmaatschappelijk werk van Gilde Opleidingen gewonnen. Dit betekent dat deze 

dienstverlening wordt gecontinueerd voor in elk geval vier jaar.  

Medewerkers 

Op 31 december 2020 heeft de organisatie 191 medewerkers / 155 fte in loondienst. Daarnaast zijn 

nog enkele medewerkers werkzaam voor de organisatie in een andere constructie; personeel niet 

in loondienst danwel via netwerkconstructie (de CJG-Consulenten).  

 

Het personeelsbestand bestaat uit de volgende categorieën: 

 AMW CJG 

Maatschappelijk werkers resp.  jeugd en gezinswerkers 85,4%  79,1% 

Ondersteuning primair proces 4,0% 9,6% 

Overhead (management en staf) 10,6% 11,3% 

 

Ten aanzien van werving en selectie van nieuwe medewerkers is in 2020 binnen de organisatie veel 

aandacht besteed aan het instromen van nieuwe, geschikte medewerkers  teneinde de afgesproken 

formatie te bestendigen. In 2020 kennen wij een totale instroom van 30 nieuwe medewerkers; bij 

het CJG 20 en bij het AMW 10. Daarentegen zagen wij in 2020 ook een uitstroom van 30 medewerkers 

(21 bij het CJG en 9 bij het AMW). Dit betreft een uitstroompercentage van ruim 15% en dat vinden 

we aan de hoge kant. In het inwerkproces hebben wij voor 2020 ingezet op het generiek en adequaat 

algemeen inwerken van onze nieuwe collega’s als een van de instrumenten om –naast een 

eenduidige informatie- en inwerkverstrekking– mogelijk het uitstroompercentage te verlagen. Wij 

noemen dit de Kickstart. Het is nog te vroeg om hiervan de resultaten al te noemen. Daarnaast 

hebben wij in het W&S-traject aan de voorkant het profiel aangescherpt ten aanzien van wensen en 

eisen, in de selectiegesprekken een hogere focus gelegd op de complexiteit van onze functies en 

gedurende het functioneren veel aandacht besteed aan begeleiding en ondersteuning.  

Ziekteverzuim 

In 2019 zagen wij dat het ziekteverzuim (AMW 5,25% en CJG 9,43%) aan de (te) hoge kant bleef. Dat 

hoge verzuim werd met name veroorzaakt door langdurig verzuim. Vanuit de aansturing en 

begeleiding van P&O zijn wij –mede op basis van een extern rapport– in 2020 actief mee aan de slag 

gedaan met het ziekteverzuim. We zijn onze focus nadrukkelijker gaan richten op het proces van 

begeleiding en opvolging; kennis en kunde bij de leidinggevenden verhogen; actievere sturing, 

advisering en begeleiding vanuit P&O; keuze voor andere samenwerkingspartners in het 

ondersteunende proces zoals Spoor II en meer aandacht en ondersteuning in de preventieve kant. 

Daarnaast heeft de organisatie ervoor gekozen om na een periode van 20 jaren over te stappen naar 

een andere bedrijfsgezondheidsdienst c.q. Arboarts. Dit laatste is in november geïmplementeerd. 

De eerste indrukken hiervan zijn positief maar nog te prematuur om al definitieve conclusies te 



trekken. Dit krijgt een vervolg in 2021. Al de ingezette activiteiten in 2020 hebben duidelijke positieve 

resultaten laten zien en wij eindigen met verzuimcijfers van 3,16% bij het AMW en 5,25% bij het CJG. 

Medewerkerstevredenheid 

In november 2020 heeft een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) plaatsgevonden. De 

resultaten hebben wij eind december ontvangen. Voor nu te prematuur om daar al diep op in te 

gaan. Dat volgt in 2021. Wellicht alvast belangrijk om te noemen is dat: 

 194 medewerkers zijn uitgenodigd om deel te nemen; 

 148 medewerkers (76,3%) aan het onderzoek hebben deelgenomen; 

 de algemene waardering voor de organisatie een 7,7 (vorige 7,6) is; 

 een grote meerderheid, 62%, geeft het werken bij onze organisatie een waardering van een 

8 of hoger. Terwijl maar 1% ontevreden is om bij ons te werken. 

Uiteraard zijn er –naast diverse positieve zaken die uit het MTO naar voren komen– ook enkele 

aandachtspunten welke in 2021 onze aandacht vergen. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Ook in 2020 is geïnvesteerd in de (door)ontwikkeling van medewerkers middels opleidingen 

(Opleidingsplan 2020) in het kader van hun accreditaties met betrekking tot de registratie bij het 

Registerplein (AMW) en registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugdhulp SKJ (CJG). Daarnaast hebben 

wij  geïnvesteerd in algemene (door)ontwikkeling. Ons doel is om alle medewerkers in staat te stellen 

zich zo optimaal mogelijk te professionaliseren. Insteek is het bewust en gericht beïnvloeden van 

medewerkers, individueel of in groepen, waardoor kennis, vaardigheden, visies en houdingen 

worden geborgd en ontwikkeld, welke voor het vervullen van huidige en/of toekomstige functie(s) 

noodzakelijk dan wel wenselijk is/zijn. Gezien vanuit het oogpunt dat opleiden op een effectieve 

manier kan bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Wij doen dat door 

toepassing van verschillende opleidings- en werkvormen zoals onder andere de inzet van externe 

opleiders, inzet van interne opleiders via de eigen Academie, intervisiesessies, casuïstiek bespreking 

en werkbegeleiding. 

In 2020 werd dit bemoeilijkt de situatie omtrent corona. Toch zijn de geplande opleidingen nagenoeg 

allemaal doorgegaan. Hetzij in aangepaste vormen zoals digitaal, hybride-vorm van digitaal en 

klassikaal, gebruikmaking van Zoom bij intervisie en supervisie, middels kleinere groepen en 

schriftelijk.   

 

Incidenten 

Tot slot: we kunnen de toename van incidenten niet onvermeld laten. In de dagelijkse praktijk 

worden onze medewerkers met enige regelmaat geconfronteerd met incidenten waarbij sprake is 

van agressie en dreiging van geweld. We zien dat de aard en de heftigheid van de incidenten 

toeneemt, met name daar waar sprake is van dranghulpverlening. Per casus worden op inhoud 

afwegingen gemaakt om de veiligheid te borgen. 

 

Vertrouwenszaken 

De organisatie heeft de beschikking over twee externe vertrouwenspersonen die rechtstreeks door 

de medewerkers te benaderen zijn. In het verslagjaar is hiervan geen gebruikt gemaakt, zoals in het 

bijgevoegde verslag is vermeld. 

  



2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

2.1   Directeur-bestuurder 

Stichting AMW-ML en stichting CJG-ML worden als één organisatie bestuurd door één directeur-

bestuurder. In 2020 werd deze functie vervuld door mevrouw Drs. M.P.C. Pirson. 

De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van de organisatie bestuurlijk, 

juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. 

De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de 

hoofdzaken worden vermeld in de jaarrekening en het jaarverslag. De directeur-bestuurder 

informeert de Raad van Toezicht bij iedere vergadering conform vastgestelde afspraken in het 

reglement Raad van Toezicht. Tussentijds wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden van 

relevante lopende zaken.  

2.2 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de 

algemene gang van zaken binnen de organisatie, mede in relatie tot de maatschappelijke opdracht 

van de organisatie. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder 

en staat deze met advies terzijde. Een verslag van de Raad van Toezicht is verderop in dit document 

opgenomen. 

De organisatie hanteert de uitgangspunten van de Governancecode Sociaal Werk. 

2.3   Bedrijfsvoering en risicomanagement 

De bedrijfsvoering binnen de organisatie wordt gevolgd door middel van diverse rapportages. Elk 

kwartaal wordt een interne MARAP opgesteld waarin naast financiële stuurinformatie ook 

ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie beschreven worden, alsmede de omvang van de 

dienstverlening op hoofdlijnen en personeelsaangelegenheden. Daarnaast wordt in afstemming 

met de opdrachtgevende gemeenten elk kwartaal voor zowel AMW als CJG uitgebreid kwantitatief 

en kwalitatief verslag gedaan over dienstverlening, kwaliteit, cliënttevredenheid, klachten en 

incidenten. In 2020 is hard gewerkt aan het opzetten van een datawarehouse waardoor we 

regelmatig sturingsinformatie beschikbaar kunnen stellen op diverse niveaus, onder andere ook aan 

de lokale teams.  

