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Bestuursverslag
Inleiding
Met de inwerkingtreding van de nieuwe ‘Jeugdwet’ op 1 januari 2015 werden de gemeenten financieel en bestuurlijk
verantwoordelijk voor het leveren van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden. In deze wet is
vastgelegd dat uitvoering van door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is
voorbehouden aan gecertificeerde instellingen zoals Bureau Jeugdzorg Limburg. Daarbij is bovendien geregeld dat de
gecertificeerde instellingen bepalen of en zo ja, welke jeugdhulp aangewezen is bij de uitvoering van de opgelegde
maatregelen. Het is aan de gemeenten om te voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen en de
inzet van de jeugdhulp die door deze instellingen nodig wordt geacht. Vanwege hun verwijsmogelijkheden mogen de
gecertificeerde instellingen zelf geen jeugdhulp bieden.
Met de decentralisatie is – met name voor jeugdhulp in vrijwillig kader – een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd
op een wettelijk recht op jeugdzorg met individuele aanspraken naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht
waarbij de aard en omvang in beginsel door de gemeente worden bepaald (maatwerk). Door meer en beter maatwerk
verwachten de gemeenten op termijn zowel kwaliteitsverbeteringen als besparingen te realiseren. Deze verwachting is
met name gestoeld op de aanname dat onder gemeentelijke regie complexere (en duurdere) hulp kan worden
voorkomen door intensivering van preventie en ambulante jeugdhulp. Is deze verwachting ultimo 2019 - na vijf jaar
gedecentraliseerde verantwoordelijkheid – inmiddels werkelijkheid geworden?
Gemeenten melden vanaf 2015 een toename van het beroep op jeugdhulp en (oplopende) tekorten op hun beschikbare
budget. Professionals in de jeugdbescherming en jeugdreclassering uiten onverminderd zorgen over de beschikbaarheid
van passende jeugdhulp voor de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd en hekelen het ‘gedoe’ om tot inzet van
noodzakelijke hulp te komen. De inspectie gezondheidszorg en jeugd spreekt in november 2019 duidelijk haar ernstige
zorgen uit over de omstandigheden waaronder de instellingen voor jeugdbescherming & jeugdreclassering - in haar
woorden de ‘intensive care van de jeugdzorg’ - invulling moeten geven aan hun wettelijke opdracht. Voor ‘onze’
jeugdigen, de meest kwetsbare jeugdigen, is de verwachting vooralsnog niet waargemaakt.
Relatie met Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg
Op 1 januari 2015 moesten het advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK – tot die datum onderdeel van het Bureau
Jeugdzorg) en het steunpunt huiselijk geweld samen het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
(AMHK ) gaan vormen. Dit AMHK is verankerd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Landelijk is er voor
gekozen dat het AMHK de naam Veilig Thuis gaat voeren. De gemeenten in Noord- en Midden Limburg hebben besloten
om de aan Bureau Jeugdzorg Limburg gelieerde stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg te subsidiëren voor de
uitoefening van de wettelijke taken overeenkomstig het landelijk vastgestelde Handelingsprotocol. Sinds 2018 zijn de
medewerkers veilig thuis en vertrouwensartsen in dienst van deze stichting. Overige inzet van benodigde - niet veilig
thuis specifieke - deskundigheid en materiele kosten worden door Bureau Jeugdzorg Limburg doorbelast.
Good Governance
Bureau Jeugdzorg Limburg vormt een personele unie en een fiscale eenheid met de stichting Veilig Thuis Noord- en
Midden Limburg. Beide organisaties kennen dezelfde Raad van Toezicht (vijf personen) en (eenhoofdige) Raad van
Bestuur. Bij hun taakuitoefening handelen ze overeenkomstig de Governancecode Zorg (2017).
Focus van Bureau Jeugdzorg Limburg
Elk kind is een talent en heeft recht op een onbedreigde ontwikkeling. Vraagt het onbedreigd opgroeien om nietvrijblijvende ondersteuning van het kind en zijn gezin, dan biedt Bureau Jeugdzorg Limburg lokaal uitkomst. Wij zijn
bevoegd om maatregelen Kinderbescherming en Jeugdreclassering uit te voeren. Met een scherp oog voor de eigen
kracht van het kind zelf, zijn gezin en de directe omgeving activeren wij waar mogelijk en beschermen wij waar nodig. In
nauwe samenwerking met andere relevante personen en instellingen krijgt zo elk talent een kans.
Bureau Jeugdzorg Limburg in perspectief: onzekerheden en risico’s
Om de uitvoering van Jeugdreclassering en Jeugdbescherming door onze organisatie veilig te stellen moet worden
voldaan aan de normen van het vigerende Certificatieschema zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie en
Veiligheid. Wordt aan de normen voldaan, dan wordt een certificaat verstrekt met een geldigheidsduur van drie jaar. Of
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dit het geval is wordt jaarlijks door middel van een externe audit beoordeeld door het Keurmerkinstituut (ritme:
herbeoordeling – tussenbeoordeling - tussenbeoordeling – herbeoordeling).
Omdat de uitvoering van justitiële maatregelen de 'backbone' van onze organisatie vormt, is behoud van de formele
erkenning als Gecertificeerde Instelling absoluut de basis voor de continuïteit van onze organisatie. Na de positieve
herbeoordeling in januari 2017 werd ons certificaat met drie jaar verlengd. In januari 2018 volgde de eerste, positief
verlopen, tussenbeoordeling door het Keurmerkinstituut. Bij de tweede tussenbeoordeling (januari 2019) zagen we ons
voor het eerst geconfronteerd met enkele kritische feiten. Bij de verificatieaudit na drie maanden waren deze punten
voortvarend en naar tevredenheid van het Keurmerkinstituut opgepakt.
In 2018 schreven de vier Limburgse regio’s een subsidietender uit voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de
jaren 2019 en 2020 (aanvullend twee keer te verlengen met één jaar). Bureau Jeugdzorg Limburg heeft voor de reguliere
