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Geacht college, 

Hierbij bieden wij u het inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening over 2021 van CJG-ML aan, 
vergezeld van de goedkeurende controleverklaring van de accountant. Op grond van deze 
verantwoording concluderen wij dat naar onze mening de voorgenomen diensten en doelen zijn 
gerealiseerd en voldaan is aan de subsidievoorwaarden van de gemeente Weert. Wij vragen u dan 
ook hierbij om de subsidie 2021 vast te stellen. 

2021 was een uitzonderlijk en complex jaar dat in het teken stond van aanpassen aan wat zich 
aandient. 

Belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening richting cliënten is dat deze vrij toegankelijk en 
zo laagdrempelig mogelijk is. Het streven om bereikbaar en beschikbaar te zijn voor onze cliënten 
werd ook in 2021 bemoeilijkt door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus. 
Niettemin zijn we er in geslaagd de hulpverlening steeds goed doorgang te laten vinden, soms 
door gebruik te maken van digitale faciliteiten. 

De meerderheid van de burgers in Nederland stelt het goed en heeft voldoende coping 
mechanismes en flexibiliteit om te kunnen omgaan met de ongekende situatie waarin de wereld 
zich al bijna twee jaar bevindt. Maar voor burgers met een zekere kwetsbaarheid is het moeilijker. 
Zij vinden, nog meer dan vóór Corona, minder gemakkelijk aansluiting in de maatschappij. 
We ervaren in contacten met burgers ook een bepaalde mate van coronamoeheid, draagkracht 
neemt af, spanningen nemen toe. We zien bij cliënten vaker oplopende frustraties wat onder 
andere weerspiegeld wordt in incidenten en klachten. 

Het beschikken over voldoende formatie is eveneens een belangrijke voorwaarde voor het borgen 
van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van onze dienstverlening. We hebben grote 
inspanningen gedaan om de formatie op peil te houden. Enerzijds stond de beschikbaarheid onder 
druk vanwege verzuim of quarantaine verplichtingen als gevolg van corona, anderzijds zien we dat 
het ook steeds lastiger wordt om voldoende medewerkers te werven en behouden. Mede 
hierdoor was de werkdruk hoog in 2021. 
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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. De consulenten van 
het CJG-ML organiseerden in 2021 diverse preventie-activiteiten waarmee ca. 1.500 deelnemers 
zijn bereikt. Aan de verschillende groepswerkactiviteiten namen bijna 170 personen deel. Het 
aantal cliënten in ambulante hulpverlening bedroeg 5.200 (inclusief informatie en advies) in 2021. 
Daarbij is gebruik gemaakt van goed werkende methodieken die de mogelijkheden van de cliënt 
zelf en zijn of haar netwerk centraal stellen. Onze hulpverlening wordt met een gemiddeld 
rapportcijfer 7,7 goed gewaardeerd door onze cliënten. 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. We werken vanuit een gezamenlijke opdracht in de lokale structuur, met 
aandacht voor 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. 

In 2021 was sprake van een financieel overschot op de subsidiebudgetten. Het financieel resultaat 
in uw gemeente bedroeg € 33.597 positief. Dit bedrag is -vooruitlopend op uw vaststelling- 
toegevoegd aan de vereveningsreserve. 

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. Naast dit schriftelijke jaarverslag doen wij ook verslag van ons werk in de 
vorm van filmpjes, artikelen en factsheets op ons digitale communicatieplatform "Samen van 
Waarde" (http://www.amwml-cjgml.nl). Wij nodigen u van harte uit deze ook te bekijken, per 25 
april a.s. is de informatie over 2021 toegevoegd. 

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. 

airecteur-bestuurder CJG-ML 

bijlagen: jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021 CJG-ML 
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Jaarverslag 2021 

Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van 2021 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 2021. Tevens dient het 

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

van Midden-Limburg. 

2021 was een uitzonderlijk en complex jaar dat in het teken stond van aanpassen aan wat zich 

aandient. 

Beschikbaarheid voor cliënten 
Belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening richting cliënten is dat deze vrij toegankelijk en 
zo laagdrempelig mogelijk is. Het streven om bereikbaar en beschikbaar te zijn voor onze cliënten 
werd ook in 2021 bemoeilijkt door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus. 
Niettemin zijn we er in geslaagd de individuele hulpverlening steeds goed doorgang te laten 
vinden, soms door gebruik te maken van digitale faciliteiten. Het fysieke groepswerk hebben we 
tijdens de lockdown tijdelijk stop gezet, of digitaal laten plaatsvinden. Daarbij hebben we met 
iedere deelnemer afgestemd wat voor hen nodig was om deze periode goed door te komen. Ook 
de spreekuren hebben zoveel als mogelijk doorgang gevonden. 

De meerderheid van de burgers in Nederland stelt het goed en heeft voldoende coping 
mechanismes en flexibiliteit om te kunnen omgaan met de ongekende situatie waarin de wereld 
zich al bijna twee jaar bevindt. Maar voor burgers met een zekere kwetsbaarheid is het moeilijker. 
Zij vinden, nog meer dan vóór Corona, minder gemakkelijk aansluiting in de maatschappij. 
We ervaren in contacten met burgers ook een bepaalde mate van coronamoeheid, draagkracht 
neemt af, spanningen nemen toe. We zien bij cliënten vaker oplopende frustraties wat onder andere 
weerspiegeld wordt in incidenten en klachten. 

Beschikbaarheid van formatie 
Het beschikken over voldoende formatie is eveneens een belangrijke voorwaarde voor het borgen 
van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van onze dienstverlening. We hebben grote 
inspanningen gedaan om de formatie op peil te houden. Enerzijds stond de beschikbaarheid onder 
druk vanwege verzuim of quarantaine verplichtingen als gevolg van corona, anderzijds zien we dat 
het ook steeds lastiger wordt om voldoende medewerkers te werven en behouden. 

Belastbaarheid van teams en medewerkers 
De werkdruk was hoog in 2021. Voor een deel hoort werkdruk natuurlijk bij het werken in de eerste 
lijn: onze voordeur staat altijd open. Dat zit in de onplanbaarheid van het werk, het vraagstuk van 
urgentie en soms ook de zorgen om veiligheid. In 2021 werd dit echter versterkt door een hoog 
verzuim en quarantaineverplichtingen als gevolg van corona. We hebben steeds met elkaar 
afgewogen wat wenselijk en mogelijk is om ons werk goed te kunnen doen, in verbinding te blijven 
met elkaar en de organisatie en veerkracht en plezier in het werk te behouden. 



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

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

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

In het verslag zijn citaten opgenomen van cliënten. Deze zijn afkomstig uit het continu cliënt- 
tevredenheidsonderzoek: aan het einde van elk traject vragen we aan cliënten om hun mening over 
onze dienstverlening. De citaten zijn willekeurig gekozen en geplaatst. Naast dit schriftelijke 
jaarverslag doen wij ook verslag van ons werk op ons digitale communicatie-platform 'Samen van 
Waarde' (http://www.amwml-cjgml.nn. 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 2021. 

directeur-bestuurder 
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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@amwmLnl 
Internetpagina www.amwml.nl 

Naam Centrum voorjeugd 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 (P&O, 

financiële administratie, informatiebeheer, facilitaire zaken, kwaliteit en communicatie). De 

directeur-bestuurder wordt tevens 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 opvoeden, opgroeien 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 in 2015 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 

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 opvoeden en opgroeien. 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 opvoeden, opgroeien 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 bieden ondersteuning, 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 dragen bij aan het maatschappelijk debat over de toegevoegde waarde van ondersteuning 
en het zoeken naar oplossingen in de nabije omgeving in het alledaagse leven 

• Met veerkrachtige en deskundige medewerkers kunnen we samen onze opdracht als 
basisvoorziening goed uitvoeren 

• Onze medewerkers zijn in staat om naar de verschillende aspecten van het werken in een 
basisvoorziening te kijken (cliënt, gemeente en samenleving) en kunnen hierin schakelen 

• 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 2021 AMW-ML CJG-ML 
Aangemeld 2.678 1.472 
Afgesloten 2.557 1.681 
In begeleiding 3.160 4.195 



Vergeleken met het jaar 2020 is het aantal aangemelde hulpvragen bij het AMW-ML in totaliteit met 
iets meer dan 10% gestegen. Hiermee overstijgt het aantal aanmeldingen in 2021 ook het aantal van 
2019 (dat wil zeggen: voor Corona). De duur van de coronaperiode in relatie tot de behoefte aan 
ondersteuning van cliënten zijn hierbij van invloed. Evenals de focus op bereikbaarheid en 
beschikbaarheid vanuit het AMW, binnen de kaders van de coronamaatregelen. Verder is zichtbaar 
dat gedurende het Jaar het aantal aanmeldingen is toegenomen in de periode dat de Corona 
maatregelen werden afgeschaald (Q3). Het heropenen en/of uitbreiden van inloopspreekuren speelt 
hierbij een rol. Het aantal afgesloten casussen Is In het afgelopen Jaar ook toegenomen. Het totaal 
aantal casussen in begeleiding ligt 2% hoger dan vorig Jaar. 

Zowel het totaal aantal aanmeldingen bij CJG-ML alsook het totaal aantal casussen in begeleiding is 
in grote lijn vergelijkbaar met 2020 (-2,6%). We zien een verschuiving in de aard van de aanmeldingen 
naar de zwaardere problematieken, waaronder depressie en angsten bij Jongeren en 
Jongvolwassenen. De wachttijd voor cliënten is helaas langer dan wenselijk. Per gemeente zijn wel 
verschillen zichtbaar. Van invloed hierop is met name de werkdruk, die mede veroorzaakt wordt 
door het moeilijk ingevuld krijgen van vacatureruimte als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. 
Een aantal teams werkte als gevolg hiervan met onvolledige formatie. 

Alle dienstverlening, met uitzondering van de projecten bij AMW-ML, wordt bekostigd met subsidie 
van de gemeenten. Met gemeenten worden hierover gezamenlijk en afzonderlijk afspraken 
gemaakt. De projecten worden uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers, die hiervoor een overeen¬ 
gekomen dekkend tarief betalen. 

Medewerkers 
Op 31 december 2021 heeft de organisatie 183 medewerkers /147 fte in loondienst. Daarnaast zijn 
nog enkele personen werkzaam voor de organisatie in een andere constructie; personeel niet in 
loondienst dan wel via een detacheringsconstructie. 

Het personeelsbestand bestaat uit de volgende categorieën; 

AMW CJG 
Maatschappelijk werkers resp. Jeugd en gezinswerkers 85,8% 80,8% 
Ondersteuning primair proces 3,4% 9,2% 
Overhead (management en staf) 10,8% 10,0% 

Ten aanzien van werving en selectie van nieuwe medewerkers is in 2021 binnen de organisatie veel 

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

formatie te bestendigen. In 2021 kennen wij een totale instroom van 20 nieuwe medewerkers; bij 

het CJG 12 en bij het AMW 8. Daarentegen zagen wij in 2021 ook een uitstroom van 31 medewerkers 

(17 bij het CJG en 14 bij het AMW). Dit betreft een uitstroompercentage van bijna 17% en dat is iets 

hoger dan 2020. Waar in 2020 zowel bij het AMW als het CJG het aantal medewerkers uit dienst en 

in dienst in evenwicht was (beiden 30, met andere woorden: alle vacatures werden binnen het Jaar 

opnieuw ingevuld), zien we nu een grote discrepantie tussen het aantal medewerkers uit dienst (31) 

en in dienst (20). Dit is een ongewenste ontwikkeling, die voortkomt uit de veranderde 

arbeidsmarktsituatie. Het lukt steeds minder goed om openstaande vacatures ingevuld te krijgen. 

Dit geeft veel druk op de personele bezetting en in combinatie met een stijgend ziekteverzuim heeft 

dit impact op de vitaliteit van onze medewerkers. Daarom is in het najaar van 2021 een brede 

analyse naar het verloop onder medewerkers en de situatie op de regionale arbeidsmarkt gedaan. 



Dit heeft geleid tot een projectmatige aanpak om in 2022 concrete oplossingen voor de korte en 

lange termijn te implementeren. Deze aanpak zal gericht zijn op het beter positioneren van het AMW 
en CJG als interessante werkgever, met veel kansen tot verdere professionele ontwikkeling. Tevens 

gaan we gericht investeren in trajecten om onze huidige medewerkers vitaal en tevreden te houden. 

Ziekteverzuim 
In 2021 zagen wij dat het ziekteverzuim (AMW 5,57% en CJG 5,37%) ten opzichte van 2020 bij het 
AMW is gestegen. Bij het CJG is het verzuimpercentage nagenoeg gelijk gebleven. De corona- 
pandemie heeft hierbij een rol gespeeld, zeker in de tweede helft van 2021. 

Eind 2020 zijn we overgestapt naar een andere Arbodienst en een nieuwe Arbo-arts. Het afgelopen 
jaar lag onze focus meer op het proces van begeleiding en opvolging; kennis en kunde bij de leiding¬ 
gevenden 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. Deze aanpak heeft er mede toe geleid dat het ziekteverzuim 
in beide organisaties beheersbaar is gebleven. 

Medewerkerstevredenheid 
In november 2020 heeft een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) plaatsgevonden. De 
resultaten waren vanaf begin 2021 beschikbaar. De medewerkers zijn positief over: 

• de algemene waardering voor de organisatie met een 7,7 (vorige MTO 7,6); 
• werk past bij medewerkers zelf. De idealen van AMW-ML en CJG-ML passen ook bij hun 

idealen; 
• de onderlinge werksfeer en samenwerking. 

Gelijktijdig zijn de aandachtspunten gericht op: 
• betere balans werk - privé, door mindere werkdruk en minder administratieve belasting; 
• meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; 
• meer doen met de ideeën en adviezen van medewerkers; 
• de snelheid en vorm van de interne communicatie. 

De uitkomsten van het MTO zijn breed besproken binnen alle teams van de organisatie, leder team 
heeft daarna een concreet plan van aanpak voor hen opgesteld gericht op verdere verbetering van 
de vier thema's vanuit de aanbevelingen en zijn hier in 2021 mee aan de slag gegaan. 

Deskundigheidsbevordering 
Ook in 2021 is geïnvesteerd in de (door)ontwikkeling van medewerkers middels opleidingen 
(Opleidingsplan 2021) 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. Dit 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 werk¬ 
begeleiding. 



In 2021 werd dit nog steeds bemoeilijkt door de voortdurende coronapandemie. 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 
We kunnen niet om de toename van incidenten heen. In de dagelijkse praktijk worden onze 
medewerkers met enige regelmaat geconfronteerd met incidenten waarbij sprake is van agressie 
en dreiging met verbaal dan wel fysiek 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 van iedereen die betrokken (cliënten, medewerkers, 
relaties) is te borgen. Bij ingrijpende gebeurtenissen is er extra aandacht voor ondersteuning en 
nazorg bij medewerkers. Indien een incident mogelijk strafrechtelijke gevolgen heeft, wordt zo nodig 
officieel aangifte gedaan. 

Vertrouwenszaken 
De organisatie heeft de beschikking over een externe vertrouwenspersoon die rechtstreeks door de 
medewerkers te benaderen is. In het verslagjaar is hiervan geen gebruik 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 2021 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 risiconnanagennent 

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 2021 is verder gewerkt aan het datawarehouse, waardoor we wekelijks in de vorm van 

teamkaarten actuele sturingsinformatie beschikbaar kunnen stellen op diverse niveaus, onder 

andere aan de lokale teams. 