Het strategisch beleidsplan 2020-2023 “Verbinden aan een gedeelde visie”, het daaruit afgeleide 

jaarwerkplan en jaarverslag, de begroting en de jaarrekeningen zijn de belangrijkste plannings-

documenten. Genoemde documenten spelen een belangrijke rol in de verantwoording naar de Raad 

van Toezicht en de gemeenten. Voor overige belanghebbenden maken we een toegankelijke 

vertaalslag op hoofdlijnen die we publiceren op ons digitale communicatieplatform ‘Samen van 

Waarde’.  

Administratieve organisatie en interne controle 

Om de organisatieprocessen zo goed mogelijk te kunnen sturen en beheersen is, naast 

betrokkenheid, een aantal managementinstrumenten beschikbaar. Deze bevinden zich met name 

op het vlak van administratieve organisatie. De organisatie heeft goed zicht op de strategische, 

financiële en operationele risico’s die spelen en onderneemt maatregelen ter beheersing van deze 

risico’s. De risico’s zijn onderwerp van gesprek met de Raad van Toezicht en ook met gemeenten.  

 

Met gemeenten zijn afspraken overeengekomen met betrekking tot de inrichting van de 

administratie:  



1. De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de 

voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde informatie alsmede de betalingen en de 

ontvangsten kunnen worden nagegaan. De administratie en de daartoe behorende bescheiden 

worden gedurende zeven jaar bewaard; 

2. De subsidieontvanger levert betreffende CJG-ML gegevens aan het CBS conform 

Beleidsinformatie Jeugd. Vanaf verslagjaar 2020 voor AMW-ML middels CBS-enquête 

“Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang” (voorheen liep dit via deelname aan 

benchmark Sociaal Werk Nederland); 

3. De subsidieontvanger is aangesloten op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) 

(mogelijkheid tot verzoek tot het doen van onderzoek naar kinderbeschermingsmaatregelen bij 

de Raad voor de Kinderbescherming; notificaties kunnen ontvangen vanuit de justitiële keten 

omtrent opgelegde maatregelen); 

4. De subsidieontvanger sluit aan op het berichtenverkeer met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

ten behoeve van communicatie aangaande PGB-aanvragen; 

5. De subsidieontvanger sluit aan op het GGK/berichtenverkeer. 

 

2.3 Clientparticipatie 

Een belangrijk speerpunt binnen de organisatie is het goed vorm geven van cliëntparticipatie. We 

hebben in 2020 opnieuw stappen gezet in het professionaliseren en inbedden hiervan in de 

bedrijfsvoering van onze lerende en zich ontwikkelende organisatie. We bouwen voort op hetgeen 

er al is, nemen mee wat wijzelf en onze opdrachtgevers hierin belangrijk vinden en kijken naar wat 

wettelijk moet. 

Volgens de Jeugdwet 2015 en de Wet Medezeggenschap cliënten 2018 dienen wij onze cliënten 

inspraak te geven in onze dienstverlening. In deze wetten is instemmingsrecht en medezeggenschap 

geborgd middels een cliëntenraad. Deze hebben wij zowel voor AMW-ML als voor CJG-ML in het 

verleden gedurende een korte periode gehad. Mede op basis van de hierbij opgedane ervaringen 

hebben wij in 2020 besloten op een andere, in onze ogen meer zinvolle wijze, invulling te geven aan 

de wens en noodzaak om cliëntparticipatie goed in te richten en uit te voeren. Wij baseren ons bij 

deze keuze mede op advies van LOC Zeggenschap in zorg en de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd.  

We onderscheiden twee vormen van cliëntenparticipatie:  

1. Individuele cliëntenparticipatie; een cliënt of gebruiker benut mogelijkheden om individuele 

belangen te verdedigen en individuele doelen na te streven.  

2. Collectieve cliëntenparticipatie; cliënten en gebruikers verenigen zich in groepen en behartigen de 

gemeenschappelijke belangen in relatie tot instellings- of overheidsbeleid.  

 

Beide vormen hebben onze aandacht. Waarbij de eerste (individuele cliëntparticipatie) vooral in het 

individuele hulpverleningstraject tot uiting komt; o.a. in (tussentijdse) evaluaties, resultaat- en 

effectmetingen.  

 

Verder maken we een onderscheid tussen het meten van klanttevredenheid en effect- en 

resultaatmeting. Effect- en resultaatmeting is onderdeel van het hulpverleningsproces. Klant-

tevredenheid gaat over vraagstukken rondom dienstverlening. Hierover verzamelen we in algemene 

zin kwantitatieve informatie middels continu cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). Daarnaast 

vinden jaarlijks spiegelgesprekken plaats waarbij middels groepsgesprekken kwalitatief onderzoek 

gedaan wordt rond dienstverlening en ingezoomd wordt op specifieke thema’s.  

 

Voor de dienstverlening van het AMW gaven onze cliënten in 2020 een gemiddeld rapportcijfer 8,2, 

voor het CJG was het gemiddeld rapportcijfer een 7,6. Uit het CTO en de spiegelgesprekken leerden 



we dat een goede relatie met de hulpverlener belangrijk is voor een goed verloop van het traject. Er 

moet een vertrouwensband zijn opgebouwd en transparantie is belangrijk voor onze cliënten. 

Verwachtingen dienen vooraf afgestemd te worden om onvrede te voorkomen. Hierin moeten de 

mogelijkheden en onmogelijkheden meegenomen worden. Het best kan dit al gedaan worden 

tijdens de intake; we hebben dit meegenomen in de acties voor komend jaar. 

2.4 Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers in het overleg met de directeur-

bestuurder, binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden. Het doel van de 

Ondernemingsraad is het meedenken en indien aan de orde adviseren over of instemmen met 

beleidsvoornemens. Het overleg van de directeur-bestuurder en de ondernemingsraad wordt van 

beide kanten als constructief ervaren.  

De ondernemingsraad doet zelf verslag van de thema’s die in 2020 aan de orde zijn geweest.  

  



3. Beleid, inspanningen en prestaties 

3.1   Algemeen beleid verslagjaar 

Niet alleen corona heeft zijn stempel gedrukt op het jaar 2020, ook diverse ontwikkelingen bij 

gemeenten en netwerkpartners hebben invloed gehad op het sociaal domein in het algemeen en 

ook op onze organisatie.  

Strategisch beleid 

In 2019 heeft een uitgebreid strategisch visietraject plaatsgevonden dat geresulteerd heeft in een 

beleidsplan voor de komende jaren met als thema: ‘verbinden aan een gedeelde visie’.  

 

Onze grootste opgaven in de komende jaren zijn: 

- De cliënt heeft toegang tot het eigen dossier en voert meer regie. In het dossier wordt het 

perspectief en plan zorgvuldig vastgelegd volgens de afgesproken methodes, zoals ‘één thuis, 

één plan’. 

- De samenleving kan niet alles wat in het leven misgaat compenseren. We doen wat nodig is en 

kijken daarbij zoveel mogelijk naar oplossingen in de nabije omgeving en het alledaagse leven.  

- Binden en boeien van medewerkers, ervoor zorgen dat zij met plezier en succes blijven werken 

aan de opdracht die wij als basisvoorziening uitvoeren. 

- We dienen beter een gedeelde visie met netwerkpartners te ontwikkelen. Hiervoor is het nodig 

om duidelijk te zijn maar ook te luisteren naar wat de ander beweegt en waarom. 

- Voor opdrachtgevers en financiers het maximale uit het beschikbare halen. Nieuwe of andere 

werkvormen onderzoeken waardoor we tijd winnen of productiviteit verhogen. 

 

Voor 2020 werden als succesbepalende factoren gedefinieerd: 

1. Participerende cliënt 

2. Gedeelde visie in de samenwerking 

3. Lokaal verbonden  

4. Doelmatige en efficiënte inzet van hulpverlening 

5. Gedeelde visie op werken vanuit basisvoorziening  

6. Balans tussen opdracht en mogelijkheden van medewerkers  

7. Betrouwbare en toegankelijke sturingsinformatie 

8. Partner in transformatie 

 

Ontwikkelingen samenleving en werkveld 

Vanzelfsprekend heeft 2020 vooral in het teken gestaan van corona, en wat dit betekent voor de 

samenleving, cliëntvragen, dienstverlening en medewerkers. Eerst en bovenal hebben we ons half 

maart 2020 ten doel gesteld om ‘bereikbaar en beschikbaar’ te zijn voor de inwoners van Midden-

Limburg. Dat hebben we gedurende het jaar steeds als leidraad aangehouden, binnen de richtlijnen 

van overheid en RIVM. De ontwikkelingen rond communicatie en digitale dienstverlening hebben 

een impuls gekregen en we hebben hierin goede stappen voorwaarts gezet. In het dienstenaanbod 

is zowel qua inhoud (thema’s) als vorm goed aangesloten bij behoeften.  