doelgroep ingeschreven en gegund gekregen. Daarmee is onze dienstverlening in beginsel voor vier jaren
gegarandeerd. Doordat er sprake is van bevoorschotting op basis van onze productieprognose, wordt het
liquiditeitsrisico sterk beperkt. Bij de inschrijving is gewezen op de ontoereikendheid van de geboden tarieven in het licht
van het kostprijsonderzoek van Berenschot uit 2018 in opdracht van Jeugdzorg Nederland en de Vereniging
Nederlandse gemeenten. Naar aanleiding daarvan volgde in 2019 een geslaagd traject van gemeenten en
gecertificeerde instellingen samen om te komen tot een gezamenlijk gedragen fair tarief 2020 en volgende jaren.
Gegeven de huidige wettelijke grondslag voor maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering willen we ons niet
beperken tot het uitvoeren van door de rechter opgelegde maatregelen. Nee, onze ambitie reikt verder. Het is namelijk
onze overtuiging dat de adequate verbinding van de exclusieve deskundigheid van onze gecertificeerde instelling en
haar medewerkers met de nieuwe vormen van toegang tot jeugdhulp alsmede de vroegtijdige inzet van deze
deskundigheid - ook zonder justitiële maatregel - een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de gewenste
ontwikkeling van de meest kwetsbare jeugdigen. Mogelijk resulteert een vroegtijdige betrokkenheid uiteindelijk in een
beperking van (de duur van) justitiële maatregelen en/of van de bijkomende kosten van jeugdhulp. Omdat op deze wijze
zeker een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van de transformatiedoelen van de wetgever koesteren we deze
ambitie.
Nadat in het jaar 2016 een substantieel negatief exploitatieresultaat werd geboekt (ca. 1,2 miljoen euro) ten gevolge van
de overgang van personeel naar gemeenten alsmede de snelle en extreme daling van het volume uit te voeren
maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering sinds de stelselwijziging in 2015, was duidelijk dat structurele
maatregelen noodzakelijk waren om tot een sluitende begroting te komen. Het was ongewenst om in één keer de
volledige ombuiging te realiseren vanwege de breed gehoorde signalen van een sterk toegenomen ervaren werkdruk
sedert de veranderingen van het jeugdstelsel. Voor het jaar 2017 werd derhalve nog een negatief exploitatieresultaat van
zo’n half miljoen euro (excl. frictiekosten) begroot en gerealiseerd. In het jaar 2018 werd vervolgens weer een positief
exploitatieresultaat gerealiseerd. Mede dankzij incidentele baten bedroeg dit exploitatieresultaat in 2018 zo’n
zevenhonderdduizend euro. Van een aanhoudende sterke daling van het aantal nieuwe ondertoezichtstellingen, met
name ook in Midden Limburg, is in 2019 geen sprake meer. Daarmee lijkt het volume uit te voeren maatregelen op
organisatieniveau in 2019 eindelijk te stabiliseren. Door adequate sturing op voor productie noodzakelijke bezetting
enerzijds en investering in vitaliteit en veerkracht van medewerkers anderzijds zijn we er in geslaagd om in 2019 een
positief exploitatieresultaat te behalen van ruim vijfhonderdduizend euro.
In de jaren 2015 tot en met 2018 werden we geconfronteerd met een omvangrijke afname van onze opbrengsten. Een
gigantische personeelsreductie (ongeveer 50%) was het onvermijdelijke gevolg. Daarbij werd zo’n vier miljoen ingeteerd
op het eigen vermogen. Het nu gerealiseerde positieve exploitatieresultaat biedt dan ook een noodzakelijke en welkome
mogelijkheid tot versterking van het eigen vermogen.
Dankzij de - vóór 2015 opgebouwde - gezonde financiële situatie kon deze personeelsreductie nog op een sociale en
bedrijfsmatig verantwoorde wijze handen en voeten worden gegeven. Bij zulke omvangrijke veranderingen van het
personeelsbestand staat echter ook de continuïteit van zorg serieus onder druk en neemt de werkbelasting van alle
betrokken medewerkers in verband met bijvoorbeeld overdracht van casuïstiek en nieuwe teamsamenstelling tijdelijk toe.
Bovendien geven medewerkers aan dat de door hen ervaren werkdruk sinds de decentralisatie onmiskenbaar is
toegenomen. Het ziekteverzuim steeg sinds 2015 en was in 2018 opgelopen tot 9,2%. Een (te) hoog verzuim dat –
anders dan voor de transitie – gekenmerkt wordt door een zeer lage verzuimfrequentie en een zeer lange gemiddelde
verzuimduur. Deels kan de procentuele toename verklaard worden door een relatief stabiel aantal langdurig
verzuimende medewerkers in verhouding tot een halvering van de personeelsformatie. Naast gerichte aandacht voor
langdurig arbeidsongeschikte medewerkers wordt sterk ingezet op het bevorderen van werkplezier, vitaliteit en
veerkracht om het risico op toekomstige uitval tot een minimum te beperken. Vitaliteit en veerkracht worden bevorderd
door kleine herkenbare teams te vormen en op zoek te gaan naar (regel-) ruimte voor professionals die
verantwoordelijkheid nemen, multidisciplinair werken, transparantie tonen en aanspreekbaar zijn op hun betekenisvol
handelen voor en met jeugdigen, hun gezinnen en hun omgeving. De kleine teams bieden daarbij uitgelezen
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mogelijkheden tot horizontaal organiseren, collegiale steun en feedback. Een eerste voorzichtige aanwijzing dat de
gekozen aanpak loont is er. In 2019 is het verzuim namelijk voor het eerst sinds jaren gedaald. Het gerealiseerde
verzuim van 8,5% is natuurlijk nog steeds (te) hoog.
In het licht van bovenstaande ontwikkelingen zijn de professionele inzet en betrokkenheid van onze medewerkers nog
steeds in het bijzonder te prijzen. Onder deze omstandigheden verdient zeker ook de door hen bereikte mate van
cliënttevredenheid extra vermelding (CTO 2019).
Reden genoeg om de toekomst van ‘onze’ jeugd vol vertrouwen tegemoet te zien!
Ik nodig ik u graag uit om kennis te nemen van de verdere inhoud van dit verslag als uw interesse voor onze organisatie
is gewekt.