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

jaarwerkplan en jaarverslag, de begrotingen 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 CJG-ML 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 CJG-ML is aangesloten op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening 
(CORV) (mogelijkheid tot verzoek tot het doen van onderzoek naar kinderbeschermings¬ 
maatregelen bij de Raad voor de Kinderbescherming; notificaties kunnen ontvangen vanuit de 
justitiële keten omtrent opgelegde maatregelen); 

4. De subsidieontvanger CJG-ML sluit aan op het berichtenverkeer met de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) ten behoeve van communicatie aangaande PGB-aanvragen; 

5. De subsidieontvanger CJG-ML sluit aan op het GGK/berichtenverkeer. 

2.4 Clientparticipatie 

Een belangrijk speerpunt binnen de organisatie is het 

goed vorm geven van cliëntparticipatie. We hebben in 

2021 verder gewerkt aan 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 

Cliënt GG (individuele hulpverlening) 

Wel goed geholpen, maar 

bereikbaarheid wat minder af en toe. 

Afspraak soms lang tijd tussen. 



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 cliëntenporticipatie; 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 cliënttevredenheid en effect- en resultaatmeting. 

Effect- en resultaatmeting is onderdeel van het 

hulpverleningsproces. Cliënttevredenheid gaat over 

vraagstukken rondom dienstverlening. Hierover 

verzamelen we in algemene zin kwantitatieve informatie middels continu cliënttevredenheids- 

onderzoek (CTO). Daarnaast vinden jaarlijks spiegelgesprekken plaats waarbij in groepsverband 

kwalitatief onderzoek gedaan wordt rond dienstverlening en ingezoomd wordt op specifieke 

thema's. 

Voor de dienstverlening van het AMW gaven onze cliënten in 2021 een gemiddeld rapportcijfer 8,5, 

voor het CJG was het gemiddeld rapportcijfer een 7,7. Uit het CTO bij het AMW komt vooral de 

waardering voor het luisteren terug; mensen hebben echt het gevoel gehoord te worden, waarbij 

regelmatig benoemd wordt dat dit nog niet eerder is ervaren. Men waardeert de laagdrempeligheid, 

en het feit dat de hulpverlener rust in de chaos kan brengen. Ook bij het CJG geven cliënten aan dat 

zij zich serieus genomen voelen en dat hulpverleners goed luisteren en betrokken zijn. De 

dossierovergang naar 18 jaar komt enkele keren terug, waarbij opgemerkt wordt dat dit goed gaat. 

Dit is een verbetering ten opzichte van enkele jaren geleden. Onvrede met het wisselen van 

hulpverleners komt nog enkele keren naar voren, maar ook hier zien we een positieve ontwikkeling 

ten opzichte van voorheen. Het sluiten en opnieuw openen van een dossier bij een nieuwe hulpvraag 

wordt als verbeterpunt genoemd. Uit 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 

nemen de verbetersuggesties mee in de acties voor 2022. 

2.5 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 

2021 aan de orde zijn geweest. 

Cliënt AMW (individuele 

hulpverlening) 

Heel fijn om zowel praktisch als 

emotioneel ondersteund te worden 

als Je tijdelijk overweldigd bent in Je 

persoonlijke situatie 



3. Beleid, inspanningen en prestaties 

3.1 Algemeen beleid verslagjaar 
Niet alleen corona heeft zijn stempel gedrukt op het jaar 2021, ook diverse ontwikkelingen in de 
samenleving, 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 2021 werden als succesbepalende factoren gedefinieerd: 
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 

Ontwikkelingen samenleving en werkveld 
Vanzelfsprekend heeft 2021 nog steeds in het teken gestaan van corona, en wat dit betekent voor 
de samenleving, cliëntvragen, dienstverlening en medewerkers. Eerst en bovenal hebben we ons 
ten doel gesteld om 'bereikbaar en beschikbaar' te zijn voor de inwoners van Midden-Limburg. Dat 
hebben we steeds als leidraad aangehouden, binnen de richtlijnen van overheid en RIVM. De 
omstandigheden en daarmee de mogelijkheden om ons werk te kunnen doen veranderden nogal 
eens in het afgelopen jaar. Dat heeft veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd van zowel 
cliënten als medewerkers. We hebben opnieuw stappen gezet in de ontwikkelingen rond 
communicatie en digitale dienstverlening. Maar duidelijk is dat cliënten over het algemeen een 
sterke voorkeur hebben voor fysiek contact bij vragen en in hulpverleningstrajecten. Waar we in een 
eerdere fase niet echt een effect van corona en/of de coronamaatregelen konden zien in de 
hulpvragen, zien we datvanaf het najaarvan 2021 nadrukkelijk toenemen. Draaglast en draagkracht 
zijn bij velen in de samenleving uit balans geraakt. We zien psychische problemen zoals depressie 
en angsten toenemen, eenzaamheid bij zowel jongeren als ouderen, toenemende belasting van 
mantelzorgers. Daarbij tevens vraagstukken op het vlak van huisvesting en meer recent een 
toename van financiële problemen bij groepen die zich voorheen goed konden redden. Zowel als 



gevolg van het wegvallen of verminderen van inkomen als meer recent de stijgende kosten van 
energie en levensonderhoud. 

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. 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 drie gemeenten in Midden- 
Limburg Oost heeft het CJG-ML de vraag gekregen om op formatie in de uitvoering te besparen. De 
gemeente Roerdalen maakte de keuze om te investeren in de basisondersteuning en preventie. 

Kwaliteit 
In 2021 heeft er opnieuw een audit plaatsgevonden op het kwaliteitsmanagementsysteem van het 
AMW-ML en CJG-ML. Deze is uitgevoerd door LRQA (Lloyds). Het betrof de tweede controle audit 
voor de HKZ norm. De externe audit heeft plaatsgevonden in Juni en hieruit is één verbeterpunt 
gekomen op het gebied van inhuur van personeel. Dit punt is opgepakt en in december ook 
afgetekend door de externe auditor. Daarnaast waren de auditoren enthousiast over dejaarplan- 
cyclus waarin alle teams worden meegenomen. Met de komst van de nieuwe werkomgeving 
(office365) is er veel aandacht besteed aan het tonen van informatie voor alle collega's. We streven 
naar een kwaliteitssysteem waarin informatie makkelijk vindbaar is, maar ook altijd up to date. In 
2021 is er een nieuw intern auditteam gestart. Dit team bestaat uit vier collega's uit verschillende 
gemeente teams vanuit zowel het AMW-ML als CJG-ML. De interne auditoren hebben een opleiding 
gevolgd en zijn hierna aan de slag gegaan met de voorbereiding en uitvoering van de interne audits. 
Doordat we met twee normen te maken hebben sinds 2021 (NEN7510 en HKZ) is de frequentie van 
de interne audits toegenomen. Dit heeft veel nieuwe informatie opgeleverd die direct is 
teruggekoppeld aan de teams en is opgepakt. Denk hierbij aan het verbeteren van autorisaties, het 
gebruik van postvakken, maar ook verbeteringen in de dossiervoering. 

Klachten 

Tijdens de hulpverlening wordt regelmatig geëvalueerd en aan de cliënt gevraagd aan te geven wat 

ze van de hulpverlening vinden en of de geboden hulpverlening goed aansluit bij de hulpvraag en 

verwachtingen. 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 totaal zijn er in 2021 zes klachten bij het AMW ingediend via de interne 

procedure. Het aantal klachten is daarmee gelijk gebleven aan het aantal klachten in het voorgaande 

Jaar. Er is geen trend te ontdekken in de aard van de ingediende klachten. Een licht verhoogd aantal 

richt zich in de basis op verwachtingen over wat de hulpverlening wel of niet kan betekenen. Er is in 

2021 geen beroep gedaan op de externe klachtencommissie. 



In 2021 ontving het CJG-ML in totaal 26 klachten: Q1 6 klachten, Q2 12 klachten, Q3 4 klachten, Q4 4 

klachten. Alle klachten werden behandeld via de interne klachtenprocedure en zijn intussen 

afgerond. Bij één klacht in Q4 is de cliënt ontevreden gebleven en heeft deze zich intussen tot de 

externe klachtencommissie gewend. 

We zien met name klachten over het hulpverleningsproces en meningsverschillen over keuzes, die 

worden gemaakt, toenemen. Dit betreft onder meer onvrede over de keuze om een casus te 

bespreken op het beschermingsplein, onvrede over de keuzes bij toegangsvragen en over keuzes in 

echtscheidingssituaties waarin ouders andere verwachtingen hebben. Andere klachten betroffen: 

ontevredenheid over een wisseling van hulpverlener en de communicatie daarover, over overdracht, 

over de regierol van het CJG, bejegening, onvoldoende gesteund voelen In een conflict met een 

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

administratieve fout, niet nakomen van een afspraak, ontevreden over het advies naar een 

zorgaanbieder om conform de meldcode te handelen, klacht naar aanleiding van melding bij Veilig 

Thuis, onvoldoende vertrouwen in de betrokken hulpverlener. 

Soms vragen cliënten ondersteuning bij het AKJ tijdens een klachtenbehandeling en neemt het AKJ 

bijvoorbeeld deel aan de gesprekken. 

Onze organisatie is aangesloten bij de provinciale klachtencommissie. Hier zijn in 2021 geen klachten 
over AMW-ML en CJG-ML gemeld. Zie bijgevoegde jaarverslagen van de provinciale klachten¬ 
commissie. 

Incidenten 

In 2021 zijn er vier incidenten gemeld waarbij medewerkers van het maatschappelijk werk te maken 

hadden met grensoverschrijdend gedrag van de cliënt en/of het systeem van de cliënt. Dit aantal 

komt overeen met het aantal incidenten uit het voorgaande jaar. Het gaat in deze meldingen om 

ongewenste omgangsvormen zoals verbale agressie of seksueel getinte opmerkingen. De 

voorkomende incidenten staan op zichzelf, hierin is geen trend te ontdekken. 

We stellen vast dat we in de dagelijkse praktijk met regelmaat geconfronteerd worden met 
incidenten waarin sprake is van agressie en dreiging naar medewerkers van het CJG-ML. Hier 
ontstaat soms de vraag of deze casuïstiek binnen het vrijwillige kader haalbaar Is, ook als niet wordt 
voldaan aan de criteria om over te gaan tot een VTO. Uiteraard worden hierin per casus op inhoud 
afwegingen gemaakt. In 2021 werden 36 incidenten gemeld, ter vergelijking: in 2020 waren er 19 
meldingen. Dit is deels toe te schrijven aan een verbeterde meldingsdiscipline maar tegelijk is sprake 
van een toename van incidenten. Vaak is sprake van grensoverschrijdend gedrag: verbale 
bedreigingen, schelden, 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 2021 zijn voor alle locaties een aantal medewerkers geschoold in brand en ontruiming. Ook is 
voor alle locaties een bedrijfsnoodplan opgesteld. Zo borgen we dat op iedere locatie voldoende 
kennis aanwezig is om bij een calamiteit te kunnen handelen. De trainingen in levensreddend 
handelen zijn voortgezet, zowel voor nieuwe medewerkers als ook de herhalingstrainingen. In het 
vierde kwartaal van 2021 is opnieuw een RI&E afgenomen. Een extern deskundige heeft alle locaties 
bezocht en diverse interviews met medewerkers gehouden. Hierbij is geconstateerd we als 
organisatie goed in staat zijn om cliënten snel en effectief te woord te staan en maatschappelijke 



hulp te bieden die sonns met spoed nodig is. Ook in de tijd van COVID-19, waarbij sprake was van 
moeilijke omstandigheden, is de organisatie in staat geweest met diverse aanpassingen de 
werkzaamheden correct uit te voeren. De gehele Rl & E bevat hoofdzakelijke adviezen om zaken nog 
beter en effectiever uit te voeren. Deze adviezen worden omgezet in een plan van aanpak dat we in 
2022 zullen uitrollen. 

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 ofsafety. 
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 
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-metlng plaatsgevonden om te zien waar we op dat moment stonden 
op het gebied van informatiebeveiliging. Dat gaf voldoende vertrouwen om in 2021 voor de 
daadwerkelijke certificering te gaan. Er is veel aandacht besteed aan de bewustwording van het 
thema informatiebeveiliging onder de collega's. Uiteindelijk lagen er op dat thema de meeste 
uitdagingen. Hoe verstuur je veilig een email, waar sla je cliëntgegevens op, welke gegevens bewaren 
we wel en welke niet. In september 2021 heeft de externe audit voor de NEN7510 plaatsgevonden. 
Deze is uitgevoerd door DEKRA. Deze audit hebben we met een tevreden gevoel afgerond en er is 
één verbeterpunt uit naar voren gekomen. Dit lag op het thema verantwoordelijkheden met 
betrekking tot informatiebeveiliging en deze verantwoordelijkheden opnemen in de 
functiebeschrijvingen. Hier is een plan voor geschreven en er zijn verbetermaatregelen genomen. 
Op dit moment zijn we in afwachting van het besluit voor het certificaat. De planning nu is dat de 
eerste controle audit in september 2022 gaat plaatsvinden. De Functionaris Gegevensbescherming 
doet separaat verslag van incidenten en ontwikkelingen betreffende informatiebeveiliging in 2021. 



Onderzoek en ontwikkeling 
AMW-ML en CJG-ML zijn continu in beweging om de dienstverlening verder te 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 2021 zijn besproken en opgepakt. 

In de coronaperlode 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. In 2021 
heeft een combinatie van fysieke en digitale preventie activiteiten en groepswerk plaatsgevonden. 
Het digitaal aanbieden van bepaalde activiteiten werkt drempelverlagend voor cliënten, enerzijds 
om praktische redenen, men hoeft het huis niet uit en men heeft geen oppas nodig maar ook omdat 
sommige thema's, bijvoorbeeld echtscheiding, wat beladen kunnen zijn en men graag anoniem wil 
deelnemen. In de toekomst zal van de combinatie van beide mogelijkheden, fysiek en digitaal, 
optimaal gebruik gemaakt worden. 

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 Expertteam In MIdden-Limburg, het Lokaal Behandel Team in 
Midden-Limburg West, Gebiedsgericht werken in Roermond 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 2021 zien we een verdere 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 2021 zijn met meerdere 

huisartsenpraktijken in de regio hierover afspraken gemaakt. 

In de regio Noord- en Midden-Limburg wordt vanuit het programma "Geweld hoort nergens thuis" 

gewerkt aan het uitrollen van de visie "Gefaseerd samenwerken voor veiligheid". Als AMW-ML en 

CJG-ML zijn we hierin intensief betrokken. De implementatie vraagt een grote tijdsinvestering van 

de organisatie en de uitvoerend medewerkers. Er heeft scholing plaats gevonden van een groep 

medewerkers en leden van het ondersteuningsteam. Ook hebben sessies plaats gevonden met 
middenkader en MT leden. Een intersectorale leergroep is met intervisie van start gegaan en hier 

leveren we een bijdrage aan. In december is een train-de-trainer opleiding gestart met als doel in de 

loop van 2022 te starten met interne scholing van alle medewerkers. 