 

Veel gemeenten in Nederland kampen sinds de decentralisaties in 2015 met toenemende tekorten 

in het sociaal domein. Ook in de regio Midden-Limburg is dat het geval. Elke gemeente en/of 

(sub)regio probeert zo passend mogelijk tot oplossingen van dit vraagstuk te komen. Wat we daarbij 

zien is dat de regionale gemeentelijke samenwerking soms onder druk staat, en dat gemeentes in 

toenemende mate lokale keuzes maken inzake structuur en opdracht. Zo koos de gemeente 

Roerdalen voor verdergaande samenwerking met en door lokale uitvoerende partijen in het Sociaal 

Team en schreef Roermond een aanbesteding uit voor Toekomstbestendige zorg en ondersteuning 

per 1-1-2022 waarbij straks één contractpartij de opdracht gaat uitvoeren. Deze ontwikkeling heeft 



er mede toe geleid dat netwerkpartners zich strategisch verbinden. Dit heeft impact op de regionale 

en lokale samenwerking.  

 

De toenemende tekorten in jeugdhulp leiden in de verschillende regio’s en gemeenten tot 

verschillende oplossingsrichtingen, die impact hebben op het CJG-ML. In Midden-Limburg West 

wordt gekozen voor verdere ontwikkeling in de ingezette transformatie met een uitbreiding in de 

basishulpverlening gekoppeld aan enkele specifieke opdrachten. In Midden-Limburg Oost heeft het 

CJG-ML de vraag gekregen om te onderzoeken of een ingrijpende besparing met behoud van niveau 

van dienstverlening haalbaar is.  

 

Kwaliteit 

Ook het afgelopen jaar is het kwaliteitsmanagementsysteem van het AMW-ML en CJG-ML door 

LIoyds Register beoordeeld op de HKZ norm. Er heeft een externe audit plaatsgevonden in juni, 

waarbij geen aandachtspunten geconstateerd zijn. Voor het AMW-ML en CJG-ML blijft het belangrijk 

dat vooral voor de medewerker informatie duidelijk, eenduidig en makkelijk vindbaar is. Hiervoor 

werken we al een aantal jaar met een Kwaliteit Ondersteunings systeem; een systeem waarin alle 

kwaliteitsdocumenten staan opgeslagen en waaraan een evaluatie cyclus is verbonden. Het komend 

jaar gaat er aandacht uit naar het samenvoegen van ons huidige kwaliteitsmanagementsysteem met 

het informatie, security, managementsysteem; het systeem gericht op informatiebeveiliging.  

Klachten 

In totaal zijn er 2020 zes klachten bij het AMW-ML ingediend via de interne procedure. Er is in 2020 

geen beroep gedaan op de externe klachtencommissie. Signalen van ongenoegen die telefonisch of 

per mail bij de leidinggevende gemeld worden, worden geregistreerd als klacht. Klachten richten 

zich met name op bejegening en andere verwachtingen over wat de hulpverlening wel of niet kan 

betekenen. Wat verder opvalt, is dat cliënten een klacht sneller benoemen, dat ze de media en/of 

een advocaat inschakelen. Wij vragen cliënten zo veel mogelijk tijdens de hulpverlening aan te geven 

wat ze van de hulpverlening vinden en of het goed aansluit. In het gesprek hierover worden soms 

ook uitingen van ongenoegen gedaan. In het gesprek met de hulpverlener worden deze opgepakt 

en opgelost. Deze uitingen worden niet geregistreerd als klacht.  

 

In 2020 ontving het CJG-ML in totaal twintig klachten. Alle klachten werden behandeld via de interne 

klachtenprocedure en zijn intussen afgerond. De klachten hadden betrekking op de volgende 

thema’s:  privacy, beschikbaarheid en bereikbaarheid, bejegening, verschil in visie op het verloop 

van het proces en op de inhoud, ontevredenheid over wisseling van hulpverlener en de 

communicatie daarover, ontevredenheid over overdracht, onvoldoende gesteund voelen in een 

conflict met een zorgaanbieder of in een juridische procedure, oneens met het afsluiten van een 

traject, niet nakomen van een afspraak, ontevreden over het advies naar een zorgaanbieder om 

conform de meldcode te handelen en een klacht naar aanleiding van melding bij Veilig Thuis.  

 

Onze organisatie is aangesloten bij de provinciale klachtencommissie. Hier zijn in 2020 geen klachten 

over AMW-ML en CJG-ML gemeld. Zie bijgevoegde jaarverslagen van de provinciale klachten-

commissie. 

 

Incidenten 

In 2020 zijn er bij het AMW-ML vijf incidenten gemeld waarbij medewerkers te maken hadden met 

grensoverschrijdend gedrag van de cliënt en/of het netwerk van de cliënt. Het gaat in de vijf 

meldingen om ongewenste omgangsvormen zoals verbale agressie of seksueel getinte 

opmerkingen. 



Afgelopen jaar hebben er bij het CJG-ML negentien incidenten plaatsgevonden. Het aantal 

meldingen is een stijging ten opzichte van eerdere jaren. Er is dit jaar ook extra aandacht geweest 

voor het melden van incidenten. Een aantal incidenten is op een later moment alsnog gemeld, op 

aandringen van het ondersteuningsteam. Het grootste deel van de meldingen betreft ongewenste 

gebeurtenissen/omgangsvormen (negatieve bejegening, dreiging, veelal verbale agressie). 

Medewerkers reageren doorgaans op ongewenst gedrag of ongewenste situaties maar brengen ook 

begrip op voor frustraties en zien dit gedrag of situatie niet altijd als een ‘incident’. De 

veronderstelling blijft dat er in realiteit meer incidenten hebben plaatsgevonden. 

RI&E 

In 2019 en 2020 zijn alle medewerkers van het AMW-ML en CJG-ML geschoold in levensreddend 

handelen. Hier worden herhalingscursussen voor gepland. Ook zijn er trainingen gegeven over 

brandveiligheid. Het BHV plan vanuit de RI&E is daarmee bijna afgerond en er wordt gekeken naar 

hoe dit te borgen in de scholingscyclus. Komend jaar gaat er aandacht uit naar het uitvoeren van 

een nieuwe RI&E.  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

Bij het AMW-ML en CJG-ML hanteren we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en 

gebruiken we daartoe de instructie “Uitvoeren meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”. 

Vanaf de intake wordt veiligheid meegenomen. Dit thema is altijd onder de aandacht bij de 

medewerkers. Indien veiligheid een rol speelt binnen een casus schakelen medewerkers de 

begeleider primair proces of gedragswetenschapper in. We brengen de signalen in kaart. Indien 

mogelijk en dit de veiligheid van de cliënt niet in het geding brengt, bespreken we de zorgen met de 

cliënt. Vervolgens komt het afwegingskader in beeld. Hierin worden afwegingen gemaakt of we zelf 

in staat zijn de hulp te verlenen die noodzakelijk is en of de cliënt hier ook voor open staat. Is er 

sprake van directe onveiligheid en is er geen mogelijkheid tot het voortzetten van de hulpverlening 

dan wordt Veilig Thuis (VT) ingeschakeld. Vervolgens trekken we samen op met VT en is er de 

mogelijkheid om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). 

Dit alles gaat in continu overleg tussen de cliënt (indien mogelijk), medewerker, de begeleider 

primair proces of gedragswetenschapper en Veilig Thuis (indien nodig).  

 

Het gebruik van de meldcode komt ook terug in verschillende trainingen waaronder signs of safety.  

Medewerkers zijn hierdoor goed op de hoogte van de te nemen stappen in een situatie waarin (een 

vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling een thema is. Verder kennen we binnen de 

organisatie een vakgroep Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het primaire doel van deze 

vakgroep is het behouden en verdiepen van kennis en zorgen voor interne overdracht van die 

kennis. Deze medewerkers zorgen er o.a. voor dat landelijke ontwikkelingen op dit thema gevolgd 

worden, dat binnen de organisatie gebruik gemaakt wordt van de laatste richtlijnen en alle 

medewerkers op de hoogte zijn van de juiste richtlijnen.  

 

Gegevensbescherming  

Informatiebeveiliging binnen het AMW-ML en CJG-ML richt zich op beschikbaarheid, integriteit en 

vertrouwelijkheid van alle gegevens. Het verzamelen en vastleggen van persoonsgegevens van 

zowel cliënten als medewerkers is noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. 