Nico Plitscher
Raad van Bestuur
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Hoofdstuk 1
Naam organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
IDnummer KvK:
AGB Code:
Emailadres:
Internetadres:
Rechtsvorm:

Profiel van de organisatie
Bureau Jeugdzorg Limburg
Slachthuisstraat 33
6041 CB
Roermond
088-0073000
41067977
98100007
Stichting@bjzlimburg.nl
www.bjzlimburg.nl
Stichting

Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) komt op voor de belangen van jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling
worden bedreigd. Het gaat daarbij om kinderen met opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze specifieke groep voorzien
we in de juiste hulp, zorg en bescherming. Op die manier bieden we hen een kans op een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling. BJZ staat zonder twijfel voor het kind. Wij stellen altijd het belang van het kind voorop met respect voor
ouders of opvoeders.
Elk kind is een talent en heeft recht op een onbedreigde ontwikkeling. Vraagt het onbedreigd opgroeien om nietvrijblijvende ondersteuning van het kind en zijn gezin, dan biedt Bureau Jeugdzorg Limburg lokaal uitkomst. Wij zijn
bevoegd om maatregelen Kinderbescherming en Jeugdreclassering uit te voeren. Met een scherp oog voor de eigen
kracht van het kind zelf, zijn gezin en de directe omgeving activeren wij waar mogelijk en beschermen wij waar nodig. In
nauwe samenwerking met andere relevante personen en instellingen krijgt zo elk talent een kans. Primair gaat het hier
om jeugdigen met een maatregel, maar wij zetten onze kennis en kunde ook in voor kwetsbare jongeren waar er nog
geen sprake is van een maatregel (preventief) of na afsluiting van een maatregel.
BJZ wil krachtig zijn voor de (kwetsbare) Limburgse jeugd. Duurzaam krachtig met een krachtige jeugd, in krachtige
netwerken en met deelname van krachtige professionals, dat is onze meerjarige ambitie. Wij willen het verschil maken
voor kwetsbare jeugdigen. We willen hierbij ook het positieve van een maatregel benadrukken, omdat juist hiermee soms
het verschil kan worden gemaakt; sommige jeugdigen gun je een maatregel. Wanneer bijvoorbeeld een jeugdige
gevangen zit in een echtscheidingsstrijd tussen ouders kan een maatregel nodig zijn om het belang van de jeugdige
weer voorop te stellen. Wij ontwikkelen hiervoor methodische kaders zoals de Schottenaanpak. De landelijk opgestelde
richtlijnen inzake echtscheidingen passen wij toe.
Wij luisteren naar jeugdigen en wij praten met jeugdigen. Wij gaan een betekenisvolle relatie aan. Niet de
contactfrequentie staat hierbij centraal, maar de inhoud van dit contact.
Onze kerntaak is het uitvoeren van maatregelen kinderbescherming en jeugdreclassering. Wij zijn een Gecertificeerde
Instelling (GI), wij voldoen aan de eisen en voorwaarden die het normenkader JB/JR aan een GI stelt. De basis voor ons
handelen ligt in de methodische kaders van de jeugdbescherming (Delta en methode Voogdij) en de jeugdreclassering
(‘De jongere aanspreken’), aangevuld met diverse specifieke trainingen zoals bv. Signs of safety, oplossingsgericht
werken en sociale netwerkstrategieën. Maar BJZ staat niet stil. Om betekenisvol en krachtig te kunnen zijn voor
jeugdigen zoeken wij de samenwerking met gemeenten, met zorgaanbieders, met andere relevante partijen. Samen
ontwikkelen, vernieuwen en transformeren wij opdat de Limburgse jeugdigen de best mogelijke hulp ontvangen met oog
voor de kosten ervan. Wij betrekken hierbij zowel de regionale plannen (werkagenda’s, transformatieplannen, etc.) als de
landelijke actieprogramma’s.
Wij betrekken jeugdigen en hun ouders bij de hulpverlening, stellen samen met hun het plan van aanpak op en vragen
na afsluiting van de maatregel naar hun mening. Verbetersuggesties voeren wij door. Net zoals wij dit doen met
aanbevelingen uit inspectierapporten, rapporten van de Nationale Ombudsman en beslissingen van de onafhankelijke
Klachtencommissie. BJZ is een lerende organisatie met lerende medewerkers.
Door interne opleiding en training van onze medewerkers zorgen wij ervoor dat zij maximaal kunnen aansluiten bij de
leefwereld van ouders en kinderen. Wij trainen medewerkers in het praten met (jonge) kinderen, in het omgaan met
psychiatrische problematiek en in oplossingsgericht werken. Nieuwe technieken als Virtual Reality in de aanpak van
Sexting helpen medewerkers om zich te verplaatsen in de wereld van slachtoffer en dader.
Wij streven naar een optimale match tussen de jeugdige en zijn gezin en de hulpverlener. We kijken hierbij naar het
gezin, maar ook naar de specifieke vaardigheden van een hulpverlener.
Eén Gezin, één Plan, één Regisseur (1G, 1P, 1R) wordt door BJZ omarmd. Samen met partners geven wij een hieraan
een impuls, zodat een doorlopende lijn in de hulpverlening gerealiseerd wordt en op- en afschalen op een natuurlijk wijze
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verloopt. Dit sluit aan bij het doel om maatregelen waar nodig te voorkomen en doorlooptijden te verkorten. Als
gezamenlijke keten dragen we hieraan bij.
Wij hebben aandacht voor de verschillende leefgebieden en organiseren waar nodig – met anderen – passende
vervolgondersteuning.
Wij hebben oog voor onze professionals. De werkdruk is toegenomen. Zaken zijn gemiddeld genomen zwaarder
geworden. Verloop en verzuim leiden tot overdracht van zaken. Toezicht, tuchtrecht, verantwoording en administratieve
lastendruk worden door medewerkers als belastend ervaren en dragen bij aan de toegenomen werkdruk.
Om voor kwetsbare kinderen en jongeren het verschil te maken, is het belangrijk dat de eigen medewerkers vakbekwaan