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. In 2020 was dit een pilot, op basis van de positieve resultaten zijn afspraken 

gemaakt om dit in 2021 voort te zetten. Per 2022 hebben ook de gemeenten van Midden-Limburg 

West deze opdracht bij het AMW belegd. 



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

met lokale welzijnspartner(s). 

In 2021 is een start gemaakt met wijzigingen in het toegangsproces. Een eerste wijziging betreft een 

pilot met een aangepaste werkwijze in het toegangsproces welke leidt tot een verkleining van 
administratieve last en versterking van de zeggenschap bij CJG-ML aangaande toegang. Deze pilot is 

eind mei van start gegaan en wordt met zes zorgaanbieders uitgevoerd. Een tweede wijziging betreft 

een aanpassing in de coördinatie: Waar we tot nu toe bij alle toegangstrajecten bleven opvolgen 

maken we nu een keuze op inhoudelijke gronden om wel of niet het traject op te volgen. De 

verwachting was dat dit leidt tot een vermindering van coördinatietrajecten met 25%. In praktijk 

blijkt dit tot nog toe een optimistische schatting en is sprake van zo'n 18%. 

Een nieuwe website van CJG-ML werd ontwikkeld en is sinds de zomer van 2021 toegankelijk voor 

eenieder. Een nieuwe website van het AMW-ML is momenteel in ontwikkeling en wordt in de loop 

van 2022 in gebruik genomen. We blijven burgers van Midden-Limburg en andere geïnteresseerden 

voorzien van informatie en uitnodigen om contact op te nemen waar dit passend is. 

Als laatste willen we melden dat we bezig zijn met de ontwikkeling van een cliëntportal waar een 

cliënt digitaal toegang heeft tot zijn eigen dossier. 

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 

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. 

Voor de financiële verslaglegging over het jaar 2021 verwijzen wij naar de betreffende jaar¬ 
rekeningen. 

3.3 Toekonnstparagraaf 

Voortbouwend binnen het strategisch beleidsplan Is voor 2022 een jaarwerkplan opgesteld. Als 
afgeleide hiervan hebben de lokale teams een vertaalslag hiervan gemaakt naar de eigen situatie 
toe. Voor 2022 staan onderstaande succesbepalende factoren centraal: 

1. Beschikbaar en verbonden 
2. Sterke basishulpverleningsorganisatie 
3. Professionaliteit vanuit kracht 
4. Bedrijfsmatige duurzaamheid 



Op deze thema's zijn resultaten en acties benoemd. Meer in algemene zin zijn de belangrijkste 
uitdagingen voor 2022: 

• Ook binnen de organisatie een evenwicht hervinden in een nieuwe fase 'na Corona'. Het goede 
behouden, maar vooral ook weer meer ontmoeting en verbinding met elkaar, de organisatie en 
de werkomgeving. De werkdruk beheersbaar houden en de formatie op orde. Waar dat (tijdelijk) 
niet haalbaar is in gezamenlijkheid met netwerkpartners en opdrachtgevers zoeken naar 
passende oplossingen. Focus op onze kerntaken en betekenis als hulpverleningsorganisatie in 
de basis. 

• De arbeidsmarkt staat onder druk. Personeelsschaarste is momenteel en in de voorzienbare 
toekomst misschien wel de grootste uitdaging waar niet alleen de organisatie maar de hele sector 
en regio voor staat. Samen ontwikkelen we acties om de continuïteit van de dienstverlening te 
kunnen blijven waarborgen. Ook agenderen we dit thema bij opdrachtgevers en netwerk¬ 
partners. 

• Dóórontwikkeling Datawarehouse / Business Intelligence om structureel zicht te houden op de 
bedrijfsvoering op diverse niveaus en vooral ook de uitvoerende teams zelf te laten sturen. 

• Onze weg vinden in nieuwe structuren die de verschillende gemeenten (gaan) kiezen. 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. 

• Dóórontwikkeling op het vlak van cliëntparticipatie, met name het vormgeven van thema- en/of 
doelgerichte inspraak op de dienstverlening, bijvoorbeeld middels gerichte klantenpanels. 

• 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. 

• 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. 

• Graag blijven we samen met gemeenten en netwerkpartners verder ontwikkelen aan een goede 
en betaalbare dienstverlening voor de inwoners van Midden-Limburg. 



PERSONEEL 2021 
AMW fi CJG 

AANTAL MEDEWERKERS TOTAAL AANTAL FTE VERHOUDING MAN/VROUW 

H AMW-ML primair proces 

H CJG-ML primair proces 57% 

B aansturing Sc staf 18% 

H AMW-ML primair proces 

H CJG-ML primair proces 57% 

H aansturing & staf 

■ VROUW 

165 personen 

■ MAN 

18 personen 

MEDEWERKERS TEVREDENHEID 

(2020) 

7,7 

VERZUIMPERCENTAGE LEEFTIJDSOPBOUW 

excl. zwangerschapsverlof 

CONTRACTUREN 

algemeen 
maatschappelijk uierk 

centrum 
voor jeugd en gezin 



FEITEN EN CI3FERS 2021 
MIDDEN-UMBURG 

AANTAL 
HULPVRAGEN 

INFORMATIE EN FORMELE 
ADVIESVRAGEN CLIËNTONDERSTEUNING 

CLIËNTPROFIEL 

Dringend hulp accepteren 



FEITEN EN CI3FERS 2021 MIDDEN-LIMBURG 

LEEFTIJDEN 

PROBLEMATIEK TOP 5 

38% 

Financiën Maatschappelijke 
organisaties 

Administratie Juridische kwesties Huisvesting 

algemeen 
maatschappelijk uterk 



FEITEN EN CI3FERS 2021 
MIDDEN-LIMBURG 

TOP 8 VERWnZERS 45% 
(55% eigen initiatief) 

I Huisarts/lichamelijke gezondheidszorg (25%) I Gemeente (20%) 

B Financiële dienstverlening (10%) BGGZ(8%) B CJG (8%) 

B Veilig Thuis (7%) Casemanager WTH (6%) Welzijnswerk (5%) 

B Overig (11%) 

algemeen 
maatschappelijk uierk 
midden-limburg 



FEITEN EN CI3FERS 2021 
^ MIDDEN-LIMBURG 

Echt-Susteren 

Leudal 

Maasgouw 

Nederweert 

Roerdalen 

Roermond 

Weert 

Totaal Midden-Limburg 31 4 3 28 

0 10 20 30 40 50 60 

H Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) B Crisiszorg B Wet verplichte GGZ(WvGGZ) 

B Meldpunt zorgwekkend gedrag (alleen cijfers Midden-Limburg totaal bekend) 

aantallen 

CURSUSSEN EN TRAININGEN 

r 1 
j M L J 

14 DEELNEMERS 

VRIENDSCHAP & 
RELATIES 

Als mantelzorger in balans 
Het waardevoTle gesprek 

15 DEELNEMERS 

GELD &WERK 

• Omgaan met stress 

14 DEELNEMERS 

RUZIE & GEWELD 

• Uit de schaduw van 
de ander 

8 DEELNEMERS 

VERLIES 8< 
VERWERKING 

• Rouwverwerking 
na partnerverlies 

• Rouwverwerking 
na verlies van een 
dierbare 

49 DEELNEMERS 

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING 

• Mindfulness 
• Sociale vaardigheden / 

zelfvertrouwen 
• Wandelcoaching 

algemeen 
maatschappelijk luerk 



FEITEN EN CI3FERS 2021 
MIDDEN-LIMBURG 

CLIËNTENPERSPECTIEF 

Effectmeting (door cliënten) met een eindmeting In 2021, peildatum 31-12-2021 
1A4 cliënten (met uolledige cliëntperspectieuen - nulmeting in 2018, 2019, 2020 of 2021) 
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FEITEN EN CI3FERS 2021 
MIDDEN-UMBURG 

ZELFREDZAAMHEIDSMATRIX 

Effectmeting (door medewerker) uoor cliënten met een eindmeting in 2021, peildatum 31-12-2021 
281 cliënten (nulmeting in 2018, 2019, 2020 of 2021) 
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FEITEN EN CI3FERS 2021 
„IDDEN-LIMBURG 

CLIËNTEN GAVEN ONS EEN 

r '1 [ 8,5 8,3 ] L J 
indiuiduele hulpuerlening groepswerk 

Legenda: inwoners > 18 jaar 

Bron: CBS, peildatum juli 2021 

cliënten 

154 
bereik 1% volwassenen 

Nederweert 

cliënten 

341 
bereik 1% 

volwassenen 
Leudal 

Weert 
cliënten 

782 
bereik 2% 

volwassenen Roermond 

volwassenen 
cliënten 

714 
bereik 2% 

Maasgouw 

Roerdalen volwassenen cliënten 
347 

bereik 2% 

cliënten 

214 

volwassenen 

algemeen 
maatschappelijk merk 



4. Projecten en aanvullende taken 

Projecten 2021 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 

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

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 en Echt-Susteren. 

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 AZCs 
Nederland 

DSW / Arts & zorg Coördinatierol 

Bedrijfs¬ 
maatschappelijk werk 

St. Jans Gasthuis 
Weert 

Trajecten op verzoek voor de medewerkers 
van het St. Jans Gasthuis. 

Bedrijfs¬ 
maatschappelijk werk 

Trajecten in 
opdracht 

Trajecten op verzoek voor enkele bedrijven in 
de regio. 

POH GGZ Huisartsenpraktijk 
Fuertherpoort in 
Susteren 

Het bieden van praktijkondersteuning GGZ in 
huisartsenpraktijk Fuertherpoort. 

Vertrouwenspersoon 
i 

MOZON 
I 

Beschikbaar als vertrouwenspersoon voor 
leraren, ouders en leerlingen 



Aanvullende gefinancierde taken gemeenten 

Project Opdrachtgever Taak 
Consulenten Centrum 
Jeugd en Gezin 

Gemeenten 
Echt-Susteren, Leudai, 
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 'n 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 Venio 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 
Leudai, Nederweert, 
Weert 

Bieden van vrij toegankelijke cliënt- 
ondersteuning 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 

Gezamenlijke 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 vHorne 
en AMW revalidatie 

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

Brugproject; met 
minderkaders naar 
volwassenheid 

Gemeenten Echt- 
Susteren en Maasgouw 

Het brugproject richt zich op kwetsbare 
jongeren 17-24 jaar waarbij in de overgang 
naar volwassenheid extra ondersteuning 
nodig is. Het project wordt geleid door 
Menswel en AMW-ML in samenwerking met 
CJG, Koraalgroep, MetGGZ, Pactum en PSW 



Groepswerk AMW-ML 

In de praktijk blijkt steeds nadrukkelijker dat groepsgerichte hulpverlening voortdurende bijstelling 

van het trainings- en cursusaanbod vraagt, passend bij de huidige tijd en aansluitend bij de 

behoeften van cliënten. Het AMW voorziet cliënten zoveel mogelijk in hun behoeften. Daar waar 

behoefte met betrekking een bepaald thema in groepsverband verandert, wordt gezocht naar een 

passende oplossing door het groepsaanbod bij te stellen of individueel maatwerk te leveren. 

De geldende corona maatregelen hebben in 2021 het fysiek samenkomen in groepsvorm beperkt. 

Ten opzichte van 2020 is geanticipeerd op de geldende maatregelen door bijeenkomsten die niet 

fysiek plaats konden vinden -waar mogelijk- om te zetten naar een digitale werkvorm. Ook is er 

ingezet op het geven van webinars. Hierbij wordt gesignaleerd dat digitale bijeenkomsten of 

webinars voor een beperkte groep cliënten passend is. 

De groepen die fysiek plaatsvonden zijn rouwverwerking, mindfulness en sociale vaardigheden/ 

vertrouwen-zelfvertrouwen. De groepen sociale vaardigheden/vertrouwen-zelfvertrouwen en 

omgaan met stress hebben gedeeltelijk of geheel digitaal plaatsgevonden. Deze kleine groep 

deelnemers prefereerde weliswaar een fysieke ontmoeting maar zag een digitale invulling toch als 

een passende oplossing. De thema's van de webinars waren: Omgaan met stress en Eenzaamheid. 

In 2021 hebben cliënten het Groepswerk AMW een gemiddelde waardering gegeven van een 8,3. 

Deelnemer aan groepswerk AMW-ML 

In het begin waren het veel mensen. Voor de afvallers 'verdrietig' 

maar ben blij dat de groep nu niet meer zo groot was. Daardoor 

veel hechter en delen daardoor persoonlijker en makkelijker. 



FEITEN EN CI3FERS 2021 
MIDDEN-LIMBURG 

TOTAAL AANTAL PREVENTIE-ACTIVITEITEN 
MIDDEN-LIMBURG 

TOTAAL AANTAL DEELNEMERS 

H Workshop vereniging I Tripte P-lezing totaal Workshops ouders tripte P 0-12 jaar 

H Themabijeeenkomsten B Workshops aan docenten of medewerkers kinderopvang 

B Gastlessen leerlingen PO B Gastlessen leerlingen VO B Individuele vragen B info en advies 

B Webinars 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
^ MIDDEN-LIMBURG t 

I 

TOTAAL AANTAL GROEPSWERK-ACTIVITEITEN 
MIDDEN-LIMBURG 

O 
TOTAAL AANTAL DEELNEMERS 

verdeeld ouer de volgende trainingen: 

Makeamove ASS groep Girl'stalk H Brossen H KIES B Prepare (in aantal ouderparen) 

B Weer met plezier naar school B TripleP B Sociale Vaardigheden (13-15 jaar) 

B Sociale Vaardigheden (9-12 jaar) 
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FEITEN EN CI3FERS 2021 
MIDDEN-LIMBURG 

AANTAL 
CLIËNTEN 

AMBULANTE 
HULPVERLENING 
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fEITEN EN CI3FERS 2021 
MIDDEN-LIMBURG 

PROBLEMATIEK TOP 5 

42% 

Ontwikkeling (sociaal-emotioneel / 
lichamelijk) 

Opvoeding Echtscheidingsprobiematiek Onderwijsvraagstukken Psychiatrische 
problematiek/ontwikkelingsstoornissen kind 

RESULTAAT CLIËNTBEOORDELING 

H goed H voldoende H matig I slecht 

51% 45% 3% 1% 



FEITEN EN CI3FERS 2021 
MIDDEN-UMBURG 

VERWnZERS 53% 
47% eigen initiatief 

H Scholen/onderwijs (30%) H Gespecialiseerde jeugdhulp (17%) I Huisarts (15%) 

■ Veilig Thuis (10%) ■ BJZ/WSG (8%) ■ Gemeente (5%) ■AMW(3%) 

H Jeugdarts (3%) B Medisch specialist (3%) Welzijn (2%) 

fl Kinderopvang-peuterspeelzalen (2%) B Raad voor de kinderbescherming (1%) 

B Politie (1%) 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
MIDDEN-LIMBURG 

EFFECTMETING 

Resultaatgebieden kind 

Welbevinden kind 

Zelfstandigheid kind 

Zelfredzaamheid kind 

Relatie kind tot omgeving 

Resultaatgebieden ouder 

Relatie ouder - kind 

Relatie ouders onderling 

Ouderschapsorganisatie 

Veiligheid 

Netwerk is betrokken 

10 20 30 40 50 60 70 

Beter geworden I Stabiel gebleven I Slechter geworden 

80 90 100 

CLIËNTEN GAVEN ONS EEN 

centrum 
voor jeugd en gezin 
midden-limburg 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
MIDDEN-LIMBURG 