Persoonsgegevens zijn vertrouwelijke gegevens die te allen tijde zorgvuldig en juist moeten zijn vast-

gelegd en beschikbaar moeten zijn. Ter borging van de kwaliteit betreffende informatiebeveiliging 

zijn we in 2020 gestart met het traject richting NEN7510 certificering. In september 2020 heeft er 

een 0-meting plaatsgevonden om te zien waar we staan op het gebied van informatiebeveiliging. Dit 

heeft ons voldoende vertrouwen gegeven om in 2021 voor een certificering te gaan.  



De Functionaris Gegevensbescherming doet separaat verslag van incidenten en ontwikkelingen 

betreffende informatiebeveiliging in 2020. 

Onderzoek en ontwikkeling 

AMW-ML en CJG-ML zijn continu in beweging om de dienstverlening verder de verbeteren en 

ontwikkelen, passend bij de behoeften van cliënten en wensen van de opdrachtgevers. Hier volgt 

een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen en activiteiten op hoofdlijnen. Dit betreft een 

selectie van de vele thema’s die in 2020 zijn besproken en opgepakt. 

In 2020 hebben we geleerd om naar onze cliënten toe andere vormen van contact, begeleiding, 

ondersteuning en advisering aan te bieden. Zonder dat we uit het oog hebben verloren dat waar 

persoonlijk contact nodig was, dit er ook geweest is in het belang van onze cliënten. Echter we 

hebben in onze eigen organisatie en met onze samenwerkingspartners geleerd dat er ook andere 

mogelijkheden zijn. We gaan dit in 2021 voortzetten en zeker ook doorontwikkelen. 

Zowel binnen AMW-ML als binnen CJG-ML wordt zeer intensief samengewerkt met diverse 

netwerkpartners. 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’.  

 

Met deze netwerkpartners wordt op diverse wijze samengewerkt in de verschillende regio’s en 

gemeenten. Bijvoorbeeld in het Zorg en Innovatieplatform (ZIP) in Midden-Limburg Oost en het 

Sociaal Team in Roerdalen. Ook participeren we in initiatieven zoals Samen Doen en de Nieuwe GGZ 

in Roermond. Allemaal bewegingen met als oogmerk de onderlinge verbinding te versterken om de 

integrale dienstverlening aan cliënten te verbeteren.  

In 2020 zien we een positieve ontwikkeling in de samenwerking met het medisch domein, zoals 

bijvoorbeeld in de pilot Weert Positief. In gezamenlijkheid met gemeenten is extra ingezet om 

jeugdhulp direct in de huisartsenpraktijk ter beschikking te stellen. In 2020 zijn met meerdere 

huisartsenpraktijken in de regio hierover afspraken gemaakt.  

Met focus op het thema veiligheid werd in 2020 samen met Veilig Thuis gewerkt aan het plan van 

aanpak naar aanleiding van het toezichtonderzoek Het Lokale Netwerk na Veilig Thuis. Toezicht Sociaal 

Domein (TSD) onderzocht de hulpverlening van het lokale netwerk aan gezinnen waarbij sprake was 

van onderzoek n.a.v. een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In deze gezinnen 

speelden vaak ernstige veiligheidsrisico’s. Wij gingen na of hun veiligheid na onderzoek en 

overdracht door Veilig Thuis naar het lokale netwerk geborgd was en of passende hulp werd 

verleend. 

In diverse gemeenten wordt gewerkt met het instrument Voorzieningenwijzer, dat ingezet wordt 

voor iedereen met vragen rondom financiën, inkomensondersteuning en besparingen. 

Op verzoek van de MER-gemeenten voert het AMW het verkennend onderzoek uit in het kader van 

Wet verplichte GGZ. Voor 2020 was dit een pilot. Op basis van de positieve resultaten zijn afspraken 

gemaakt om dit voort te zetten. 

Er zijn diverse initiatieven op het gebied van mantelzorg en eenzaamheid, vaak in samenwerking 

met lokale welzijnspartner(s). 

3.2   Financiën 

AMW-ML en CJG-ML kent geen winststreven. In de subsidieafspraken die AMW-ML en CJG-ML met 

de gemeenten heeft gemaakt is afgesproken dat de stichtingen onder voorwaarden reserves mogen 

aanhouden. De gedachte hierachter is dat beide stichtingen voldoende liquiditeiten moeten hebben 



om tegenslagen op te kunnen vangen. Vereveningsreserves zijn geoormerkt per gemeente, die 

hierover conform gemaakte afspraken kunnen beschikken.  

 

AMW-ML 

Bij vier gemeenten was de voor 2020 toegekende subsidie afdoende om de kosten te kunnen 

dekken. Bij de overige gemeenten was de vereveningsreserve voldoende om het tekort op te kunnen 

vangen. De tekorten zijn in mindering gebracht op en overschotten zijn toegevoegd aan de 

vereveningsreserve per gemeente. 

AMW-ML kent een regeling externe projectmiddelen; dit betreffen de overschotten die wij op 

projecten behalen. Deze middelen worden –in overleg tussen AMW-ML en gemeente(n)– ingezet 

voor maatschappelijke hulpverlening en ontwikkeling waar anders geen ruimte voor is, dan wel 

specifiek voor groepen die onvoldoende in beeld zijn.  Doelgroep zijn de burgers van Midden-

Limburg.  

  

CJG-ML 

In 2020 was sprake van een financieel overschot, dat grofweg uit twee onderdelen is samengesteld: 

een lagere inzet van jeugd en gezinswerkers en incidentele baten in verband met een uitkering van 

de verzuimverzekering en compensatie transitievergoeding over voorgaande jaren. Nu conform 

afspraken met de gemeenten ingaande 2019 CJG-ML per gemeente een vereveningsreserve heeft, 

waar eventuele overschotten aan worden toegevoegd en eventuele tekorten aan worden 

onttrokken, hebben we ervoor gekozen om beide onderdelen via de vereveningsreserves te laten 

lopen.  

 

3.3   Toekomstparagraaf 

Voortbouwend binnen het strategisch beleidsplan is voor 2021 een jaarwerkplan opgesteld. Als 

afgeleide hiervan hebben de lokale teams een vertaalslag hiervan gemaakt naar de eigen situatie 

toe. Voor 2021 staan onderstaande succesbepalende factoren centraal: 

 

1. Bereikbaar en beschikbaar zijn 

2. Vanuit kracht in verbinding blijven   

3. Dichterbij passende ondersteuning brengen 

4. Bijdragen aan de maatschappelijke dialoog 

5. In verbinding blijven werken vanuit de basis  

6. In balans bij onzekerheid en verandering  

7. Betrouwbare en toegankelijke sturingsinformatie 

8. Partner in transformatie 

 

Op deze thema’s zijn resultaten en acties benoemd. Meer in algemene zin zijn de belangrijkste 

uitdagingen voor 2021: 

 

Bij opdrachtgevers en samenwerkingspartners gehoor en medewerking vinden in de 

maatschappelijke opdracht om meer te aanvaarden wat het leven brengt; ook/meer oplossingen 

zoeken in de nabije omgeving en het alledaagse leven. Er zitten grenzen aan wat hulpverlening 

vermag, en het is onze gezamenlijke opdracht om de schaarste te verdelen. Zonder politiek te 

bedrijven pakken we onze rol en spreken we uit wat beter of anders kan. 

Invulling geven aan de verschillenden opdrachten voor het CJG-ML en de afspraken die hierover 

gemaakt zijn qua taken en formatie. Goed blijven monitoren wat dit betekent voor onze 

dienstverlening, werkbelasting en wachttijden. Werk maken van de benodigde aanpassingen in 

taken en processen om besparingen op te vangen (formatie per gemeente, productiviteit verhogen, 



administratie rond toegang en coördinatie verminderen). Doorontwikkeling Datawarehouse / 

Business Intelligence om structureel zicht te houden op de bedrijfsvoering op diverse niveaus.  

 

Onze weg vinden in nieuwe structuren die de verschillende gemeenten (gaan) kiezen; aanbesteding 

Roermond, scenario’s Roerdalen. Relevantie en positie behouden in het werkveld en een regio in 

beweging. We staan open voor nieuwe constructen ten aanzien van samenwerking en het invullen 

van de gemeentelijke opdracht indien de omstandigheden dat van ons vragen.  

 

Zorgvuldige interne communicatie rond bovengenoemde thema’s. Medewerkers goed mee blijven 

nemen in landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en de consequenties voor onze organisatie, 

teams en medewerkers. Visiediscussie blijven voeren binnen de organisatie, samen helder voor 

ogen hebben wat onze principes en houding zijn van waaruit we werken.  

 

Doorontwikkeling op het vlak van cliëntparticipatie, met name het vormgeven van thema- en/of 

doelgerichte inspraak op de dienstverlening, bijvoorbeeld middels gerichte klantenpanels.  