zijn en goed in hun vel zitten. Dat ze maximaal gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf en het werk te halen ter
bevordering van hun cliënten; jeugdigen en ouders. Hiervoor is in 2017 het besluit experimenteerruimte genomen. Voor
sociale en collegiale steun zijn kleine teams gevormd (6-10 fte) die de ruimte hebben gekregen om zelf te ontdekken hoe
ze het beste invulling kunnen geven aan het vergroten van professionele ruimte, eigen verantwoordelijkheid en
professionele autonomie en onderzoeken wat nodig is om dit verder te ontwikkelen. Medewerkers en teams worden
ondersteund door teamleiders, gedragswetenschappers, GZ psychologen en diagnostici. Multidisciplinaire
samenwerking en besluitvorming is op deze wijze geborgd. Verder kunnen medewerkers terugvallen op de
administratieve ondersteuning die op locatie beschikbaar is en op de centrale gemeenschappelijke diensten.
We zetten vol in op bevordering van werkplezier, vitaliteit en veerkracht en op reductie van werkdruk. We willen dat
collega’s onderling, waar nodig en mogelijk ondersteund door bv. het middenkader en de gemeenschappelijke diensten,
samen ontdekken wat ze zelf kunnen, zonder (al te veel) bemoeienis van bovenaf.
Vitale medewerkers, medewerkers die met plezier hun werk doen en competente medewerkers, zijn belangrijke factoren
in het bieden van kwalitatief goede hulp. Medewerkers van BJZ zijn ‘fit-for-the job. Het voortdurend willen bevorderen
van het vakmanschap van onze medewerkers staat bij BJZ hoog in het vaandel. Met de medewerkers – en de eigen
verantwoordelijkheid die zij hebben – draagt BJZ ervoor zorg dat medewerkers voldoen aan de aan hen gestelde eisen
(w.o. SKJ-registratie). Trainingen sluiten aan bij relevante en nieuwe ontwikkelingen. Waar mogelijk ontwikkelen wij
trainingen zelf. BJZ is CEDEO-erkend. Trainingen worden ook aan externen geboden en de waardering hiervoor is hoog.
In de komende jaren geven wij hier een verdere impuls aan, o.a. door de mogelijkheden aan medewerkers om trainingen
te verzorgen, te verruimen. BJZ is ook een opleidingsplaats voor de post master opleiding Orthopedagoog-Generalist, in
samenwerking met het RINO en de Universiteit Nijmegen.
Een negatieve factor in werkplezier zijn regels en administratieve belasting. Niet altijd te vermijden, maar vaak ook wel.
Beschikbare mogelijkheden om de administratieve belasting te verminderen moeten we benutten. Dit vraagt ook om
nadere afspraken tussen instellingen en gemeenten.
Zonder afbreuk te willen doen aan het recht van ouders en jeugdigen om aandacht te vragen voor gevoelens van
ongenoegens heeft de veelheid aan toezicht (w.o. Klachtencommissie, Inspectie, Nationale Ombudsman en Tuchtrecht)
medewerkers in een wurggreep. Dit doet soms zelfs medewerkers besluiten ander werk te zoeken. Wij achten het
gewenst/noodzakelijk dat het aantal toezichtactoren wordt verminderd.
De arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren duidelijk krapper geworden. Er zijn minder medewerkers met de benodigde
kwaliteitseisen en ervaring beschikbaar. Dit terwijl medewerkers over meer alternatieven beschikken. BJZ is echter een
aantrekkelijke werkgever. Stagiaires zijn enthousiast over hun stageperiode bij BJZ en komen in veel gevallen graag
terug na afronding van hun opleiding. BJZ werkt samen met universiteiten en hogescholen. De studenten van nu zijn
onze medewerkers in de toekomst. Daarom zijn wij in 2019 gestart met een Junioren-project waarin gekwalificeerde
medewerkers met geen tot beperkte ervaring gedurende een half jaar intensief door senioren worden begeleid en
ondersteund waardoor zij na deze periode over de voor de functie-uitoefening benodigde kennis en kunde beschikken.
Ook het inwerken van nieuwe medewerkers heeft onze nadrukkelijke aandacht.
BJZ wil een betrouwbare en betekenisvolle samenwerkingspartner zijn. Voor gemeenten, voor de toegang, voor
zorgaanbieders, voor partijen in de justitieketen, etc. Samenwerking komt de hulp en ondersteuning aan jeugdigen en
ouders ten goede.
BJZ heeft zijn processen efficiënt en effectief ingericht. De overhead is tot een minimum beperkt. Het
kwaliteitsmanagementsysteem is en blijft op orde. BJZ voldoet aan de eisen uit het normenkader JB&JR en heeft in 2020
de herbeoordelingsaudit goed doorstaan, waardoor weer voor een periode van 3 jaar het certificaat is afgegeven.
BJZ is kostenbewust, zowel op het niveau van de organisatie als waar het gaat om de inzet van gespecialiseerde
jeugdhulp. Verbinding met het voor- en achterliggend veld draagt hieraan bij. BJZ is voor gemeenten, GI’s en andere
relevante partijen partner in transformatie en innovatie. Transformatieplannen en werkagenda’s zijn hierop gericht en
BJZ geeft hieraan met overtuiging uitvoering, samen met relevante partners, in het bijzonder de lokale
toegangsconstructies. BJZ is een krachtige netwerkpartner en gaat betekenisvolle relaties aan met zijn omgeving.
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Aan de uitvoering van maatregelen worden – terecht – hoge eisen gesteld. Maatregelen grijpen fors in op de situatie van
ouders en jeugdigen. BJZ stelt hierbij ook hoge eisen aan zichzelf. Hierbij passen reële tarieven. Met de gemeenten is in
2019 overeenstemming bereikt over faire tarieven voor de jaren 2020-2022.
BJZ zoekt aansluiting bij de lokale wijkteams. Verbinding van de specifieke kennis en vaardigheden van BJZ met de
wijkteam is van meerwaarde en draagt bij aan door gemeenten gestelde (transformatie-) doelen.
Activiteiten waaraan Bureau Jeugdzorg Limburg in 2019 uitvoering heeft gegeven zijn:

Crisisdienst Jeugd: 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Preventie van Kinderbeschermingsmaatregelen: regie, maatwerkdienst, specialistische ondersteuning.

Kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen jeugdreclassering.
Wij bieden deze activiteiten aan jeugdigen in de leeftijd van 0 – 18 jaar en in bepaalde gevallen – wettelijk bepaald – tot
23 jaar, en aan hun ouders. Het werkgebied van BJZ Limburg is de Provincie Limburg.
De Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg kent een personele unie en een fiscale eenheid met de Stichting Veilig Thuis
Noord- en Midden-Limburg. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Limburg zijn ook de
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van de Stichting Veilig Thuis. De Stichting Veilig Thuis is een eigenstandige
Stichting en stelt ook separaat haar jaarverantwoording op. De jaarcontrole voor zowel BJZ als VT wordt uitgevoerd door
Deloitte Accountants B.V.
BJZ is een provinciale organisatie die in de te onderscheiden regio’s in Limburg – Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost,
Midden-Limburg West en Zuid-Limburg – lokaal verankerd is. Er wordt gewerkt met gebiedsgebonden teams. BJZ
onderscheidt twee resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s): Regio Noord- en Midden-Limburg en Regio ZuidLimburg, beiden aangestuurd door een regiomanager. Gewerkt wordt vanuit locaties in Venlo, Roermond, SittardGeleen, Maastricht en Heerlen.