TOEGANG 

M A 

GEDWONGEN KADER 
Aantal verzoeken tot onderzoek 

(VTO) bij de raad van de 
kinderbescherming in 2021 

Aantal unieke 
personen PGB 

Aantal unieke 
personen 

eerste PGB 
toekenning in 

2021 

Aantal 
unieke 

jeu^d^en 

Aantal unieke 
jeugdigen 
eerste zIN 

toekenning in 
2021 

Aantal 
individuele 
kinderen 

Betrekking 
op gezinnen 

cliönten 

282 

bereik t0% 

Nederweert 

cliënten ' 

1.113 

bereik 11% 

Weert 

Roermond jeugdigen 

8.351 

jeugdigen 

3.433 Maasgouw 

Roerdalen jeugdige 
3 123 

bereik 10% 

cliënten 

328 

bereik 11% 

Echt-Susteren 

Legenda: inwoners s 18 jaar 

Bron; CBS. peildatum juli 2021 



CPITEN EN CPfERS 2021 
.CTWTEITEKAAMBOOMIMEW'"»^"' 

PREVENTIE 

TOTAAL AANTAL ACTIVITEITEN: 35 TOTAAL AANTAL DEELNEMERS: 1.504 

Wensen en grenzen 
bij jongeren 
WEBINAR I ONLINE 

Zelfvertrouwen bij 
kinderen stimuleren 
LEZING I OP CJG LOCATIE 

Een goed slaappatroon 
ontwikkelen 
WORKSHOP I OP CJG LOCATIE 

Echt_Susteren 

Roerdalen, Leudal 

Midden-Limburg 

Midden-Limburg 

Midden-Limburg 

Alleenstaand 
ouderschap 
WEBINAR I ONLINE 

Leren luisteren 
WORKSHOP 1 ONLINE 

Leren luisteren 
WORKSHOP I 
BIJ OPDRACHTGEVER 

Weerbaarheid 
WEBINAR I ONLINE 

Meidenvenijn 
GASTLES I 
BIJ OPDRACHTGEVER 

De kracht van 
positief opvoeden 
LEZING I ONLINE 

Positief coachen 
WEBINAR lONLINE 

Midden-Limburg 

Positief coachen 
WORKSHOP I 
BIJ OPDRACHTGEVER 

Lentekriebels: opvoeden 
en seksualiteit 
WEBINAR lONLINE 

Tieners laten 
meewerken 
WORKSHOP I ONLINE 

Naar de brugklas 
WEBINAR I ONLINE 

1 f V 

Midden-Limburg 

Less depressed 
(ism MetGGZ) 
WEBINAR I ONLINE 

Klasse! Koers 
GASTLES I 
BIJ OPDRACHTGEVER 

r Social 1 media 
:S| 
)RACHTGEVER 

■ K 

Bü GASTLE 

BIJ OPE 
^ we€ :rt, Roermond 

Het puberbrein 
WEBINAR lONLINE d||p^ 

Midden-Limburg 



CPITEN EN CIJFERS 2021 

PREVENTIE 

Midden-Limburg 

Midden-Limburg 

Emoties bij 
peuters en kleuters 
WEBINAR I ONLINE 

Samengestelde 
gezinnen 
WEBINAR I ONLINE 

Twee en ik zeg nee 
WEBINAR I ONLINE 

Weer op stap 
WEBINAR I ONLINE 

Midden-Limburg 

Alles nog chili? 
OVERIG I ONLINE 

Positief opvoeden 
WEBINAR I ONLINE 

Infostand / open dag 
OVERIG I 
BIJ OPDRACHTGEVER 

Digitale ecaperoom 
'Op weg naar de brugklas' 
OVERIG I ONLINE 



CEITEN EN CI3FERS 2021 

GROEPSWERK 

TOTAAL AANTAL ACTIVITEITEN: 29 TOTAAL AANTAL DEELNEMERS: 168 

WEER MET PLEZIER 
NAAR SCHOOL «é» W r 
TRAINING I OP CJG LOCATIE V 

Brussen 
TRAINING I 

OP CJG LOCATIE 

Triple P 
TRAINING I 

OP CJG LOCATIE 

Make a move 
TRAINING I 

OP CJG LOCATIE 

✓ ♦ 

KIES (Kinderen in 
echtscheidingssituatie) 
TRAINING I OP CJG LOCATIE 

Midden-Limburg 

Sociale vaardigheden 13-15 
TRAINING I OP CJG LOCATIE 

Sociale vaardigheden 9-12 
TRAINING I OP CJG LOCATIE 

ASS ouders 
GESPREKSGROEP 

OP CJG LOCATIE 

Girls' talk 
TRAINING I 

OP CJG LOCATIE 

PREPARE 
TRAINING I 

OP CJG LOCATIE 



Groepswerk CJG-ML 

In 2021 werd, zoals voorgaande jaren, groepsgerichte hulpverlening in de vorm van trainingen 
aangeboden aan jeugdigen en ouders. Deze trainingen zijn helaas deels -noodgedwongen- onder¬ 
broken tijdens periodes met strengere coronamaatregelen. In mei/juni werden de trainingen weer 
hervat. Opvallend was dat deelnemers wisselend aanwezig waren, gerelateerd aan de corona- 
maatregelen/klachten. Daarnaast zijn de trainingen voor ouders zoveel mogelijk digitaal door¬ 
gegaan, zoals Positief Opvoeden en Prepare. De gebruikte werkwijze hebben we daarbij kunnen 
aanpassen om digitaal onze cliënten toch te bereiken. 

De trainingen voor kinderen en jongeren bleken helaas niet passend om in digitale vorm aan te 
bieden. Om deze kinderen en jongeren toch een alternatief aan te bieden, hebben we hen een 
individueel aanbod gedaan. Het blijft aandacht vragen om te zoeken naar vormen van 
groepsgerichte hulpverlening passend bij de huidige tijd en aansluitend bij de behoeften van 
cliënten om deel te nemen aan trainingen en cursussen. 

r ^ 
Deelnemer aan webinar 'less depressed' 

Ik vind het webinar echt fijn. Zo kan ik het 

achteraf nog eens lx bekijken of op een 

moment dat het mij beter uitkomt. Ik heb me 

reeds voor andere webinars opgegeven. 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
WEERT 

AANTAL 
HULPVRAGEN 

INFORMATIE EN FORMELE 
ADVIESVRAGEN CLIËNTONDERSTEUNING 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
WEERT 

LEEFTIJDEN 

PROBLEMATIEK TOP 5 

27% 

Maatschappelijke 
organisaties 

Financiën Juridische kwesties Administratie Psychische 
problematiek 

algemeen 
maatschappelijk uierk 
midden-hmburg 



«EITEN EN CIJFERS 2021 
WEERT 

TOP 8 VERWnZERS 44% 
56% eigen initiatief 

M Huisarts/lichamelijke gezondheidszorg (31%) I Gemeente (20%) 

BiCJG(ll%) B Financiële dienstverlening (11%) B Welzijnswerk (6%) 

BGGZ(6%) Casemanager WTH (5%) Veilig Thuis (3%) 

B Overig (7%) 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
WEERT 

TITDELIJK 
HUISVERBOD 

CRISISZORG 

O 
WET 

VERPLICHTE 
GGZ 

RESULTAAT CLIËNTENBEOORDELING 

B goed B voldoende B matig B slecht 

algemeen 
maatschappelijk uierk 
midden-Hmburg 



FEITEN EN CIJFERS 20Z1 
WEERT 

CLIËNTEN GAVEN ONS EEN 

r 
8,6 

L j 

Legenda: inwoners > 18 jaar 

Bron: CBS, peildatum juli 2021 

. algemeen 
1 maatschappelijk werk ■ 
" midden-limburg 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
WEERT 

AANTAL CLIËNTEN 
AMBULANTE 

HULPVERLENING 

r 
858 

L J 

LEEFTIJDEN 

centrum 
uoor jeugd en gezin 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
WEERT 

VERWIJZERS 54% 
46% eigen initiatief 

I Scholen/onderwijs (32%) B Gespecialiseerde jeugdhulp (15%) B Veilig Thuis (12%) 

B Huisarts (11%) B BJZ/WSG (10%) B Gemeente (4%) B Jeugdarts (3%) 

B Kinderopvang-peuterspeelzalen (3%) BAMW(3%) B Welzijn (3%) B Medisch specialist (2%) 

B Raad voor de kinderbescherming (1%) B Sociaal netwerk (1%) 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
WEERT 

PROBLEMATIEK TOP 5 

40% 

Ontwikkeling (sociaal-emotioneel / 
lichamelijk) 

Opvoeding Echtscheidingsproblematiek Onderwijsvraagstukken Psychiatrische 
problematiek/ontwikkelingsstDornissen 

kind 

GEDWONGEN KADER 
Aantal verzoeken tot onderzoek 

(VTO) bij de raad voor de 
kinderbescherming in 2021 

Aantal Betrekking 
individuele op gezinnen 
kinderen 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
W/EERT 

RESULTAAT CLIËNTENBEOORDELING 

I goed I voldoende H matig slecht 

EFFECTMETING 

Resultaatgebieden kind 

Welbevinden kind 

Zelfstandigheid kind 

Zelfredzaamheid kind 

Relatie kind tot omgeving 

Resultaatgebieden ouder 

Relatie ouder-kind 

Relatie ouders onderling 

Ouderschapsorganisatie 

Veiligheid 

Netwerk is betrokken 
[ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

B Beter geworden B Stabiel gebleven B Slechter geworden 



FEITEN EN CIJFERS 2021 
WEERT 

CLIËNTEN GAVEN ONS EEN 

OVERZICHTSKAART 

Legenda: Inwoners < 18 jaar 

Bron: CBS, peildatum juli 2021 



Weert 

Toelichting op de cijfers 

AMW 
• Het aantal nieuwe aanmeldingen is flink hoger dan in 2021. Het aantal Informatie- 
en Adviesvragen zijn fors hoger. Dit past bij het beeld dat vragen op dit gebied snel 
kunnen leiden tot opeenstapeling van problematiek en tot persoonlijke vraagstukken. 
• Het aandeel van mensen die op eigen initiatief een beroep doen op het AMW is iets 
lager dan gemiddeld. De verwijzingen vanuit huisartsen, gemeente en financiële 
dienstverlening is hoger dan gemiddeld in de regio. 
• Het aantal vragen en verwijzingen in het kader van formele cliëntondersteuning is 
flink gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Opvallend hierbij is de grote 
toename van het aantal informatievragen rondom dit thema. 

CJG 
• In 2021 zagen we weer een lichte stijging van het aantal aanmeldingen. Het totaal 
in begeleiding is wel ongeveer gelijk gebleven. 
• In de verdeling van problematieken zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van 
voorafgaande jaren of gemiddeld in de regio. 
• Aanmeldingen op eigen initiatief is gestegen een verwijzingen van onderwijs is iets 
afgenomen. Het aandeel van de overige verwijzers is redelijk stabiel. 
• Wachttijden tot intakegesprek liggen nog steeds hoger dan gemiddeld. 

Ontwikkelingen en activiteiten' 
• De gevolgen van corona beginnen sinds het laatste kwartaal van 2020 steeds 
nadrukkelijker onderdeel te worden van de hulpvragen van cliënten bij zowel jeugd als 
volwassenen. Terugkerende thema's hierbij zijn opeenstapeling van problemen, 
zorgen over toekomst en perspectief en gevoelens van neerslachtigheid tot aan 
depressie. 
• Tijdens de corona maatregelen en terugkerende lockdown zijn we in afstemming 
met het onderwijs ondanks de beperkende maatregelen zoveel mogelijk beschikbaar 
gebleven. 
• De pilot lokale behandelteam Weert-Nederweert. Pilot gericht op versterking 
samenwerking, kennisinzet en consultatie tussen lokaal team CJG en een lokaal team 
specialisten. De eerste fase van de pilot is positief geëvalueerd. Op basis hiervan wordt 
met alle betrokkenen gewerkt aan verbreding van de pilot. 
• Vanuit het AMW is de coördinator voor Stichting Urgente Noden ingezet. Vanuit 
casussen waar we vanuit de organisatie betrokken zijn is hier regelmatig een 
beroep op gedaan. 
• Uitvoering gegeven aan Voorzieningenwijzer in het kader van armoedebeleid. De 
Voorzieningenwijzer is een op maat gemaakt applicatie en daarin wordt direct duidelijk 
waar iemand recht op heeft wat betreft gemeentelijke voorzieningen, toeslagen en hoe 
iemand zou kunnen besparen op energie en zorgverzekering. In de beginfase werd hier 
nog beperkt gebruik van gemaakt. In 2021 is dit toegenomen ondanks de beperkingen 
door de coronamaatregelen. 
• De pilot van de samenwerking met Land van Home, afdeling revalidatie en AMW is 
in 2021 voortgezet. Deze is gericht op versterken samenwerking en kennisontwikkeling 
van de verschillende domeinen met als doel tijdig inzet van elkaar. 

’’ Betreft een selectie van de vele thema's die in 2021 zijn besproken en opgepakt. 



Het betreft hierbij vaak complexe casussen waarbij vragen op meerdere gebieden in 
het systeem aanwezig zijn. De eerste halfjaar evaluatie werd door beide organisaties 
de meerwaarde van deze geïntensiveerde samenwerking ervaren. 
• Samen met PuntWelzijn, coöperatie Huisartsen en Meditta zijn we in twee huis¬ 
artsenpraktijken gestart met de pilot Weert Positief. Dit is een samenwerking vanuit 
het gedachtengoed Positieve Gezondheid en Welzijn op Recept. Doel is om mensen 
met vragen bij de huisarts waar geen lichamelijke oorzaken voor zijn gericht te 
verwijzen naar welzijnsvoorzieningen en/of psychosociale ondersteuning. Zodoende 
ontvangen zij passende ondersteuning. 

Cliënt GG (individuele hulpverlening) 

Toen OG in beeld kwam was ik als moeder al het vertrouwen in de jeugdhulpverlening 

verloren. Het begin van het langdurige traject was dan ook vooral gericht op het herstel 

van het vertrouwen en de wisseling van school van mijn zoontje. Ik was vijandig en klaar 

om in de aanval te gaan zodra het woord jeugdhulpverlener viel. Jullie medewerkster 

heeft me laten zien dat het ook anders kan en heeft daardoor een gedeelte van de schade 

die ik op had gelopen in eerdere ervaringen kunnen herstellen en me het vertrouwen terug 

gegeven in de jeugdhulp, mezelf, mijn gezinssituatie en mijn herstel. 

Ik zal haar altijd dankbaar zijn voor de jaren en de tijd die ze heeft geïnvesteerd. 

Cliënt AMW (individuele hulpverlening) 

Ik ben zeer tevreden. Mijn hulpverlener was toegankelijk en 

professioneel. Zij gebruikt/benut de sessies volledig en niet 

meer dan nodig. Persoon die snel vertrouwen wint. Top 1. 