 

En helaas zal Corona ook in 2021 nog invloed houden op de samenleving, onze organisatie, de 

toestroom van cliënten, de aard van de hulpvragen en de veerkracht en productiviteit van onze 

medewerkers. Binnen de beperkingen blijven we zoeken naar mogelijkheden om onze 

bereikbaarheid en beschikbaarheid op peil te houden.  

 

Graag blijven we samen met gemeenten en netwerkpartners verder ontwikkelen aan een goede en 

betaalbare dienstverlening voor de inwoners van Midden-Limburg.  
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4. Projecten en aanvullende taken 
Projecten 2020 in opdracht van bedrijfs- en maatschappelijke partners 
 
Project Opdrachtgever Taak 
School Maatschappelijk 
Werk  

Gilde Opleidingen Begeleiding van leerlingen en ouders met 
zorgvragen, activering zorgmijdende 
leerlingen en adviseren op snijvlak onderwijs 
en zorg, zodat ze ondersteund worden met 
hun vragen en het risico op schooluitval 
verkleind wordt. 

School Maatschappelijk 
Werk  

Cita Verde College Begeleiding van leerlingen en ouders met 
zorgvragen, activering zorgmijdende 
leerlingen en adviseren op snijvlak onderwijs 
en zorg. 

School  
Maatschappelijk werk  

NTC Kwadrant  Versterken van verbinding opleiding met 
ouders en leerlingen. Inzicht krijgen in 
ondersteuningsvragen leerling en ouders en 
deze op gang brengen.  

Ziekenhuis 
maatschappelijk werk 

St. Jans Gasthuis 
Weert 

Ziekenhuis maatschappelijk werk voor de 
patiënten die opgenomen zijn en de 
poliklinieken bezoeken. 

Maatschappelijk werk 
voor asielzoekers 

DSW / 
Arts & Zorg 

Maatschappelijk werk voor asielzoekers  
in het AZC in Baexem, Echt-Susteren en 
Weert. 

Maatschappelijk werk 
voor asielzoekers 

DSW / 
Arts & Zorg 

Maatschappelijk werk voor asielzoekers in het 
AZC Dronten via inzet ZZP-ers. 

Maatschappelijk werk 
binnen Westrom  
 
 
 

Westrom Maatschappelijk werk voor medewerkers 
direct op werkplaats beschikbaar voor vragen 
en start ondersteuning.  

Coördinatierol inzet 
AMW in AZC’s 
Nederland 

DSW / Arts & zorg Coördinatierol  
 

Bedrijfs-
maatschappelijk werk 
 
 
 

Risse Groep Bedrijfsmaatschappelijk werk op verzoek voor  
medewerkers van Risse Groep 

Bedrijfs-
maatschappelijk werk  

St. Jans Gasthuis 
Weert 

Bedrijfsmaatschappelijk werk voor de 
medewerkers van het St. Jans Gasthuis. 

Bedrijfs-
maatschappelijk werk 

Via VGZ  Bedrijfsmaatschappelijk werk als onderdeel 
van een verzekeringspakket dat VGZ heeft 
afgesloten bij dit bedrijf. 

Bedrijfs- 
maatschappelijk werk  

Trajecten in 
opdracht 

Trajecten op verzoek voor enkele bedrijven in 
Midden-Limburg.  

POH GGZ Huisartsenpraktijk 
Fuertherpoort in 
Susteren 

Het bieden van praktijkondersteuning GGZ in 
huisartsenpraktijk Fuertherpoort. 

  



 

 

Aanvullende gefinancierde taken gemeenten 
 
Project Opdrachtgever Taak 
Consulenten Centrum 
Jeugd en Gezin  

Gemeenten 
Echt-Susteren, Leudal, 
Maasgouw, 
Nederweert, Roerdalen, 
Roermond en Weert 

Onder aansturing van CJG-ML samen met 
de collega instellingen in het CJG-ML 
ontwikkelen en uitvoering geven aan de 
preventie en informatie en adviestaken 
van het CJG-ML. 

Casemanagement 
Tijdelijk Huisverbod 

Gezamenlijke 
gemeenten Midden-
Limburg 

Uitvoeren van casemanagement voor de 
duur van 1 jaar bij alle (gezins)systemen 
waar een Tijdelijk Huisverbod is 
uitgesproken.  

Intensief 
Casemanagement 
Huiselijk Geweld 

Gezamenlijke 
gemeenten Midden-
Limburg 

Op verzoek van Veiligheidshuis uitvoeren 
van casemanagement voor de duur van 1 
jaar bij alle (gezins)systemen waar sprake 
is van ernstig huiselijk geweld.  

Crisiszorg huiselijk geweld 
en kindermishandeling 

Regiogemeente Venlo in 
afstemming met de 
gemeenten van Midden-
Limburg 

In opdracht van Veilig Thuis direct aan de 
slag en situatie verheldering bij een 
melding van huiselijk geweld en 
kindermishandeling bij crisis.  

Formele Cliënt 
ondersteuning 

Gezamenlijke 
gemeenten Leudal, 
Nederweert, Weert 
 
 
 

Bieden van vrij toegankelijke 
cliëntondersteuning van de inwoners van 
deze gemeente bij aanvragen van een 
voorziening in het kader van Wmo, 
Jeugdhulp en Participatie. 

Meld en adviespunt 
zorgwekkend gedrag  
 
 
 

Gezamenlijke 
gemeenten Midden-
Limburg 

De advies- en meldfunctie voor mensen 
met een niet-acute hulpvraag of een 
advieswens te informeren over en of 
toeleiden tot adequate hulp- en zorg. 

Verkennend onderzoek in 
kader van de Wet 
Verplichte GGZ 

Gezamenlijk gemeenten 
Echt-Susteren, 
Maasgouw en Roerdalen 

Na melding in het kader van de WvGGZ 
het uitvoeren van verkennend onderzoek 
en adviseren over vervolgstappen. 

Voorzieningenwijzer Gemeente Weert Uitvoeren van de voorzieningenwijzer.  
Sociale Raadslieden 
Nederweert 

Gemeente Nederweert Laagdrempelig bieden van Informatie en 
Advies voor alle burgers in Nederweert. 
Aanbieden van voorzieningenwijzer is 
belegd binnen deze taak. 

Coördinatie Sun  Gemeente Weert  Coördineren en afhandelen aanvragen 
Sun (Stichting Urgente Noden) 

Pilot: Verbinding 
gespecialiseerd 
maatschappelijk werk 
revalidatie Land van 
Horne en AMW revalidatie 

Gemeente Weert 
 
 
 
 

Ontwikkelen van goede verbinding en 
overgang van gespecialiseerd 
maatschappelijk werk naar algemeen 
maatschappelijk werk bij complexe 
revalidatie casussen.  

Training: ”Ik doe mee´ 
 
 

Servicecentrum MER-
gemeenten 
 
 

Training gericht op het zicht krijgen van 
talenten, mogelijkheden en bepalen van 
eigen vervolgstap in het kader van 
participatie.  



 

 

Groepswerk 

In maart 2020 viel ook de groepsgerichte hulpverlening in de vorm van workshops en trainingen stil 
door de lock down. Gezien de maatregelen zijn we in eerste instantie gestart met individueel 
cliëntcontact. Vanaf mei/juni zijn we weer met trainingen gestart in kleine groepjes. In de 
zomermaanden zijn we gestart met zomeravondgesprekken in tijden van corona. Daarnaast ook 
nog een digitaal aanbod qua trainingen. 
Helaas zijn we daar in oktober ook weer moeten stoppen. We hebben een aantal trainingen omgezet 
naar digitale vorm waaronder bijvoorbeeld ‘omgaan met stress’. Digitale trainingen zijn voor een 
beperkte  groep cliënten passend. Ook niet alle trainingen zijn geschikt om naar digitale vorm om te 
zetten. Dit blijft aandacht vragen om na te blijven denken over vormen van groepsgerichte 
hulpverlening passend bij de huidige tijd en aan te sluiten bij de behoeften van cliënten om deel te 
nemen aan trainingen en cursussen. 
In 2020 is er een nieuwe training ontwikkeld namelijk wandelcoaching. Wandelcoaching is een vorm 
van coaching en dan al wandelend  in de natuur. Waarbij de omgeving bij het coachproces wordt 
betrokken en ook middels oefeningen actief wordt ingezet tijdens het gesprek. Helaas heeft deze 
training door de coronamaatregelen maar een enkele keer in een klein groepje kunnen 
plaatsvinden. 
 