Jaardocument 2019 Bureau Jeugdzorg Limburg: Bestuursverslag

Pagina 9

Hoofdstuk 2

Kernprestaties

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de kernprestaties van BJZ Limburg in 2019, onderscheiden naar:

Aantallen cliënten.

Capaciteit en productie.

Personeelsformatie.

Omzet.
Aantallen cliënten, capaciteit en productie
Op 1 januari 2020 begeleidden wij 1.483 jeugdigen met een maatregel Ondertoezichtstelling (OTS). Op 1 januari 2019
waren dit er 1.445. Een toename van 2,6% over 2019. Waar in de regio’s Nood-Limburg en Midden-Limburg sprake was
van een toename, is het aantal maatregelen OTS in de regio Zuid-Limburg in 2019 afgenomen. In 2019 was sprake van
553 nieuwe OTS-en. Op 1 januari 2020 was voor 495 jeugdigen met een OTS door de kinderrechter een machtiging
uithuisplaatsing afgegeven (ofwel 33,3%).
Het aantal jeugdigen met een voogdijmaatregel op 1 januari 2020 lag met 417 een kleine 5% lager dan op 1 januari 2019
(437). De daling van het aantal voogdijmaatregelen deed zich in iedere regio voor. In 2019 was sprake van 64 nieuwe
voogdijzaken, 84 voogdijzaken zijn in 2019 afgesloten.
Op 1 januari 2020 begeleidden wij 279 jeugdigen met een maatregel jeugdreclassering. Dit is 15 jeugdigen minder dan
op 1 januari 2019 (294), ofwel ruim 5% minder. Hiermee blijft de krimp in het aantal maatregelen jeugdreclassering
aanhouden. In 2019 was sprake van 293 nieuwe jeugdreclasseringszaken.
Door medewerkers van BJZ zijn in 2019 3.805 bepalingen afgegeven.
BJZ Totaal
OTS
Voogdij
Jeugdreclassering
Subtotaal
Samenloop (dubbele maatregel) -/Totaal unieke jeugdigen

1-jan-19
1.445
437
294
2.176
30
2.146

1-jan-20
1.483
417
279
2.179
28
2.151

Verschil
+38
-20
-15
+13
-2
+15

in %
+2,6%
-4,5%
-5,1%
+0,1%
-6,7%
+0,2%

Regio Noord Limburg
OTS
Voogdij
Jeugdreclassering
Subtotaal
Samenloop (dubbele maatregel) -/Totaal unieke jeugdigen

1-jan-19
406
122
81
609
9
600

1-jan-20
417
111
64
592
4
588

Verschil
+11
-11
-17
+17
-5
-12

in %
+2,7%
-9%
-21%
-2,8%
-45,6%
-2%

Regio Midden-Limburg
OTS
Voogdij
Jeugdreclassering
Subtotaal
Samenloop (dubbele maatregel) -/Totaal unieke jeugdigen

1-jan-19
221
96
50
367
9
358

1-jan-20
265
90
44
399
6
393

Verschil
+44
-6
-6
+32
-3
+35

in %
+19,9%
-6,25%
-12%
+8,7%
-33,3%
-9,8%

Regio Zuid-Limburg
OTS
Voogdij
Jeugdreclassering
Subtotaal
Samenloop (dubbele maatregel) -/Totaal

1-jan-19
818
219
163
1.200
12
1.188

1-jan-20
801
216
171
1.188
18
1.170

Verschil
-17
-3
+8
-2
+6
-8

in %
-2,1%
-1,4%
+4,9%
-1%
50%
-1,5%

Over de ontwikkeling in het aantal maatregelen doen wij periodiek verslag aan gemeenten/regio’s. Toepassing van het
woonplaatsbeginsel leidt ertoe dat onze begeleidingen niet alleen bekostigd worden door Limburgse gemeenten, maar
ook door niet-Limburgse gemeenten. Omdat toepassing van het woonplaatsbeginsel discussie blijft opleveren is dit één
van de onderwerpen die de GI’s met de gemeenten hebben opgepakt in het kader van de uitwerking van het tarieven
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traject, maar ook in het kader van ontbureaucratisering. Hetzelfde geldt voor de bekostiging van zaken van jeugdigen
en/of ouders die naar het buitenland vertrekken. Wij zijn van mening dat een maatregel die wij op verzoek van de
kinderrechter uitvoeren altijd bekostigd moet worden!
In Noord-Limburg is BJZ gegund voor de uitvoering van maatwerk en specialistische ondersteuning. Eventuele inzet
vindt plaats in opdracht van de gemeente i.c. de wijkteams. Onze activiteiten in dit kader zijn beperkt.
In Midden-Limburg wordt BJZ gesubsidieerd om in opdracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteuning
te bieden bij complexe casussen. Van deze mogelijkheid wordt door het CJG niet of nauwelijks gebruikt gemaakt. Wij
achten dit een gemiste kans.
In Zuid-Limburg is BJZ gegund voor de uitvoering van regie. Hierbij worden drie varianten onderscheiden. In 2019 zijn
door BJZ 39 regietrajecten uitgevoerd. De opdracht hiervoor krijgen wij van gemeenten i.c. wijkteams.
Doorlooptijden OTS
Hieronder worden de gemiddelde doorlooptijden van afgesloten OTS-en weergegeven:
Doorlooptijden OTS
Noord-Limburg
Midden-Limburg
Zuid-Limburg
BJZ totaal