5. Bijlagen 

5.1 Jaarverslag Raad van Toezicht 

Algemeen 
In het Jaar 2021 hadden we als organisatie wederom te maken met coronamaatregelen. Waar 
mogelijk werd ook dit Jaar van thuis uit gewerkt. De digitale hulpverlening werd dankzij Corona 
versneld doorontwikkeld. Met name op het vlak van preventie, informatie en advies werd er goed 
gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden en zien we ook dat het bereik juist daardoor 
toeneemt. 
De HKZ externe audit leverde een mooie terugkoppeling op, waarbij de auditoren met name te 
spreken waren over het kwaliteitsmanagementsysteem dat beleid en praktijk goed met elkaar 
verbindt. De consistente verhalen vanuit verschillende functionarissen en aandachtsgebieden 
binnen de organisatie, is ook voor ons als Raad van Toezicht een belangrijke toetssteen. 
We delen de zorg en aandacht van de directeur-bestuurder en MT voor de krapte op de 
arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende ervaren werkdruk. We zien dat daar samen met 
medewerkers en OR goede stappen in gezet worden, maar het blijft ook het komend jaar een 
aandachtspunt. 

Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit de navolgende leden: 
- , plaatsvervangend voorzitter 
- 
- , voorzitter 
-  
- d , OR gerelateerde benoeming. 

Eind 2021 hebben we afscheid genomen van de heer Coenen, na een zittingstermijn van 9 jaar. We 
bedankten hem voor het leveren van een belangrijke bijdrage aan het AMW en CjG vanuit zijn 
expertise, zijn positief kritische instelling en verbindende rol. 

Als Raad van Toezicht willen we toegevoegde waarde leveren aan het functioneren van de 
organisatie, met focus op het bereiken van de strategische doelen. De samenstelling van de Raad 
van Toezicht stemmen we daarbij af op de missie en doelstellingen van de organisatie. Daarbij kiezen 
we voor een diverse samenstelling, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring. Vacatures in 
de Raad van Toezicht benutten we als herijkingsmoment van benodigde competenties om zo de 
invulling van de toezichthoudende rol te behouden/versterken. In november is gestart met een 
werving- en selectieprocedure voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Flelaas heeft deze 
procedure niet tot een benoeming geleid. Begin 2022 is een nieuw procedure gestart, waarvoor een 
wervings- en selectiebureau is ingeschakeld. 
De leden van de Raad van Toezicht handelen onafhankelijk en hebben op geen enkele wijze belang 
bij AMW-MLofCjG-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. Het toezichtsplan 2020 was ook dit Jaar de basis voor het handelen van de Raad 
van Toezicht, dat zich laat kenmerken door vertrouwen en respect en een pro-actieve houding. We 



bevorderen openheid en transparantie, zowel onderling als naar de directeur-bestuurder, de 
organisatie en andere belanghebbenden. We hechten aan een open relatie, aan toegankelijkheid en 
benaderbaarheid. 

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 en sparringpartner 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 2021 vier keer met de directeur-bestuurder vergaderd, in maart, juni, 
september en november 2021. De Raad van Toezicht overlegt en evalueert ook met de leden alleen. 

De navolgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde: 
-jaarrekening en jaarverslag AMW en CJG 2020; 
- risico-inventarisatie 2021; 
- A3-jaarplan; 
- medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020; 
- voortgangsrapportages betreffende financiële stand van zaken 2021 ; 
- voortgangsrapportages betreffende werkplan 2021; 
- werkplan 2022; 
- begrotingen 2022. 

De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht, aan de hand waarvan de algemene 
gang van zaken in de organisatie wordt besproken. In 2021 werd binnen de Raad van Toezicht een 
auditcommissie geformeerd, bestaande uit de heren Rademaekers en Smeets. De auditcommissie 
kwam 3 keer met de directeur-bestuurder en controller bijeen ter bespreking van de financiële 
documenten. 

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden dat de Raad van Toezicht voorafgaande aan de 
vergadering met de bestuurder nader kennis maakt met medewerkers van AMW en CJG en met hun 
werk. Vanwege corona gebeurde dat in maart via zoom met de bureaudienstmedewerkers van AMW 
en CJG. In november maakte de Raad van Toezicht kennis met het nieuwe hoofd Maatschappelijk 
Werk. Mevrouw Kupers en de heer Smeets waren daarnaast aanwezig bij de Overlegvergadering op 
23 november. 

Strategische visiedag 
In juli vond de strategische visiedag van Raad van Toezicht, directeur-bestuurder en MT plaats, onder 
begeleiding van een externe deskundige. De strategische visie stond dit jaar in het teken van 
(toezicht houden bij) netwerksamenwerking, omdat AMW/CJG Midden-Limburg bij uitstek een 
organisatie is die in vele netwerken samenwerkt. 



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 in verband met corona uitgestelde Jaargesprek van 2020 
vond plaats in maart 2021 met mevrouw van der Goot en mevrouw Kupers. Het jaargesprek 2021 
vond in december plaats met de heer Rademaekers en mevrouw Kupers. De raad van toezicht heeft 
haar waardering uitgesproken over het functioneren van de directeur-bestuurder in een bewogen 
jaar. 

Evaluatie Raad van Toezicht 
Binnen de Raad van Toezicht zijn we complementair aan elkaar en kritisch op ons eigen 
functioneren. Het voornemen was om in 2021 de evaluatie te houden aan de hand van een 
spiegelgesprek met een andere Raad van Toezicht. Vanwege corona is het dit jaar niet gelukt dit te 
organiseren. 
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 2021 is voldaan aan de criteria van de NVTZ 
betreffende transparantie en scholing. 

Afsluiting 
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. Als Raad van Toezicht zien wij, ondanks de corona- 
ontwikkelingen, een financieel gezonde organisatie waar betrokken en gepassioneerde 
medewerkers werken. Dit geeft de Raad alle vertrouwen in de toekomst van de organisatie en haar 
dienstverlening aan de inwoners van de regio Midden-Limburg. 

Naam Functies en nevenactiviteiten 

Ellen Kupers - Functie: Kupers Juridisch Advies: juriste, 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 

Lidy van der Goot - Functie: Afdelingshoofd Kennis & Innovatie, GGD Zuid Limburg 
- Vertrouwenspersoon bij MBC'13 (voetbalclub Maasbracht) 
- Bestuurslid ZijActief afdeling Maasbracht-Beek 

Frank 
Rademaekers 

- Functie: Manager ABAB Belastingadvies 
- Penningmeester Stichting Leergeld Weert e.o. 
- Penningmeester bestuur Dekenaat Weert 
- Bestuurslid Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert 

Sebastiaan Smeets - Functie: Internal Auditor / kwartiermaker rechtmatigheid bij 
gemeente Maastricht 

- Examinator en gastdocent Zuyd Hogeschool 



5.2 Jaarverslag vertrouwenspersoon 

De betekenis van een jaarverslag voor Externe vertrouwenspersoon 
Een Jaarverslag is een verslaglegging, verantwoording en een evaluatie van de in het afgelopen 
jaar gedane meldingen. Het Jaarverslag functioneert als instrument dat aantoont wat er leeft 
binnen uw organisatie en welke (mogelijke) problemen er zijn. 

INHOUD 

1.0 Aantal meldingen en klachten 
1.1 De meldingen (tabel) 
1.2 Toelichting meldingen 

2.0 Gesprekken en doorverwijzingen 
2.1 Gesprekken en doorverwijzingen (tabellen) 
2.2 Toelichting 

3.0 Verantwoording uren 
3.1. Aantal gevoerde gesprekken 
3.2 Werkzaamheden algemeen 
3.3 Preventieve werkzaamheden 
3.4 Incidentele gesprekken n.a.v. meldingen 

4.0 Nevenactiviteiten 
4.1 Intervisie activiteiten 

5.0 Conclusies 
6.0 Aanbevelingen 

Hoofdstuk 1: Aantal meldingen en klachten 
Het aantal meldingen en klachten worden in onderstaande tabel weergegeven. 

totaal 2021 
Aard van de klachten: 
Seksuele intimidatie 0 
Discriminatie 0 
Agressie en geweld 0 
Pesten 0 
Diefstal 0 
Depressief (suïcidaal)gedrag 0 
Psychische intimidatie 0 
Integriteit 0 

1.2 Toelichting meldingen 
Het afgelopen Jaar zijn er geen meldingen geweest. 



Hoofdstuk 2: Gesprekken en doorverwijzingen 
In onderstaande tabellen is het aantal gesprekken met melders vastgelegd als mede de 
doorverwijzingen naar hulpverleners. 

2.1 Totaal aantal gevoerde gesprekken met Aantal 
melders 
Doorverwijzingen naar hulpverleners 0 
Opgeloste en/of afgehandelde problemen 0 
Klachten naar klachtencommissie 0 
Verwijzing naar leidinggevenden 0 
Meldingen aan politie 0 
Gesprekken en met medewerkers i.v.m. 0 
melders 

2.2 Toelichting 
Geen meldingen 

Hoofdstuk 3: Verantwoording uren 
In onderstaande tabellen vindt U de verantwoording van de uren. 

3.1 Aantal gevoerde gesprekken met: Minuten 
Melders 0 
Medewerkers 0 
Hulpverleners 0 
Politie 0 
Management (HR)/Bestuur/OR 110 
Collega's 0 
Subtotaal 110 
3.2 Werkzaamheden algemeen Minuten 
Basis training interne VP 0 
Spreekuren 0 
Verslaglegging 0 
Follow-up training 0 
Werkplan 0 
Jaarverslag voorbereiden en bespreken 60 
Subtotaal 60 

3.3 Preventieve werkzaamheden Minuten 
Workshop OG Leidinggevenden 240 
Check Klokkenluidersregeling 45 
Voorbereiden format beleid en 260 
bespreken 
Introductiewerk 0 
Subtotaal 545 
3.4 Incidentele gesprekken n.a.v. Minuten 
meldingen 
Gesprekken met Management 0 
Gesprekken met HR 0 
Gesprekken met Interne 0 
Vertrouwenspersoon 
Getuigenverhoor 0 
Subtotaal 0 
Totaal aantal minuten 715 



Hoofdstuk 4: Intervisie activiteiten 
Onder de nevenactiviteiten worden alle werkzaamheden verstaan die te maken hebben met 
verdere ontwikkeling en professionalisering. 
De extern vertrouwenspersoon neemt deel aan 4 verschillende intervisiegroepen. 
De reden hiervoor is dat het de VP veel voorbeelden uit verschillende branches geeft en de VP 
leert meer over de situaties van multinationale ondernemingen en kleine bedrijven. 
• De intervisies vonden plaats op; 
1 en 8 Febr. - 12 April - 7en9juni-6en 13 Sept 6 Okt. - 8 en 29 Nov. - 1 Dec 2021 
• De vervolgintervisies zijn gepland voor de maanden februari, April, Juni, September 
en November 2022 
Hoofdstuk 5: Conclusies 
Geen meldingen kan betekenen dat zich binnen de organisatie geen situaties hebben 

voorgedaan 
waarvan medewerkers de hulp en/of luisterend oor en advies van een VP niet nodig hebben. 
Anderzijds leert de ervaring dat 't meer dan regelmatig voorkomt dat medewerkers 

onvoldoende 
geïnformeerd zijn over enerzijds 't bestaan van de VP, anderzijds de medewerkers niet weten 
waarvoor ze bij een VP terecht kunnen en wat exact ongewenste omgangsvormen zijn. 

Hoofdstuk 6: aanbevelingen 
• Het aanstellen van 1 a 2 Interne VP/training 
• Filmpje Vertrouwenspersoon plaatsen op intranet 
• Aanbeveling om Awareness Sessie voor het Management/Leidinggevenden te organiseren. 
Tijdens de Awareness Sessies worden de ongewenste omgangsvormen toegelicht, besproken 
en creëren we herkenbaarheid, waardoor Management/Leidinggevenden inzicht krijgen in wat 
ongewenste omgangsvormen met iemand doet en hoe zij hiermee kunnen omgaan. 

Trix Sillen 
't Eiland 
16 Februari 2022 



5.3 Jaarverslag Ondernemingsraden 

Inleiding 

In 2021 zou alles anders worden, dachten we. We zouden corona eronder krijgen en misschien 
zou het leven wel weer worden als voorheen. Hoe ingewikkeld en complex is dat gebleken en hoe 
heeft ons dat onvoorstelbare uitdagingen gebracht. Ons aanpassings- en incasseringsvermogen, 
onze flexibiliteit en uithoudingsvermogen zijn ook in 2021 tot het uiterste getest. 
Als OR hebben we geprobeerd om zo proactief mogelijk te zijn en de verbinding met de achterban 
te houden. Dit hebben we helaas niet kunnen invullen zoals we bedacht hadden en we hopen 
van harte dat dit in 2022 wel kan! Gelukkig hebben veel collega's ons ook in 2021 wel weer weten 
te vinden. 

Thema's in 2021 

Corona 

Nadat Corona ons in 2020 overviel, werd in 2021 helaas duidelijk dat dit wel eens langer kon gaan 
duren dan we allemaal hoopten en dachten. Organisatorisch heeft dat opnieuw voor flink wat 
uitdagingen gezorgd. Binnen de steeds veranderende geldende richtlijnen en de visie dat Corona 
misschien wel nooit meer helemaal weggaat, is hard gewerkt om duurzame toekomstgerichte 
plannen te maken. Als OR zullen we ons hier ook onverminderd voor blijven inzetten. De 
ervaringen die we hier inmiddels in hebben opgedaan, nemen we mee in het behartigen van al 
onze belangen. 

Contact nieuwe medewerkers 

In 2021 hebben als OR zowel F2F als digitaal kennis gemaakt met nieuwe medewerkers. 

Training 

We hebben dit jaar wederom gebruik gemaakt van SBI-formaat om een op maat gemaakte 
training voor ons te verzorgen. Deze training heeft zich gericht op teambuilding en de 
samenwerking met onze directeur bestuurder. 

Contact achterban 

In verband met de corona maatregelen is het niet mogelijk geweest fysiek bij teamvergaderingen 
aan te sluiten. Voor 2022 staat dit op de agenda en willen we, indien dit niet mogelijk blijkt, op 
een digitale manier verbinding gaan maken met onze achterban. 
Namens onze achterban hebben we in de OR-thema's behandeld als vragen met betrekking tot 
clientportaal. Corona maatregelen op de werkvloer, vragen over reiskosten- en 
thuiswerkvergoedingen en het welbevinden van de medewerkers onder deze bijzondere 
omstandigheden. 

Raad van Toezicht 

De OR is actief betrokken bij het wervingsproces voor een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. 
Deze procedure is op dit moment nog lopend, de OR heeft er alle vertrouwen in dat we 
binnenkort een nieuw lid mogen verwelkomen. 
In verband met geldende Corona maatregelen, is het helaas niet mogelijk gebleken om de 
jaarlijkse lunch tussen de OR en de Raad van Toezicht te laten plaatsvinden. 



Vertrouwenspersoon 

De OR heeft meegewerkt in de werving en aanstelling van een vertrouwenspersoon, te weten 't 
Eiland, mevr. Trix van Rijn - Sillen. 

Opleidingsplan 2022 

De OR heeft meegedacht in de totstandkoming van het opleidingsplan 2022 en heeft hierin gelet 
op een zo groot mogelijke diversiteit aan mogelijkheden tot verdieping en professionalisering. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

De OR heeft meegedacht hoe de uitkomsten van het MTO te vertalen naar verbeterslagen op de 
werkvloer. 