 

Thema Trainingen Bereik 

Vriendschap en relaties - In balans met mantelzorg 
- Grip en Glans 

4 deelnemers 

Geld en werk - Omgaan met stress 
- Geld en administratie 

5 deelnemers 

Ruzie en geweld Uit de schaduw van 
Liefde is een werkwoord 

  9 deelnemers 

Verlies en verwerking Rouwverwerking van partners 
Rouwverwerking van naasten 

  8 deelnemers 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

- Mindfulness 
- Lessen in geluk 
- sociale vaardigheden 
- Omgaan met emoties 

93 deelnemers 

 
 

In 2020 hebben cliënten het Groepswerk AMW een gemiddelde waardering gegeven van 
een 8,6. 

  













Bron: CBS, peildatum juli 2020
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Weert 

Toelichting bij de cijfers 

 

AMW 

- Aantal aanmeldingen in 2020 iets lager dan in 2019.  

- Zoals in de meeste gemeenten zien we een hoger aantal casussen in begeleiding in 

vergelijking met het voorgaande jaar. Dit komt mogelijk door een combinatie van toename 

van complexiteit, verminderde draagkracht door de maatschappelijke effecten van corona 

minder beschikbare alternatieven.  

- Het aantal vragen en verwijzingen in het kader van formele cliëntondersteuning was lager 

dan in 2019. Met name in het tweede en derde kwartaal waren deze lager.  

CJG 

- In 2020 was er een daling van het aantal aanmeldingen in vergelijking tot het voorgaande 

jaar. Ook het aantal in begeleiding is iets gedaald.  

- In de verdeling van problematieken zijn geen grote wijzigingen. 

- Aanmeldingen op eigen initiatief zijn gedaald en verwijzingen van onderwijs, 

gespecialiseerde jeugdhulp en Veilig Thuis zijn iets gestegen.  

- Wachttijden liggen nog steeds hoger dan gemiddeld.  

 

Ontwikkelingen en activiteiten1 

- Vanuit het CJG is tijdens de lockdown veel afstemming geweest met onderwijs in het kader 

van signalering en passende ondersteuning voor kwetsbare kinderen en gezinnen.  

- Vanuit Weert is er een grote belangstelling geweest voor de groepen Prepare. Prepare is 

gericht om ouders voor te bereiden op hun nieuwe rol als ouders en de veranderende 

partnerrol.  Door coronamaatregelen zijn deze gedeeltelijk digitaal doorgegaan.  

- In samenwerking met COA zijn bij de voorbereiding van de sluiting van het AZC de lopende 

jeugdhulptrajecten via warme overdracht overgedragen aan de jeugdhulp in de nieuwe 

woonplaats. 

- Samenwerking met kinderartsen van Sint Jansgasthuis wordt vanuit team Weert gedragen. 

Er is met name gerichte samenwerking op het gebied van risicozwangerschappen, ADHD 

en diabetes.  

- Gestart met pilot knooppunt overleg met primair en voortgezet onderwijs Nederweert en 

Weert. Hier worden gezamenlijke casussen besproken gericht op afstemming van inzet 

vanuit passend onderwijs en jeugdhulp bij (dreigende) uitval onderwijs.  

- Start pilot lokale behandelteam Nederweert Weert. Pilot gericht op versterking 

samenwerking, kennisinzet en consultatie tussen lokaal team CJG en een lokaal team 

specialisten. 

- Samenwerking met Buurtgezinnen en Gezin Gezien is verder versterkt.   

- Vanuit het AMW is de coördinator voor Stichting Urgente Noden geleverd.  

- Uitvoering gegeven aan Voorzieningenwijzer in het kader van armoedebeleid. De 

Voorzieningenwijzer is een op maat gemaakt applicatie en daarin wordt direct duidelijk 

                                                        
1 Betreft een selectie van de vele thema’s die in 2020 zijn besproken en opgepakt. 



waar iemand recht op heeft wat betreft gemeentelijke voorzieningen, toeslagen en hoe 

iemand zou kunnen besparen op energie en zorgverzekering.  

- In samenwerking met Land van Horne, afdeling revalidatie en AMW samenwerkingspilot 

gestart. Deze is gericht op samenwerkingsversterking en kennisontwikkeling voor casussen 

waarbij na gespecialiseerde ondersteuning inzet vanuit AMW gewenst is. Het betreft 

complexe casussen waarbij vragen op meerdere gebieden in het systeem aanwezig zijn. 

- Samen met PuntWelzijn sterke samenwerking op o.a. thema eenzaamheid, mantelzorg, 

vrijwillige thuisadministratie en STA team. 

- AMW is partner in project Trek aan de bel. Hierin is samengewerkt met gemeente en 

Werk.Kom. Project is gericht op mensen die vragen hebben op het gebied van werk en 

inkomen in het kader van het armoedebeleid.  

- Er is een goede samenwerking ontwikkeld met thuisadministratie in Weert. Dit leidt tot 

regelmatig verwijzing over en weer en gerichte inzet van elkaars mogelijkheden.  

 



 

 

5. Bijlagen 
5.1  Jaarverslag Raad van Toezicht 
 

Algemeen 
Het jaar 2020 was een jaar vol wendingen. Waar de focus was om de organisatie verder te 
bestendigen en verankeren in de regio, werd ook onze organisatie geconfronteerd met de 
onzekerheden en gevolgen verbonden aan de COVID-19 virus. De norm werd thuiswerken en 
digitaal gesprekken voeren, hetgeen veel vraagt van medewerkers binnen een organisatie in het 
maatschappelijk domein.  
 
Daarnaast waren er verschuivingen in visie op Gemeentelijk niveau zichtbaar, die om flexibiliteit en 
toekomstige aanpassingen vroegen. Dit in een toch al roerige tijd.   
 
Eens te meer werd duidelijk hoe belangrijk het is dat de basishulpverlening voor jeugd, 
(jong)volwassenen en opvoeders in de zeven Midden-Limburgse gemeenten waarbinnen de 
organisatie werkzaam is, laagdrempelig en toegankelijk is. Deze visie wordt organisatie breed 
gedragen. 
 
Binnen de Raad van Toezicht zijn dit jaar verschuivingen geweest. Van twee leden liep de 
benoemingstermijn af, twee nieuwe leden zijn aangetrokken.   
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit de navolgende leden: 

- De heer F. Coenen (plaatsvervangend voorzitter); 
- mevrouw L. van der Goot-Wilms; 
- mevrouw E.G.M. Kupers, voorzitter per 1 oktober 2020; 
- de heer J. Roebroek, tot 1 oktober 2020; 
- mevrouw W.J. van Stam, voorzitter tot 1 oktober 2020; 
- de heer F.P.R.H. Rademaekers, lid per 1 oktober 2020; 
- de heer S.J.M. Smeets, lid per 1 oktober 2020 (OR gerelateerde benoeming); 

 
De samenstelling van de Raad van Toezicht is gedurende het jaar gewijzigd. In een als zeer prettig 
ervaren proces heeft de Raad van Toezicht, met behulp van de inbreng van twee leden van de OR 
en de directeur-bestuurder, twee nieuwe leden aangetrokken. De Raad van Toezicht hecht waarde 
aan een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht, zodat ieder lid zijn specifieke kennis en 
ervaring meebrengt.   
 
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 benoemingsperiodes van de heer Roebroek en mevrouw Van der Stam eindigden in 2020. Voor 
mevrouw Van Stam eindigde de laatste benoemingstermijn. De heer Roebroek koos ervoor ook per 
1 oktober 2020 te stoppen als lid van de Raad van Toezicht. Dit maakte de weg vrij voor de 
benoeming van de heer Rademaekers en de heer Smeets, zij zijn beiden benoemd per 1 oktober 
2020 voor de periode van drie jaar. De heer Smeets is de contactpersoon van de OR.  
 
Mevrouw Van der Goot en mevrouw Kupers zijn per 1 januari 2021 herbenoemd voor een periode 
van drie jaar.  



 

 

 
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 haar werkzaamheden. Deze vergoeding valt 
ruim binnen de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen en is getoetst via de advies-
regelingen van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.  
 
Taken en bevoegdheden 
De Raad van Toezicht functioneert conform de statuten van de Stichtingen, het vastgestelde 
reglement Raad van Toezicht en met inachtneming van de kaders van de Governance Code Sociaal 
Werk Nederland. De Raad van Toezicht opereert de laatste jaren bewust meer proactief. 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid van de directeur-bestuurder en op de 
algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als 
klankbord voor de directeur-bestuurder. Deze rol krijgt de afgelopen jaren steeds meer invulling. De 
Raad van Toezicht wenst een sparringpartner te zijn voor de directeur-bestuurder. Vanuit (en met 
behoud van) de eigen positie en afgestemd op alle ontwikkelingen van nu en in de toekomst, staat 
de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder ter zijde.  
 