2018
1.089 dagen (127 afgesloten OTS)
1.036 dagen (94 afgesloten OTS)
1.125 dagen (293 afgesloten OTS)
1.099 dagen (514 afgesloten OTS)

2019
963 dagen (145 afgesloten)
1.230 dagen (74 afgesloten)
1.007 dagen (293 afgesloten)
1.027 dagen (512 afgesloten)

De gemiddelde doorlooptijd van een afgesloten OTS bedroeg in 2019 1.027 dagen (twee jaar en 10 maanden). In 2018
bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 1.099 dagen (ofwel drie jaar), ofwel een verkorting met gemiddeld 72 dagen (6,6%).
Vijf jaar transitie
De stelselherziening is nu vijf jaar een feit. Hieronder is weergegeven hoe de volumes op het niveau van de organisatie
zich in deze vijf jaar hebben ontwikkeld. In bijlage 1 is de ontwikkeling per regio geschetst.
Verschil
BJZ
OTS tot 1 jaar

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

2015 - 2020

580

474

450

546

515

525

-9,5%

OTS > dan 1 jaar

1303

1177

988

875

930

957

-26,6%

OTS-Totaal

1883

1651

1438

1421

1445

1482

-21,3%

Voogdij-Totaal

373

398

441

442

437

417

11,8%

Aantal JR Regulier

-38,2%

372

380

349

281

247

230

Aantal JR Samenloop

71

57

49

32

30

29

Aantal ITB Harde Kern

18

21

16

17

17

17

4

6

5

7

0

4

2.703

2.456

2.249

2.168

2.146

2.150

Aantal ITB Criem
Aantal unieke jeugdigen

-20,5%

Het aantal jeugdigen met een maatregel dat begeleid wordt door BJZ is in de afgelopen vijf jaar met ruim 20%
afgenomen. De meest opvallende terugloop doet zich procentueel voor in de jeugdreclassering. Het aantal jeugdigen
met een maatregel jeugdreclassering is in vijf jaar tijd bijna 40% afgenomen. Numeriek is een sterke daling te zien van
het aantal jeugdigen met een maatregel OTS. Op 1 januari 2020 begeleidden wij vierhonderd jeugdigen met een
maatregel OTS minder dan op 1 januari 2015. BJZ heeft geen invloed op het aantal nieuwe maatregelen. De
ontwikkeling in het aantal maatregelen bespreken wij periodiek met de gemeenten. Hierbij is o.a. de vraag aan de orde
of kwetsbare jeugdigen in beeld zijn bij gemeenten i.c. de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
Crisisdienst Jeugd
Met de Crisisdienst Jeugd (CdJ) realiseren wij een 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid. Medio 2019 heeft de regio
Zuid-Limburg de crisishulpverlening anders georganiseerd en was hierin geen rol meer weggelegd voor de CdJ,
behoudens meldingen die betrekkingen hebben op cliënten van BJZ. Dit had niet alleen grote gevolgen voorde CdJ,
maar ook voor de gemeenten in de regio’s Noord- en Midden-Limburg. Zij zagen zich geconfronteerd met een forse
kostenverhoging voor de instandhouding van een 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid. Gemeenten en BJZ hebben
op basis hiervan de mogelijkheden onderzocht om kosten te verlagen en/of inkomsten te verhogen. Hieruit kwam naar
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voren dat de mogelijkheden hiertoe beperkt zijn, maar dat synergiewinst is te behalen door nauwere samenwerking
tussen de CdJ en Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg (VT), m.n. Door VT de bereikbaarheid van de CdJ te laten
verzorgen op werkdagen tussen 9.00 en 22.00 uur. Hieraan wordt per oktober 2019 uitvoering gegeven. Op basis van de
kostenreductie die hiermee gerealiseerd kon worden, hebben de regio’s subsidie verleend aan de CdJ voor de 2 e helft
van 2019 en voor 2020. In 2020 vindt in de regio’s Noord- en Midden-Limburg een oriëntatie plaats op de (her-)inrichting
van de crisishulpverlening vanaf 2021.
Het aantal meldingen bij de Crisisdienst Jeugd (CdJ) lag in 2019 met 1.770 ongeveer 10% lager dan in 2018 (1.970
meldingen). Dit wel met de opmerking dat per 1 juli de CdJ geen rol meer heeft in de 24/7 bereikbaarheid in ZuidLimburg. In 310 gevallen (17,4% van het aantal meldingen) gaf een melding aanleiding tot een actieve inschatting. Dit
betekent dat de medewerker CdJ uitrukt en ter plekke een inschatting maakt van de situatie en de noodzakelijke stappen
zet. In 2018 was sprake van 412 actieve inschattingen (20,9% van het aantal meldingen).
Meldingen CdJ
Noord-Limburg
Midden-Limburg
Zuid-Limburg
Overig
Totaal
Actieve inschattingen CdJ
Noord-Limburg
Midden-Limburg
Zuid-Limburg
Overig
Totaal