Werkgroep analyse arbeidsmarkt 

De OR sluit aan in de werkgroep analyse arbeidsmarkt om te onderzoeken hoe de organisatie 
medewerkers kan blijven boeien en binden en een aantrekkelijke werkgever kan zijn. 

Instemmingsverzoeken en adviesaanvraag 
- Aanpassing inrichting bedrijfsvoering 2021 
- BHV beleid en RI&E beleid. 
- Verzuimbeleid en verzuimreglement. 
- Vertrouwenspersoon en beleid ongewenst omgangsvormen. 
- Reiskosten- en thuiswerkvergoeding. 



5.4 Jaarverslag Provinciale Klachtencommissie Limburg AMW-ML 

In het geval dat cliënten 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. De klachtencommissie 
functioneert 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: d

(voorzitter), (lid), (lid) en m
 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 2021 eenmaal bijeen geweest voor een 
algemene vergadering om de voortgang en ontwikkelingen binnen de aangesloten instellingen 
te bespreken. Er hebben 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 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 
klachtrechtreglement. 

In 2021 zijn er bij de Provinciale Klachtencommissie geen klachten gemeld. 

Daarnaast zijn er in 2021 bij AMW-ML opmerkingen of klachten van klanten/cliënten 
afgehandeld volgens de interne procedure. 

M. Pirson - directeur-bestuurder 



5.5 Jaarverslag Provinciale Klachtencommissie Limburg CJG-ML 

In het geval dat cliënten 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. De klachtencommissie 
functioneert 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  

(voorzitter), (lid),J  (lid) en 
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 2021 eenmaal bijeen geweest voor een 
algemene vergadering om de voortgang en ontwikkelingen binnen de aangesloten instellingen 
te bespreken. Er hebben 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 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 
klachtrechtreglement. 

In 2021 zijn er bij de Provinciale Klachtencommissie geen klachten gemeld. 

Daarnaast zijn er in 2021 bij CJG-ML opmerkingen of klachten van klanten/cliënten afgehandeld 
volgens de interne procedure. 

 directeur-bestuurder 



5.6 Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 

Thema informatiebeveiliging vanuit de FG 
Informatiebeveiliging binnen het AMW-ML en CJG-ML richt zich op beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid van alle gegevens. 

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 
vastgelegd en beschikbaar moeten zijn. Ter borging van de kwaliteit betreffende informatie¬ 
beveiliging 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 op dat moment stonden op het 
gebied van informatiebeveiliging. 

Dat gaf voldoende vertrouwen om in 2021 voor de daadwerkelijke certificering te gaan. Er is veel 
aandacht besteed aan de bewustwording van het thema informatiebeveiliging onder de collega's. 
Uiteindelijk lagen er op dat thema de meeste uitdagingen. Hoe verstuur je veilig een email, waar 
sla je cliëntgegevens op, welke gegevens bewaren we wel en welke niet. In september 2021 heeft 
de externe audit voor de NEN7510 plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door DEKRA. Deze audit 
hebben we met een tevreden gevoel afgerond en er is één verbeterpunt uit naar voren gekomen. 
Dit lag op het thema verantwoordelijkheden m.b.t. informatiebeveiliging en deze verantwoorde¬ 
lijkheden opnemen in de functiebeschrijvingen. Hier is een plan voor geschreven en er zijn 
verbetermaatregelen genomen. In februari 2022 hebben we het bericht ontvangen dat het we 
NEN7510 gecertificeerd zijn. De planning nu is dat de eerste controle audit in september 2022 
gaat plaatsvinden. 

In dit jaarverslag blikken we terug op de incidenten en ontwikkelingen betreffende informatie¬ 
beveiliging in 2021. 

Maatregelen informatiebeveiliging 2021 

Menselijke, technische en organisatorische maatregelen 

Bewustwording blijft een belangrijk aandachtspunt. Het grootste risico op het thema informatie¬ 
beveiliging zit tussen de stoel en het scherm. 

• FG heeft een ronde gemaakt langs alle teamvergaderingen. Medewerkers zijn mee¬ 
genomen 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. 

• Er hebben verschillende interne audits plaatsgevonden op het thema informatie¬ 
beveiliging. De terugkoppeling van deze audits heeft plaatsgevonden via intranet en in de 
teams. 

• Informatiebeveiliging is en blijft een vast thema tijdens de Kickstart. Hierin merkje dat 
ook collega's welke vanuit andere organisaties komen hier steeds beter in opgeleid zijn. 

• Er zijn posters ontwikkeld welke verspreid zijn op de verschillende locaties. Deze hangen 
in het zicht bij de printers zodat alle collega's op de hoogte zijn van de basisregels. 

• Er zijn verschillende documenten opgesteld met afspraken over hoe om te gaan met 
informatiebeveiliging. 

• De FG heeft na ieder datalek actief contact gezocht met de medewerker om deze mee te 
nemen in de stappen welke gezet werden. 



Het in- en uit dienst proces van de collega's is nog eens onder de loep genomen. Dit is 
opnieuw beschreven om dit proces beter te borgen. 
Het plaatsen van postvakken achter gesloten deuren. 

Informatiebeveiligingsincidenten/datalekken 2021 
• 21 security incidenten 
• 6 meldingen (3 AMW-ML en 3 CJG-ML) bij de autoriteit persoonsgegevens 
• Verzenden e-mail naar onjuiste ontvanger is grootste incident/datalek veroorzaker. 

Klachten 
In het jaar 2021 zijn er geen klachten ontvangen op het gebied van informatiebeveiliging. 
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1. Voorwoord 

Hierbij presenteren wij de jaarrekening 2021 van de stichting Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Midden-Limburg. 

2021 was een uitzonderlijk en complex jaar dat in het teken stond van aanpassen aan 
wat zich aandient. 

Beschikbaarheid voor cliënten 

Belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening richting cliënten is dat deze vrij 
toegankelijk en zo laagdrempelig mogelijk is. Het streven om bereikbaar en beschikbaar 
te zijn voor onze cliënten werd ook in 2021 bemoeilijkt door de beperkende maatregelen 
als gevolg van het coronavirus. Niettemin zijn we er in geslaagd de individuele hulpverlening 
steeds goed doorgang te laten vinden, soms door gebruik te maken van digitale 
faciliteiten. Het fysieke groepswerk hebben we tijdens de lockdown tijdelijk stop gezet 
of digitaal laten plaatsvinden. Daarbij hebben we met iedere deelnemer afgestemd wat 
voor hen nodig was om deze periode goed door te komen. Ook de spreekuren hebben 
we zoveel mogelijk doorgang laten vinden, zij het dat deze in bepaalde periodes op 
afspraak hebben plaats gevonden. 

Beschikbaarheid van formatie 

Het beschikken over voldoende formatie is eveneens een belangrijke voorwaarde voor 
het borgen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van onze dienstverlening. We 
hebben grote inspanningen gedaan om de formatie op peil te houden. Enerzijds stond 
de beschikbaarheid onder druk vanwege verzuim of guarantaine verplichtingen als 
gevolg van corona, anderzijds zien we dat het lastig blijft om voldoende medewerkers te 
werven en te behouden. Hoewel we het uit oogpunt van kwaliteit, verbondenheid en 
kosten niet wenselijk vinden om jeugd- en gezinswerkers extern in te huren, waren we in 
2021 genoodzaakt om hier toch gebruik van te maken. Desondanks was de formatie 
gemiddeld lager dan afgesproken. Dit heeft ertoe geleid dat er op sommige momenten 
in verschillende gemeenten sprake was van langere wachttijden dan gebruikelijk. 
Wanneer dat het geval was, is daarover met de betreffende gemeente gecommuniceerd. 
Tevens zien we dat hierdoor bij sommige gewenste ontwikkelingen vertraging is opgetreden. 

Belastbaarheid van teams en medewerkers 

De werkdruk was hoog in 2021. Voor een deel hoort werkdruk natuurlijk bij het werken 
in de eerste lijn: onze voordeur staat altijd open. Dat zit in de onplanbaarheid van het 
werk, het vraagstuk van urgentie en soms ook de zorgen om veiligheid. In 2021 werd 
dit echter versterkt door een hoog verzuim en quarantaine verplichtingen als gevolg 
van corona én door de formatieve onderbezetting. We hebben steeds met elkaar 
afgewogen wat mogelijk en wenselijk is om ons werk goed te kunnen doen, in verbinding 
te blijven met elkaar en de organisatie en veerkracht en plezier in het werk te behouden. 

Nieuwe cao 

Met ingang van 1 juli 2021 is een nieuwe cao Sociaal Werk ingegaan. Deze heeft een 
looptijd van twee jaar; tot 1 juli 2023. Als gevolg van deze nieuwe cao zijn de salarissen 
per 1 december 2021 met 2,5% verhoogd en zullen deze per 1 januari 2023 nogmaals 
verhoogd worden met 2,0%. Bij de subsidie aanvragen 2022 is rekening gehouden met 
een personeeiskostenstijging als gevolg van een nieuwe cao. 

Jaarrekening Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2021 2 



Dóórontwikkeling gezamenlijke transformatieopdracht 

In het voorjaar van 2020 zijn wij samen met de gemeenten aan de slag gegaan met een 
nadere analyse van de uitvoering van het CJG-ML binnen het jeugdhulpstelsel. We 
hebben samen meer zicht gekregen op het tijdsbeslag van de diverse taken en functies 
binnen de organisatie en de daarmee gepaard gaande inzet. In het kader van de 
dóórontwikkeling van onze gezamenlijke transformatieopdracht zijn verbeteringen 
aangebracht in werkafspraken en procedures. Hierbij is o.a. meer ruimte gegeven 
voor een professionele afweging van de noodzaak tot opvolging na het verlenen van 
toegang. Ook is er ervaring opgedaan met een aangepaste werkwijze rond het verlenen 
van toegang naar gespecialiseerde hulpverlening. Daarmee is het administratieve 
proces vereenvoudigd en de regie in de toegang versterkt. 

Aanpassing formatie 

De oorsprong van de hierboven genoemde analyse is gelegen in het verzoek van de 
gemeenten van Midden-Limburg Oost om te onderzoeken of er bespaard kan worden 
op de subsidie van het CJG-ML. Dit heeft geleid tot een aangepaste subsidie aanvraag 
2021 voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roermond. De reductie van 
het aantal jeugd- en gezinswerkers bedroeg in deze gemeenten in totaliteit 3,91 fte. 
De gemeente Roerdalen koos er gezien de lokale ambities, in combinatie met de aard 
en omvang van de hulpvragen, voor om de reductie niet om te zetten in een lagere 
formatie jeugd- en gezinswerkers. 
In Midden-Limburg West zijn we in het kader van de transformatie een aantal acties en 
pilots overeengekomen. Voor enkele van deze activiteiten is voor het CJG-ML in 2020 en 
2021 een separate subsidie beschikbaar gesteld. 

Verdeelsleutel overige kosten 

Bij de oprichting van CJG-ML is door de gemeenten voor de overige kosten - zijnde de 
personeels- en huisvestingskosten van het centraal bureau en de organisatiekosten - 
gekozen voor een verdeelsleutel op basis van afgesproken inzet jeugd- en gezinswerkers. 
De gemeenten hebben samen de systematiek aangepast zodat deze beter aansluit bij 
de huidige ontwikkelingen. De gemeenten hebben besloten dat de overige kosten in 
2021 nog verdeeld worden op basis van de oorspronkelijke verdeelsleutel gebaseerd 
op van 87 fte. Voor 2022 tot en met 2024 is een nieuwe verdeelsleutel bepaald 
die gebaseerd is op een combinatie van het aantal inwoners en de afgesproken fte 
jeugd- en gezinswerker. 

Toekomstbeeld 

De beschikbaarheid van onze formatie en de belastbaarheid van onze teams zal ook in 
2022 aan de orde blijven. We hopen dat de beperkingen in onze dienstverlening richting 
cliënten niet meer in die mate terugkeren zoals we de afgelopen twee jaren hebben 
meegemaakt. 

Wij danken de gemeenten voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samen¬ 
werking en blijven graag samen verder ontwikkelen aan een goede en betaalbare 
dienstverlening voor de inwoners 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. Dit risico wordt enzigszins gemitigeerd 
door middel van de vereveningsreserves per gemeente. 
Deze zijn echter vooralsnog gemaximeerd op 5% van de budgetten en daarmee relatief 
beperkt. 

Loonkostenontwikkeiingen 

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 van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Gedurende de looptijd van deze 
cao worden de cao-lonen twee keer verhoogd; met 2,5% per 1 december 2021 en met 2,0% 
per 1 januari 2023. Het is niet ondenkbaar dat na afloop van de huidige cao-periode de 
cao-lonen verder zullen stijgen. 

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. 

Arbeidsmarkt 

De situatie op de arbeidsmarkt bemoeilijkt het verkrijgen en behouden van voldoende 
gekwalificeerd personeel. Dit kan leiden tot extra kosten indien we hierdoor genoodzaakt 
zijn om op tijdelijke basis personeel extern in te huren en tot vertraging in de opvolgtijd 
van bepaalde ontwikkelingen. Bovendien zorgt elke wisseling van personeel voor verlies van 
productiviteit als gevolg van overdracht en inwerken. 

Corona 

Het perspectief vanwege corona is onzeker. We verwachten geen negatief effect op de financiële 
opbrengsten, maar we dienen er wel rekening mee te houden dat het verzuimpercentage 
mogelijk toeneemt als gevolg van nieuwe varianten. Bovendien is er een risico van langdurig 
verzuim als gevolg van long covid klachten. 

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 behalen we synergievoordelen 
op het gebied van huisvestings- 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. 
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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-kosten. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beveiliging van informatie en vereisten vanuit gemeenten. 

In 2021 hebben we het traject doorlopen om te komen tot NEN7510 certificering. 

Vennootschapsbelasting 

CJG-ML is niet vennootschapsbelastingplichtig. Het risico bestaat dat indien in de toekomst 
een of meerdere gemeenten de financiering van CJG-ML zouden verleggen van subsidiëring 
richting aanbesteding/inkoop, CJG-ML vennootschapsbelastingplichtig wordt. 
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3. Algemene toelichting op de cijfers 

Per saldo bedroeg het overschot op de subsidiebudgetten € 291.465. 
Hiervan is vooruitlopend op de vaststelling van de subsidies door de gemeenten 
€ 272.333 toegevoegd aan de reserve vereveningsrekening per gemeente en 
daarnaast is € 4.132 toegevoegd aan de reserve onvoorziene personeelslasten. 
Per saldo resteert derhalve een resultaat van € 15.000 dat wordt toegevoegd 
aan de algemene reserve van CJG-ML. 