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 jaarrekening, wijziging van de 
statuten, ontbinding 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 2020 vijf keer met de directeur-bestuurder vergaderd. De Raad van 
Toezicht overlegt en evalueert ook met de leden alleen. De vergaderingen hebben plaatsgevonden 
op 27 maart, 23 april, 12 juni, 18 september en 11 december 2020. 
 
De navolgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde: 

- goedkeuring jaarrekeningen 2019; 
- jaarverslag 2019; 
- uitvoeringsovereenkomsten met gemeenten; 
- regeling externe projectmiddelen met gemeenten;  
- voortgangsrapportages betreffende financiële stand van zaken 2020; 
- voortgangsrapportages betreffende werkplan 2020; 
- werkplan 2021; 
- begrotingen 2021; 
- strategisch bedrijfsplan en de aanpassingen daarop; 
- een nieuw toezicht plan voor de Raad van Toezicht; 

 
De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht, aan de hand waarvan de algemene 
gang van zaken in de organisatie wordt besproken. Ook is er extra overleg gevoerd, zodat de Raad 
van Toezicht goed op de hoogte was van recente ontwikkelingen en daarbij haar steentje kon 
bijdragen in bepaalde keuzeprocessen van de directeur-bestuurder.   
 



 

 

De heer Roebroek en mevrouw Van der Goot waren bij het jaarlijks (deze keer digitaal) informeel 
overleg met een delegatie van de OR. Formele deelname aan een Overlegvergadering is verschoven 
naar januari 2021.   
 
In het jaar 2020 heeft de Raad van Toezicht minder contactmomenten met medewerkers en/of 
netwerkpartners en/of opdrachtgevers gehad, vanwege de crisis rondom Covid-19 en de daaraan 
gerelateerde maatregelen.  
 
De gebruikelijk strategische visie dag is dit jaar omgezet in een online brainstormsessie die 
waardevol bleek te zijn.  
 
Jaargesprek directeur-bestuurder 
Jaargesprekken worden door de Voorzitter van de Raad van Toezicht en een bij toerbeurt bepaald 
lid van de Raad van Toezicht gevoerd. Het jaargesprek vindt normaal gesproken plaats in december. 
Dit jaar is dit gesprek in onderling overleg vooruitgeschoven en zal dit plaatsvinden in maart 2021. 
Dit overleg zal plaatsvinden met mevrouw Van der Goot en mevrouw Kupers.  
 
Evaluatie Raad van Toezicht 
In 2020 is door de Raad van Toezicht enkel intern geëvalueerd. De Raad van Toezicht probeert dat 
structureel in te bouwen.   
 
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 2020 is voldaan aan de criteria van de NVTZ 
betreffende transparantie en scholing.  
 
Afsluiting 
Dit jaar is hectisch geweest voor de medewerkers. Wij danken alle medewerkers voor hun inzet, hun 
gebleken flexibiliteit en hun blijvende betrokkenheid bij de cliënten en de organisatie.   
 
Ook de opdrachtgevers en netwerkpartners danken wij voor het in ons gestelde vertrouwen. De 
Raad van Toezicht bouwt graag mee aan de verdere verankering van de organisatie in de regio 
Midden-Limburg.  
  



 

 

Naam Functies en nevenactiviteiten 

Ellen Kupers 
- Kupers Juridisch Advies: juriste 
- Kupers Communicatie: tekstschrijver 

Fedor Coenen 

- Functie: Manager Bestuurszaken en Externe Betrekkingen gemeente 
Maastricht 

- Voorzitter Stichting Kasteel Montfort alsmede van de daaraan verbonden 
Stichting Exploitatie Heerlickheit Montfort, Stichting Evenementen 
Heerlickheit Montfort en Stichting Vrienden van Kasteel Montfort  

- Bestuurslid Koninklijke Fanfare ‘de Vriendenkring’ Montfort 
- Bestuurslid Stichting Dorpshuis Montfort 

Joost Roebroek 
Tot 1 oktober 2020 

-  Functie: adviseur financieel support bij de Zorggroep  
-  Commissaris bij Kracht, trainingshuis voor moeder en kind te America 

Lidy van der Goot 
- Functie: Afdelingshoofd Kennis & Innovatie, GGD Zuid Limburg 
- Vertrouwenspersoon bij MBC’13 (voetbalclub Maasbracht) 

Frank Rademaekers 
Per 1 oktober 2020 

 - Functie: AcconAvm Adviseurs en Accountants  
 - Penningmeester Stichting Leergeld Weert e.o. 
 - Penningmeester bestuur Dekenaat Weert 
 - Bestuurslid Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert 

Sebastiaan Smeets 
Per 1 oktober 2020 

- Functie: Controller concernstaf Gemeente Sittard-Geleen 
- Examinator en gastdocent Zuyd Hogeschool 

Willy van Stam 
Tot 1 oktober 2020 

-  Eigenaar W.J. van Stam Beheer BV 
- Eigenaar vanSTAMplus 
- Voorzitter Raad van Toezicht MaasduinenZorg 
-  Voorzitter Clubraad (RvT) Skinlo 

 

 



 

 

5.2   Jaarverslag vertrouwenspersonen 
 

 

 



 

 

5.3   Jaarverslag Ondernemingsraden 
 
Inleiding 
2020 is in alle opzichten een jaar om nooit te vergeten. Uiteraard privé, maar zeker ook in het werk 
werd een groot beroep gedaan op ons aanpassings- en incasseringsvermogen, onze flexibiliteit en 
uithoudingsvermogen.  
 
Niet alleen Corona heeft ons in het werk voor uitdagingen laten staan, ook onder andere de 
bezuinigingsopdracht(en) en de ontwikkelingen rondom de aanbesteding in Roermond vroegen in 
alle lagen van de organisatie veel aandacht en inzet.  
 
Ook in de werkzaamheden binnen de OR is erg voelbaar geweest hoe ingewikkeld het is om ad hoc 
te moeten reageren op omstandigheden waar je geen invloed op hebt en waarover zoveel onbekend 
is. Het was ook binnen de organisatie 100% beslissingen nemen op basis van 50% informatie.  
 
De OR heeft ook het afgelopen jaar weer haar best gedaan om verbinding met de achterban te 
maken, gelukkig hebben veel collega’s ons weten te vinden in 2020. We hebben als OR voor 2021 de 
ambitie om deze verbinding nog meer te versterken en hebben hier in 2020 al een mooie start in 
gemaakt! 
 
 
Thema’s in 2020 
 
Corona 
Tijdens dit bijzondere jaar heeft de OR meegedacht over verschillende thema’s die naar voren zijn 
gekomen als gevolg van de corona maatregelen. De OR heeft ingezet op het verbinden en in contact 
zijn met de achterban om zo zorgvuldig mogelijk te signaleren en thema’s bespreekbaar te maken. 
De feedback door en voor de hele organisatie is overwegend positief geweest, dat mag gezien 
worden als een compliment aan ons allemaal! 
 
Lunch nieuwe medewerkers 
Ook in 2020 hebben de Ondernemingsraden aangesloten bij de kennismakingsmomenten voor de 
nieuwe medewerkers. Op deze manier maken de nieuwe medewerkers ook kennis met een gezicht 
van de OR en proberen we mee te geven dat we bereid zijn mee te denken in een vroeg stadium en 
toegankelijk zijn voor iedereen. 
 
Training 
We hebben dit jaar wederom gebruik gemaakt van SBI formaat om een op maat gemaakte training 
voor ons te verzorgen. In verband met alle nieuwe leden is gekozen voor een basis training Wet op 
de Ondernemingsraden (WOR). Daarnaast zijn we gestart met het formuleren van een aantal 
toetsingscriteria en speerpunten om mee aan de slag te gaan in 2021.  
 
Contact achterban 
In verband met de corona maatregelen is het niet mogelijk geweest fysiek bij teamvergaderingen 
aan te sluiten. Er is bij een aantal teams digitaal aangesloten, helaas is dit niet bij alle teams gelukt. 
Voor de OR heeft dit prioriteit in 2021! 
Namens onze achterban hebben we in de OR thema’s behandeld als vragen met betrekking tot 
corona maatregelen op de werkvloer, vragen over reiskosten- en thuiswerkvergoedingen, de 
zorgbonus en het welbevinden van de medewerkers onder deze bijzondere omstandigheden, 
privacy in het cliëntportaal, individuele scholingsmogelijkheden, verlof tijdens feestdagen en 
zwangerschap, toestemming voor gebruik persoonsgegevens. 