Recapitulerend kan het resultaat over 2021 als volgt worden weergegeven: 

Overschot subsidiebudgetten 291.465 
Dotatie aan vereveningsreserves -272.333 
Dotatie reserve onvoorziene personeelslasten -4.132 
Resultaat CJG-ML 2021 15.000 
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4. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2021 

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 25-3-2022. 

directeur-bestuurder 

voorzitter Raad van Toezicht 

 lid Raad van Toezicht 

 lid Raad van Toezicht 

lid Raad van Toezicht 
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5. Balans per 31-12-2021 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Vorderingen 
Overige vorderingen en overlopende activa 

Liquide middelen 
Spaarrekening 
Rekening courant 

31-12-2021 
€ 

101.086 

5.123 
5.123 

992.569 
1.232.475 
2.225.044 

2.331.253 

PASSIVA 

Eigen Vermogen 
Algemene Reserve  90.000 

90.000 

Bestemmingsreserves gemeenten 
Reserve onvoorziene personeelslasten 458.617 
Vereveningsreserves gemeenten  752.532 

1.211.149 

Kortlopende schulden 
Crediteuren 30.932 
Loonheffingen en pensioenpremies 6.750 
Rekening courant met AMW-ML 85.029 
Overige schulden en overlopende passiva  907.393 

1.030.104 

2.331.253 

31-12-2020 
€ 

92.613 

33.204 
33.204 

995.539 
1.316.148 
2.311.687 

2.437.504 

75.000 
75.000 

454.485 
918.783 

1.373.268 

6.998 
392.469 
153.014 
436.755 
989.236 

2.437.504 
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7. Waarderingsgrondslagen 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winsstreven van de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen die uitgegeven zijn door de Raad voor 
jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke grondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en winst- en verliesrekening 
zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 
het bestuur van CJG-ML zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in 
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien deze materieel zijn. Vorderingen worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden 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 

Conform afspraken met de gemeenten wordt maximaal € 15.000 toegevoegd 
aan de algemene reserve. 

Vereveningsreserves en reserve onvoorziene personeelslasten 

De vereveningsreserves en reserve onvoorziene personeelslasten zijn reserves die toekomen 
aan de gemeenten; op deze reserves ligt derhalve een recht van een externe partij. 
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Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden betreffen de schulden die binnen 12 maanden na balansdatum 
kunnen worden opgeëist en worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 
waarde. Dit is meestal de nominale waarde. 

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 doorbelasting kosten vanuit AMW-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, met uitzondering 
van wezenlijke afwijkingen; 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. 
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8. Toelichting op de balans 

31-12-2021 
€ 

31-12-2020 
€ 

Materiële vaste activa 

Automatisering 
Kantoorinventaris 

87.836 
13.250 

101.086 

65.343 
27.270 
92.613 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

Stand per 1 januari 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde 

204.301 
111.688 
92.613 

Mutaties boekjaar 
Investeringen 
Afschrijvingen 

60.780 
-52.307 

8.473 

Geheel afgeschreven activa 
Aanschafwaarde 
Afschrijvingen 

71.165 
-71.165 

Stand per 31 december 
Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde 

193.916 
92.830 

101.086 

31-12-2021 
€ 

31-12-2020 
€ 

Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 5.123 33.204 

Liquide middelen 
Spaarrekening 
Rekening courant 
Kas 

992.569 
1.232.475 
 0 
2.225.044 

995.539 
1.316.148 
 0 
2.311.687 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Er is geen kredietfaciliteit. 
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31-12-2021 
€ 

31-12-2020 
€ 

Algemene reserve 90.000 75.000 

Het opgebouwd vermogen zoals gepresenteerd in de algemene reserve staat ter beschikking 
van het bestuur van de stiching. 

Met de 7 Midden-Limburgse gemeenten is bij de oprichting van CJG-ML afgesproken dat 
€ 15.000 per jaar mag worden toegevoegd aan deze reserve. 

Verloopoverzicht Algemene Reserve 

75.000 
15.000 
90.000 

Saldo begin boekjaar 
Dotatie 
Saldo ultimo boekjaar 

Reserve onvoorziene personeelslasten 458.617 454.485 

Deze reserve is gevormd om onvoorziene personeelslasten in de uitvoering van de basis 
jeugdhulp taken op te kunnen vangen. 

Met de gemeenten is afgesproken dat aan deze reserve mag worden toegevoegd totdat een 
een maximum van 5% van de beschikte jaarsubsidies van alle gemeenten tesamen is bereikt. 

Er is nog geen minimumpositie van de vereveningsrekeningen per gemeente afgesproken. 

In 2021 is deze reserve aangevuld tot het maximum van 5%. 

Verloopoverzicht 

Saldo begin boekjaar 454.485 
Mutaties;  4.132 
Saldo ultimo boekjaar 458.617 

Vereveningsreserves gemeenten 752.532 918.783 

Verloopoverzicht 

Saldo begin boekjaar 918.783 
Terug gevorderd door gemeenten -438.584 
Toegevoegd  272.333 
Saldo ultimo boekjaar 752.532 

Op biz. 31 wordt in een overzicht de stand per gemeente weergegeven en wordt ingegaan 
op de mutaties per gemeente. 
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Kortlopende schulden 

31-12-2021 
€ 

31-12-2020 
€ 

Crediteuren 30.932 6.998 

Belastingen en pensioenpremies 
Loonheffingen* 0 403.658 
Pensioenpremies 6.750 

6.750i 
-11.189 
392.469 

*: De loonheffingen m.b.t. december 2021 zijn reeds voor 31-12-2021 voldaan. 

Rekening-courant verhouding met AMW-ML 

Overige schulden en overlopende passiva 
Verlofdagenverplichting 
Reservering loopbaanbudget 
Overige te betalen kosten inzake personeel 
Te betalen accountantskosten 
Terug te betalen / nog te besteden subsidies* 
Overige schulden 

^85.029 153.014 

197.627 
78.230 

5.634 
12.991 

592.764 
20.147 

907.393 

161.383 
91.427 

3.869 
18.590 

149.287 
12.199 

436.755 

*: De terug te betalen/nog te besteden subsidies bestaan uit de volgende bedragen: 
Gemeente Echt-Susteren 8.423 
Gemeente Leudal 229.291 
Gemeente Maasgouw 5.751 
Gemeente Nederweert 3.264 
Gemeente Roerdalen 1.611 
Gemeente Roermond 223.758 
Gemeente Weert 3.699 
Transformatie MLW 116.967 

592.764 

In de overzichten per gemeente staan deze bedragen nader toegelicht. 

Deze balanspost is relatief hoog per 31-12-2021: 

- In het bedrag van de gemeente Leudal is € 222.766 opgenomen i.v.m. vooruitontvangen subsidie 

voor 2022. 

- Het bedrag van de gemeente Roermond bestaat voor€ 203.279 uit teveel ontvangen voorschot. 

- Het bedrag van € 116.967 inzake Transformatie MLW betreft nog te besteden subsidiemiddelen. 

Niet in de balans opgenomen regelingen 
De lopende huurverplichtingen bedragen circa € 234.000 op jaarbasis. 
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9. Toelichting op de resultatenrekening 

Opbrengsten uit subsidies 

De opbrengsten uit subsidies worden nader toegelicht in Bijlage I: exploitatie-overzichten 
gemeenten. 

2021 2020 
€ € 

Personeelskosten 

Salariskosten 5.110.341 4.909.468 
Sociale lasten 912.272 966.029 
Pensioenpremies 494.808 442.062 
Overige personeelskosten  303.352  302.707 

6.820.773 6.620.266 
Personeel niet in loondienst  505.438  299.929 

7.326.211 6.920.195 
Bij: doorbelasting personeelskosten vanuit AMW-ML 543.601  538.898 

7.869.812 7.459.093 

Het personeel ten behoeve centrale aansturing en 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 kosten versleuteld naar CJG-ML. 

Personeel in loondienst per ultimo boekjaar 2021 2020 
Aantal werknemers 119 123 
Aantal fte 96 100 

2021 2020 
€ € 

Huisvestingskosten 
Huur, energie en zakelijke lasten 214.625 210.562 
Schoonmaakkosten 27.306 26.963 
Overige huisvestingskosten  30.792  12.924 

272.723 250.449 
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2021 2020 

€ € 

Organisatiekosten 
Kosten (re)presentatie CJG ML 56.000 74.606 
Organisatiekosten door derden 42.474 47.887 
Automatiseringskosten 341.478 295.546 
Tolkenkosten 39.292 30.912 
Bestuurskosten 29.682 21.959 
Afschrijvingskosten 52.307 56.929 
Bureaukosten 134.815 168.223 
Activiteitenkosten 3.237 2.081 

699.285 i 698.143 
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10. Resultaatbestemming 

Het belastbaar resultaat van 2021 bedraagt € 15.000. 
Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. 

Reserves gemeenten: 
Uit de resultaten per gemeente is - vooruitlopend op de vaststelling van de subsidie door de 
gemeenten - per saldo € 272.333 toegevoegd aan de vereveningsreserves van de gemeenten. 
Gemeenten kunnen bij de vaststelling besluiten het positieve saldo terug te vorderen voor zover dit het 
maximum van 5% van de beschikte jaarsubsidie overschrijdt. In dat geval wordt het bedrag terug 
betaald aan de betreffende gemeenten en in de volgende jaarrekening weer in mindering gebracht 
op de vereveningsreserve van betreffende gemeenten. 

Aan de reserve onvoorziene personeelslasten is € 4.132 toegevoegd. 
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CONTOUR 
ACCOUNTANTS 

 V  

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de raad van toezicht van Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden- 

Limburg te Weert gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg per 31 december 2021 

en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ Richtlijn 640 Organisaties 

zonder winststreven en Titel 9 BW Boek 2. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de winst- en verliesrekening over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

- Bijlage I: Exploitatieoverzichten gemeenten 

- Bijlage II: WNT verantwoording 

VENLO 
Noorderpoort 39, 5916 PJ Venio 
T +31 (0) 77 320 2900 

VENRAY 
Keizersveld 50, 5803 AN Venray 
T+31 (0)478 851 000 

Postbus 239, 5900 AE Venio , info@contouraccountanis.nl 
Beconnr. 411528 KvK nr. 14109132 

Op al onze diensten zijn de algemene SRA voonwaarden van toepassing, welke 

gedeponeerd zijn bij de KvK te Utrecht onder nr. 40481496. CONTOUR is een 

maatschap van besloten (beroepslvennootschappen. Iedere aansprakelijkheid 

is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroeps- 

aansprakeiijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verdnlwoofding(en) 

door ons geen accountantscontrole loegepasi. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en Titel 9 BW Boek 2. In dit kader is 

het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 

van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de vennootschap. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

VENLO 
Noorderpoort 39, 5916 PJ Venio 
T +31 (0) 77 320 2900 

VENRAY 
Keizersveld 50, 5803 AN Venray 

T+31 (0)478 851 000 

Postbus 239, 5900 AE Venio | info@contouraccountants.nl 
Beconnr. 411528 KvK nr. 14109132 

Op al onze diensten zijn de algemene SRA voorwaarden van toepassing, welke 

gedeponeerd zijn bij de KvK te Utrecht onder nr. 40481496. CONTOUR »s een 

maatschap van besloten {beroepsjvennootschappen. Iedere aansprakelijkheid 

is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroeps- 
aansprakelijkheidsverzekenng wordt uitbeiaald. Tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen veranlwoording(en) 

door ons geen accountantscontrole toegepast 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, 

het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 

als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 

conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit 

niet langer kan handhaven; 

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 

en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 

nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 

onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen. 

Venray, 1 april 2022 

CONTOUR 

Origineel getekend door 

Registeraccountant 

Op al onze diensten zijn de algemene SRA voorwaarden van toepassing, welke 

gedeponeerd zijn bij de KvK te Utrecht onder nr. 40481496. CONTOUR is een 

maatschap van besloten (bcroepsjvennootschappen. Iedere aansprakelijkheid 

is beperkt tol hel bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroeps 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen veranlwoording(en) 

door ons geen accountantscontrole loegepasi. 

VENLO 
Noorderpoort 39, 5916 PJ Venio 
T +31 (0) 77 320 2900 

VENRAY 
Keizersveld 50, 5803 AN Venray 
T+31 (0)478 851 000 

Postbus 239, 5900 AE Venio infoifficontouraccountants.nl 
Beconnr. 411528 KvK nr. 14109132 



BIJLAGE I: EXPLOITATIE-OVERZICHTEN GEMEENTEN 
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1.1 Verdeling personeelskosten primair proces over gemeenten 

De personeelskosten van de uitvoering en directe ondersteuning van het primair proces 

ten behoeve van de basishulpverlening inclusief AZC bedragen in 2021: € 6.737.603 

Verdeling van deze personeelskosten naar gemeenten vindt plaats o.b.v. formatieplaatsen 

van jeugd- en gezinswerkers. 

Gemeente Totaal € 

Gemeente Echt-Susteren 10,48 82,53 855.569 

Gemeente Leudal 12,29 82,53 1.003.334 

Gemeente Maasgouw 7,37 82,53 601.674 

Gemeente Nederweert 5,99 82,53 489.013 

Gemeente Roerdalen 6,96 82,53 568.202 

Gemeente Roermond 24,68 82,53 2.014.831 

Gemeente Weert 15,98 82,53 1.304.579 

Correctie lagere inzet jgw MLO* -1,22 82,53 -99.599 

De fte's per gemeente worden bij de exploitatie-overzichten per gemeente (biz. 20 t/m 27) nader 

toegelicht/uitgesplitst. 

*: in 2021 zijn we er door de omstandigheden rondom de arbeidsmarkt niet in geslaagd om de afgesproken inzet 

van jeugd- en gezinswerkers volledig te realiseren. Gemiddeld hebben we op jaarbasis 1,98 fte jeugd- en gezinswerker 

minder ingezet; 1,22 in Midden-Limburg Oost (MLO) en 0,76 fte in Midden-Limburg West (MLW). 

De lagere kosten die daarmee in MLO gepaard gaan, hebben we op basis van de afgesproken fte verdeeld 

over de MLO-gemeenten, 

De lagere kosten die daarmee in MLW gepaard gaan, hebben we in overleg met de gemeenten toegerekend aan de 

middelen m.b.t. transformatie MLW. Doelstelling van deze transformatie middelen was de realisatie van meer formatie 

in de basis. Deze doelstelling is als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt niet volledig gerealiseerd. 

1.2 Doorbelasting overige kosten 

De direct aan een gemeente toewijsbare kosten worden rechtstreeks aan de gemeenten toegerekend. 

Dit betreffen de kosten van inzet van medewerkers in de uitvoering en directe ondersteuning van het primair 

proces en de huisvestingskosten. De overige kosten worden verdeeld over de gemeenten 

op basis van de tussen de gemeenten afgesproken verdeelsleutel. 