 

 

Raad van Toezicht 
De OR is actief betrokken geweest bij het wervingsproces voor 2 nieuwe leden voor de Raad van 
Toezicht. Per 1 oktober hebben we Frank Rademaekers en Sebastiaan Smeets welkom mogen 
heten.   
 
Bedrijfsarts 
De OR heeft meegedacht in de overgang naar een nieuwe bedrijfsgezondheidsdienst ‘Zicht op Beter’ 
en de nieuwe bedrijfsarts Thérèse Miermans. 
 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
De OR heeft meegewerkt aan de vormgeving van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en zal 
mee denken over de uitkomsten van het MTO en hoe verbeterslagen te maken op basis van de 
uitkomsten. 
 
Werving nieuwe OR leden 
De werving voor nieuwe OR leden is dit jaar succesvol geweest. Gedurende het jaar is er uitbereiding 
geweest bij beide ondernemingsraden. Ook hebben afscheid genomen van een aantal collega’s; 
Lonneke Neelen, Mylène Bongartz, Babs Pennings en Kailey Hendriks. 
 
OR CJG per december 2020 

- Sandra van Kan (voorzitter) 
- Yasemin Gulmez 
- Tine Martens (secretaris)  
- Patricia Tromm 
- Thea Stultiens 
- Joyce Ruber 
- Ingrid van Herk 

 
OR AMW per december 2020 

- Gwenny Meulen (secretaris)  
- Dave Pepels 
- Ria Wassenberg 
- Marieke Naus (secretaris) 
- Sabrina Seeck 

 
 
Instemmingsverzoeken en adviesaanvraag 
 
- Opleidingsplan 2020 
In het opleidingsplan staan de wensen van de organisatie en van medewerkers in het kader van 
deskundigheidsbevordering en ontwikkeling. Het plan geeft een totaaloverzicht van alle opleidingen, 
trainingen en cursussen die de organisatie noodzakelijk acht om de medewerkers mee te nemen in 
de ontwikkelingen van onze maatschappij, onze cliënten en onze opdrachtgevers. Na het uitvoeren 
van het opleidingsplan is de deskundigheid van medewerkers vergroot en kan de organisatie verder 
groeien in de richting zoals bepaald in het jaarplan en meerjarenbeleid. 
Ook hierin zijn de Ondernemingsraden overeen gekomen om positief in te stemmen omdat o.a. 
vooraf zorgvuldig gekeken wordt naar de noodzakelijk te behalen registerpunten. 

 
 
 



 

 

5.4  Jaarverslag Provinciale Klachtencommissie Limburg AMW-ML 
 

In het geval dat cliënten of klanten van AMW-ML een klacht hebben over de dienstverlening door 
medewerkers van AMW-ML en wanneer deze klachten niet in goed overleg tussen cliënt en 
medewerker/leiding van AMW-ML kunnen worden afgehandeld, heeft de 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 dienst-verlening, 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 2020 niet bijeen geweest voor een algemene vergadering (i.v.m. de 
corona-maatregelen) om de voortgang en ontwikkelingen binnen de aangesloten instellingen te 
bespreken. Er hebben ook geen hoorzittingen plaatsgehad.  
 
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 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 Klachten-commissie. 
Deze Provinciale Klachtencommissie werkt volgens een vastgesteld klachtrecht-reglement.  
 
In 2020 zijn er bij de Provinciale Klachtencommissie geen klachten gemeld. 
 
Daarnaast zijn er in 2020 bij AMW-ML opmerkingen of klachten van cliënten afgehandeld volgens 
de interne procedure.  
 
 
M. Pirson 
Directeur-bestuurder  
 



 

 

5.5  Jaarverslag Provinciale Klachtencommissie Limburg 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 cliënt en 
medewerker/leiding van CJG-ML kunnen worden afgehandeld, heeft de 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 dienst-verlening, 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 2020 niet bijeen geweest voor een algemene vergadering (i.v.m. de 
corona-maatregelen) om de voortgang en ontwikkelingen binnen de aangesloten instellingen te 
bespreken. Er hebben ook geen hoorzittingen plaatsgehad.  
 
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 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 Klachten-commissie. 
Deze Provinciale Klachtencommissie werkt volgens een vastgesteld klachtrecht-reglement.  
 
In 2020 zijn er bij de Provinciale Klachtencommissie geen klachten gemeld. 
 
Daarnaast zijn er in 2020 bij CJG-ML opmerkingen of klachten van cliënten afgehandeld volgens de 
interne procedure.  
 
 
M. Pirson 
Directeur-bestuurder 
  



 

 

5.6  Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 
 

Thema informatiebeveiliging  

Informatiebeveiliging binnen het AMWML en CJGML richt zich op beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid van alle gegevens.  
 
Het verzamelen en vastleggen van persoonsgegevens van zowel cliënten als medewerkers is 
noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Persoonsgegevens zijn vertrouwelijke gegevens 
die ten alle tijden zorgvuldig en juisten moeten zijn vastgelegd en beschikbaar moeten zijn. 

Ter borging van de kwaliteit betreffende informatiebeveiliging zijn we in 2020 gestart met het 
traject richting NEN7510 certificering. 
In september 2020 heeft er een 0-Meting plaatsgevonden om te zien waar we staan op het gebied 
van informatiebeveiliging. Dit heeft ons voldoende vertrouwen gegeven om in 2021 voor een 
certificering te gaan.  

In dit jaarverslag blikken we terug op de incidenten en ontwikkelingen betreffende informatie-
beveiliging in 2020. 

Maatregelen informatiebeveiliging 2020: 
Menselijke maatregelen (bewustwording stimuleren) 
Bewustwording blijft een belangrijk aandachtspunt. Het grootste risico op het thema 
informatiebeveiliging zit tussen de stoel en het scherm.  

 FG heeft een ronde gemaakt langs alle teamvergaderingen. Medewerkers zijn 
meegenomen in het aantal datalekken van de afgelopen periode en er is uitleg gegeven 
over hoe om te gaan met datalekken, maar vooral hoe deze te voorkomen.  

 Informatiebeveiliging is een vast thema geworden tijdens de Kickstart. De Kickstart is een 
programma voor nieuwe medewerkers.  

 Eind 2019 heeft er een phishing consult plaatsgevonden. Er zijn verschillende nep-e-mails 
naar alle medewerkers  van het AMW en CJG verzonden. Uit het rapport dat we hebben 
ontvangen kwam het volgende naar voren: 

- 52 medewerkers hebben op een link geklikt. 
- 10 van deze medewerkers hebben 2x of meerdere keren geklikt op een link. 
- 7 medewerkers hebben hun gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld op een website. 

Bovenstaande resultaten hebben we gedeeld middels een “cookie” campagne.  
 Er is binnen het intranet een NEN pagina opgezet met informatie over 

informatiebeveiliging.  
 Op deze pagina staat een bewustwordingsfilmpje gemaakt door de organisatie waarin de 

regels en afspraken m.b.t. informatiebeveiliging nog eens werden gedeeld. 
 De FG heeft na ieder datalek actief contact gezocht met de medewerker om deze mee te 

nemen in de stappen welke gezet werden.  
 
Organisatorische maatregelen 

 Maatregelen gericht op toegangsbeheer. Toegangsrechten zijn opgenomen in 
verschillende matrixen. Het proces is herschreven over hoe om te gaan met het 
toekennen van rechten. 



 

 

 Gevoelige informatie mag enkel per veilig mailen verzonden worden inclusief het 
gebruik van een telefoonnummer.  

 Een datalek dient altijd eerst gemeld te worden bij de leidinggevende of het hoofd. Op 
deze manier wordt het breder gedragen en kan er ook op gedrag aangesproken 
worden indien dit noodzakelijk wordt geacht.  

 Overeenkomst gegevensverwerking is afgesloten met 7 Midden-Limburgse gemeenten. 
Een datalek wordt ook gemeld bij de FG van de betreffende gemeente.  

 Information Security Managment System (ISMS) ontwikkeld. 
 Informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en daarbij horende overige instructies.  
 0-meting NEN7510 laten uitvoeren door DEKRA. 

 
Technische maatregelen  

 Nieuwe rechten inrichting W-Schijf 
 Nieuwe applicatie op telefoon van medewerkers voor 2 factor authenticatie,  

namelijk Authenticator.   

Informatiebeveiligingsincidenten/datalekken 2020: 

 17 security incidenten 
 5 meldingen (allen CJG-ML) bij de autoriteit persoonsgegevens 
 Verzenden e-mail naar onjuiste ontvanger is grootste incident veroorzaker 

Klachten: 
In het jaar 2020 zijn er geen klachten ontvangen op het gebied van informatiebeveiliging. 
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