Personeelskosten Centraal Bureau 922.400 

Huisvestingskosten Centraal Bureau 29.232 

Organisatiekosten 699.285 

Af: dekking uit aanvullende taken -76.668 

Bij: rentelasten 14.456 

Totaal overige kosten 1.588.705 

Elimineren in toerekening vereveningsreserves: 

Dotatie aan algemene reserve 15.000 

Dotatie aan reserve onvoorziene personeelslasten 4.132 

19.132 

Totale doorbelasting naar gemeenten 1.607.836 

Per gemeente leidt dit tot de volgende doorbelasting: 

Gemeente Echt-Susteren 

Percentage 

12,75% 

€ 

204.999 

Gemeente Leudal 13,75% 221.077 

Gemeente Maasgouw 9,25% 148.725 

Gemeente Nederweert 6,88% 110.619 

Gemeente Roerdalen 8,00% 128.627 

Gemeente Roermond 31,00% 498.429 

Gemeente Weert 18,37% 295.360 
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1.3 Exploitatie-overzicht Gemeente Echt-Susteren 

Realisatie Realisatie 

2021 2020 

€ € 

Opbrengsten 

Regulier inclusief basisconsulenten 1.117.011 1.143.197 

Af: doorbetaald basisconsulenten -37.094 -36.400 

Af: terug te betalen basisconsulenten -2.568 -3.483 

Eerste lijns jeugdhulpverlening 1.077.349 1.103.314 

Aanvullende inzet 0 0 

AZC 33.167 32.500 

1.110.516 1.135.814 

Personeelskosten primair proces 

Reguliere kosten 855.569 882.211 

Af: correctie i.v.m. lagere inzet jgw -21.091 -26.101 

Af: teruggave voorgaande jaren - -27.269 

834.478 828.841 

Huisvestingskosten 

Huur incl.bijkomende kosten 23.082 22.224 

Overige huisvestingskosten* 7.438 -207 

30.520 22.017 

Doorbelasting overige kosten 204.999 217.905 

Resultaat = mutatie vereveningsres. 40.519 67.051 

*: In 2021 heeft verhuurder Menswel een naverrekening van energiekosten over de periode 2016-2020 

in rekening gebracht. Dit heeft tot een indicentele kostenpost van € 6.966 voor CJG-ML geleid. 

Bevoorschotting 

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt: 

Fte € 

Eerstelijns jeugdhulpverlening 10,15 1.077.349 

Basisconsulenten - 37.094 

AZC 0,33 33.167 

10,48 1.147.610 

Reeds ontvangen 1.150.178 

Terug te betalen 2.568 

Totaal schuld CJG-ML aan gemeente Echt-Susteren per ultimo 2021: 
Terug te betalen inzake basisconsulenten 2021: 2.568 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2020: 3.483 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2019: 2.372 

Totaal terug te betalen t/m 2021: 8.423 
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1.4 Exploitatie-overzicht Gemeente Leudal 

Realisatie Realisatie 

2021 2020 

€ € 

Opbrengsten 

Regulier inclusief basisconsulenten 1.292.724 1.228.821 

Af: doorbetaald basisconsulenten -40.003 -39.255 

Af; terug te betalen basisconsulenten  -2.769  -3.756 

Eerste lijns jeugdhulpverlening 1.249.952 1.185.810 

Aanvullende inzet 0 0 

AZC 33^67  32.500 

1.283.119 1.218.310 

Personeelskosten primair proces 

Reguliere kosten 1.003.334 949.420 

Af; correctie i.v.m. lagere inzet jgw - -28.148 

Af: teruggave voorgaande jaren  - -29.408 

1.003.334^ 891.864 

Huisvestingskosten 

Huur incl.bijkomende kosten 24.946 24.674 

Overige huisvestingskosten* 6^  -4.167 

25.582 ; ,20-507j 

Doorbelasting overige kosten 221.077 234.505 

Resultaat = mutatie vereveningsres.  33.125|  71.434 

*; De overige huisvestingskosten 2020 zijn negatief i.v.m. afrekening energie 2011-2018. 

Bevoorschotting 

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt: 

Fte € 

Eerstelijns jeugdhulpverlening 11,96 1.249.952 

Basisconsulenten - 40.003 

AZC 0,33 33.167 

12,29 1.323.122 

Reeds ontvangen 1.325.891 

Terug te betalen 2.769 

Totaal schuld CJG-ML aan gemeente Leudal per ultimo 2021: 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2021: 2.769 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2020: 3.756 

Totaal terug te betalen t/m 2021: 6.525 

Vooruitontvangen subsidie 2022: 222.766 

Totaal terug te betalen en vooruitontvangen per 31-12-2021: 229.291 
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1.5 Exploitatie-overzicht Gemeente Maasgouw 

Realisatie Realisatie 

2021 2020 

€ € 

Opbrengsten 

Regulier inclusief basisconsulenten 819.485 838.516 

Af: doorbetaald basisconsulenten -26.911 -26.408 

Af: terug te betalen basisconsulenten -1.863 -2.527 

Eerste lijns jeugdhulpverlening 790.711 809.581 

Aanvullende inzet 0 0 

AZC 0 0 

790.711 809.581 

Personeelskosten primair proces 

Reguliere kosten 601.674 621.874 

Af: correctie i.v.m. lagere inzet jgw -14.832 -18.936 

Af: teruggave voorgaande jaren - -19.784 

586.842 583.154 

Huisvestingskosten 

Huur incl.bijkomende kosten 22.507 21.163 

Overige huisvestingskosten 4.856 3.842 

27.363 25.005 

Doorbelasting overige kosten 148.725 153.602 

Resultaat = mutatie vereveningsres. 27.782 47.820 

Bevoorschotting 

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt: 

Fte € 

Eerstelijns jeugdhulpverlening 7,37 790.711 

Basisconsulenten - 26.911 

AZC 0,00 0 

7,37 817.622 

Reeds ontvangen 819.485 

Terug te betalen 1.863 

Totaal schuld CJG-ML aan gemeente Maasgouw per ultimo 2021: 

Terug te betalen Inzake basisconsulenten 2021: 1.863 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2020: 2.527 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2019: 1.721 

Te weinig ontvangen bevoorschotting 2019: -360 

Totaal terug te betalen t/m 2021: 5.751 
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1.6 Exploitatie-overzicht Gemeente Nederweert 

Realisatie Realisatie 

2021 2020 

€ € 

Opbrengsten 

Regulier inclusief basisconsulenten 652.823 620.849 

Af: doorbetaald basisconsulenten -20.016 -19.642 

Af: terug te betalen basisconsulenten -1.385 -1.879 

Eerste lijns jeugdhulpverlening 631.422 599.328 

Aanvullende inzet 0 0 

AZC 0 0 

631.422! 599.328 

Personeelskosten primair proces 

Reguliere kosten 489.013 462.736 

Af: correctie i.v.m. lagere inzet jgw - -14.084 

Af: teruggave voorgaande jaren - -14.715 

489.013 433.937 

Huisvestingskosten 

Huur incl.bijkomende kosten 18.120 16.569 

Overige huisvestingskosten 403 541 

18.522 17.110 

Doorbelasting overige kosten 110.619 114.295 

Resultaat = mutatie vereveningsres. 13.268 33.986 

Bevoorschotting 

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt: 

Fte € 

Eerstelijns jeugdhulpverlening 5,99 631.422 

Basisconsulenten - 20.016 

AZC 0,00  0 

5,99 651.438 

Reeds ontvangen 652.823 

Terug te betalen 1.385 

Totaal schuld CJG-ML aan gemeente Nedenweert per ultimo 2021: 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2021: 1.385 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2020: 1.879 

Totaal terug te betalen t/m 2021: 3.264 
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1.7 Exploitatie-overzicht Gemeente Roerdalen 

Realisatie Realisatie 

2021 2020 

Regulier Aanvullend Regulier Aanvullend 

€ € € € 

Opbrengsten 

Regulier inclusief basisconsulenten 762.003 725.987 

Af: doorbetaald basisconsulenten -23.275 -22.839 

Af: terug te betalen basisconsulenten -1.611 -2.185 

Eerste lijns jeugdhulpverlening 

Aanvullende inzet 

737.117 

98.375 

700.963 

97.500 

AZC 0 

737.117 98.375 700.963 97.500 

Personeelskosten primair proces 

Reguliere kosten 568.202 537.670 

Af: correctie i.v.m. lagere inzet jgw -14.007 -16.377 

Af: teruggave voorgaande jaren - -17.110 

554.195 81.638 504.183 77.251 

Huisvestingskosten 

Huur incl.bijkomende kosten 21.653 20.485 

Overige huisvestingskosten 1.842 3.074 

23.494 23.559 

Doorbelasting overige kosten 128.627 16.737 132.804 20.249 

Resultaat = mutatie vereveningsres. 30.801 40.418 

Bevoorschotting 

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt: 

Fte € 

Eerstelijns jeugdhulpverlening 6,96 737.117 

Basisconsulenten - 23.275 

AZC 0,00  0 

6,96 760.392 

Reeds ontvangen 762.003 

Terug te betalen 1.611 

Aanvullendeinzet 1,00 98.375 

Reeds ontvangen 98.375 

Terug te betalen 0 

Totaal schuld CJG-ML aan gemeente Roerdalen per ultimo 2021; 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2021: 1.611 

Totaal terug te betalen t/m 2021: 1.611 
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1.8 Exploitatie-overzicht Gemeente Roermond 

Opbrengsten 

Regulier inclusief basisconsulenten 

Af: doorbetaald basisconsulenten 

Af: terug te betalen basisconsulenten 

Eerste lijns jeugdhulpverlening 

Aanvullende inzet 

AZC 

Personeelskosten primair proces 

Reguliere kosten 

Af: correctie i.v.m. lagere inzet jgw 

Af: teruggave voorgaande jaren 

Huisvestingskosten 

Huur incl.bijkomende kosten 

Overige huisvestingskosten 

Doorbelasting overige kosten 

Resultaat = mutatie vereveningsres. 

Realisatie Realisatie 

2021 2020 

Regulier 

€ 

Regulier Aanvullend 

€ € 

2.707.609 2.771.323 

-90.189 -88.502 

-6.243 -8.468 

2.611.177 2.674.353 

50.618 

0 0 

2.611.177 2.674.353 50.618 

2.014.831 2.083.471 

-49.669 -63.462 

- -66.302 

1.965.163 1.953.707 40.106 

53.101 54.742 

1.242 782 

54.3431 55.524 

498.429 514.614 10.512 

93.242 150.508 0 

Bevoorschotting 

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt: 

Fte € 

Eerstelijns jeugdhulpverlening 24,68 2.611.177 

Basisconsulenten - 90.189 

AZC 0,00 0 

24,68 2.701.366 

Reeds ontvangen 2.707.609 

Terug te betalen 6.243 

Totaal schuld CJG-ML aan gemeente Roermond per ultimo 2021: 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2021: 6.243 

Teveel ontvangen voorschot 2021: 203.279 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2020: 8.468 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2019: 5.768 

Totaal terug te betalen t/m 2021: 223.758 
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1.9 Exploitatie-overzicht Gemeente Weert 

Realisatie 

2021 

€ 

Realisatie 

2020 

€ 

Opbrengsten 

Regulier inclusief basisconsulenten 

Af: doorbetaald basisconsulenten 

Af: terug te betalen basisconsulenten 

Eerste lijns jeugdhulpverlening 

Aanvullende inzet 

AZC 

1.754.344 

-53.444 

-3.699 

1.697.201 

0 

0 

1.671.641 

-52.445 

-5.018 

1.614.178 

0 

24.375 

1.697.201 1.638.553 

Personeelskosten primair proces 

Reguliere kosten 

Af: correctie i.v.m. lagere inzet jgw 

Af: teruggave voorgaande jaren 

1.304.579 1.259.971 

-37.606 

-39.289 

Personeelskosten primair proces 1.304.579 1.183.076 

Huisvestingskosten 

Huur incl.bijkomende kosten 

Overige huisvestingskosten 

59.616 

4.049 

58.968 

-462 

63.666 58.506 

Doorbelasting overige kosten 295.360 311.211 

Resultaat = mutatie vereveningsres. 33.597 85.761 

Bevoorschotting 

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt: 

Fte € 

Eerstelijns jeugdhulpverlening 15,98 1.697.201 

Basisconsulenten - 53.444 

AZC -  0 

15,98 1.750.645 

Reeds ontvangen 1.754.344 

Terug te betalen 3.699 

Totaal schuld CJG-ML aan gemeente Weert per ultimo 2021: 

Terug te betalen inzake basisconsulenten 2021: 3.699 

Totaal terug te betalen t/m 2021: 3.699 
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1.10 Exploitatie-overzicht Transformatie MLW 

Realisatie Realisatie 

2021 2020 

€ € 

Opbrengsten 

Budget 

Personeelskosten primair proces 

Opleidingskosten 

Rekenmodel 

Overige directe kosten transformatie 

Doorbelasting overige kosten 

Doorschuiven naar 2022 

224.475 99.010 

128.172 0 

31.887 14.620 

3.795 

31.887 18.415 

28.044 - 

36.372 80.595 

l.v.m. krapte op de arbeidsmarkt heeft de transformatie MLW vertraging opgelopen 

en is de feitelijke inzet van jeugd- en gezinswerkers pas in 2021 gestart. 

Het restant aan beschikbare middelen bedraagt: 

Van 2020; 80.595 

Van 2021; 36.372 

116.967 

Deze middelen staan als schuld op de balans bij CJG-ML en zullen In overleg 

met de gemeenten worden ingezet in 2022. 
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1.11 Totaaloverzicht alle gemeenten 

Toelichting 

Met de gemeenten is afgesproken dat eventuele positieve exploitatieresultaten met ingang van 2019 aan de 

vereveningsrekeningen per gemeente dienen te worden toegevoegd totdat een maximum van 5% van 

de beschikte jaarsubsidie is bereikt. 

Er is nog geen minimumpositie van de vereveningsrekeningen per gemeente afgesproken. 

Cijfers 

In onderstaand overzicht wordt in cijfers weergegeven hoe de situatie er per ultimo 2020 uit ziet. 

Gemeente Budget 2021 Maximum 

saldo 

verevenlngs- 

rekening 

Saldo 

verevenings- 

rekening 

1-1-2021 

Terug 

gevorderd 

in 2021 

Mutatie 

2021 

Saldo 

verevenlngs- 

rekening 

31-12-2021 
Echt-Susteren 1.150.178 57.509 123.042 -64.257 40.519 99.304 

Leudal 1.325.891 66.295 131.355 -68.289 33.125 96.191 
Maasgouw 819.485 40.974 87.628 -45.702 27.782 69.708 
Nederweert 652.823 32.641 73.992 -42.950 13.268 44.310 
Roerdalen 762.003 38.100 62.008 0 30.801 92.809 
Roermond 2.707.609 135.380 282.416 -143.845 93.242 231.813 
Weert 1.754.344 87.717 158.342 -73.541 33.597 118.398 
Totaal 9.172.333 458.617 918.783 -438.584 272.333 752.532 

Zes gemeenten hebben in 2021 het meerdere boven het saldo van 5% van de beschikte jaarsubsidie 

terug gevorderd. Gemeente Roerdalen heeft deze overschrijding ad € 25.709 gereserveerd ten behoeve 

van gedeeltelijke financiering van de kosten POH Jeugd in 2022. 

De positieve saldi over 2021 zijn - vooruitlopend op de vaststelling van de subsidie door de gemeenten - 

opgenomen onder de vereveningsreserve. 

Gemeenten kunnen bij de vaststelling besluiten het positieve saldo terug te vorderen voor zover dit het 

maximum van 5% van de beschikte jaarsubsidie overschrijdt. In dat geval wordt het bedrag terug 

betaald aan de betreffende gemeenten en In de volgende jaarrekening weer in mindering gebracht 

op de vereveningsreserve van betreffende gemeenten. 

De MLW gemeenten hebben in hun beschikkingen 2022 een reservering t.l.v. de vereveningsreserve 

opgenomen t.b.v. de bekostiging van de meerkosten a.g.v. de nieuwe verdeelsleutel overige kosten, welke 

per 1-1-2022 In gaat. Het betreft de volgende bedragen; 

* Gemeente Leudal: 10.495 

* Gemeente Nederweert: 4.625 

* Gemeente Weert: 38.073 
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