2018
337
280
1.207
146
1.970

2019
493
452
748
77
1.770

Verschil
+46,3%
+61,4%
-38,%
-47,3%
-10,2%

2018
64
56
288
4
412

2019
88
98
117
7
310

Verschil
+37,5%
+75%
-59,4%
-24,8%

Het aantal meldingen en het aantal actieve inschattingen in Noord-Limburg en Midden-Limburg is fors toegenomen.
Hierbij speelt mee dat met gemeenten een veranderende werkwijze is afgesproken waarbij de CdJ in een eerdere fase
van een crisis ingezet kan worden; niet om ‘5 voor 12’, maar om ‘kwart voor 12’.
Hieronder is aangegeven in hoeveel gevallen een interventie van de CdJ leidde tot een besluit acute zorg:

Ambulant
Noord
Midden
Zuid
Crisisbed
Noord
Midden
Zuid
Overig/onbekend
Totaal
Als % van het aantal meldingen
Als % van het aantal actieve
inschattingen

2018
126

83

209
10,6%
50,7%

2019
106
30
39
37
92
19
20
50
3
198
11,1%
63,9%

Verschil
-15,8%

+10,8%

-5,3%
+0,5%
+13,2%

Naast de 1.770 genoemde meldingen, heeft de CdJ in 2019 ook 580 meldingen opgepakt voor de Veilig Thuis
organisaties in Limburg. Voor VT Noord en Midden-Limburg waren dit er 246, voor VT Zuid-Limburg 334. Meldingen die
betrekking kunnen hebben op kindermishandeling, oudermishandeling en huiselijk geweld. Hierbij was sprake van 38
actieve inschattingen. In 2018 was nog sprake van 952 meldingen voor VT en 19 actieve inschattingen.
Personele kengetallen BJZ 2019
BJZ Limburg
Gemiddeld aantal medewerkers
Verzuimpercentage
Gemiddelde verzuimduur in dagen
Meldingsfrequentie
Instroompercentage
Uitstroompercentage
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283
9,20%
52 dagen
0,72
12%
12%

2019
278
8,50%
60 dagen
0,58
14%
21%
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Medewerkers in dienst op 1-1-2019:
Medewerkers in dienst op 31-12-2019:
Medewerkers in dienst op 1-1-2020:

284
272
266

Het gemiddeld aantal medewerkers lag in 2019 iets lager dan in 2018. De afname van het aantal medewerkers in dienst
is o.a. gelegen in medewerkers die vanuit een detachering in dienst zijn gekomen van een gemeente. Het
voortschrijdend ziekteverzuim lag in 2019 met 8,5% 0,7% lager dan in 2018. Waar de meldingsfrequentie is afgenomen,
is de gemiddelde verzuimduur toegenomen. De verzuimontwikkeling en – daarmee samenhangend – de werkdruk is
sector breed een punt van aandacht.
Het uitstroompercentage wordt mede beïnvloed door medewerkers die na detachering in dienst zijn getreden van een
gemeente. Anderen redenen van uitstroom zijn:
- Instroom WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
- Langdurige verzuimers die uit dienst zijn gegaan.
- Medewerkers die met pensioen zijn gegaan.
Medewerkers met een andere baan w.o. ook medewerkers die zijn overgestapt naar Veilig Thuis Noord- en
Midden Limburg.
Financiële kengetallen 2019
Onderstaande financiële kengetallen zijn afkomstig uit de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Bureau
Jeugdzorg Limburg en Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg.

Totale baten
Totale lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat over boekjaar

2018
€ 23.781.824
€ 22.934.793
€ 847.031
- € 1.505
€ 845.526

2019
€ 23.596.251
€ 23.062.940
€ 533.311
- € 2.426
€ 530.885

Verschil
- € 185.573
€ 128.147
- € 313.720
- € 921
- € 314.641

in %
-0,8%
0,6%
-37%
-37,2%

De enkelvoudige jaarrekening van Bureau Jeugdzorg Limburg laat voor 2019 onderstaande cijfers zien:

Totale baten
Totale lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat over boekjaar

2018
€ 20.472.463
€ 19.764.160
€ 708.303
- € 1.285
€ 707.018

2019
€ 19.781.200
€ 19.248.198
€ 533.002
-€ 2.117
€ 530.885

Verschil
- € 691.263
€ 515.962
- € 175.301
- € 832
- € 176.133

in %
-3,4%
0,56%
-37%
-24,9%

De totale baten van BJZ liggen in 2019 een kleine zeven ton lager dan in 2018. Het wegvallen van detacheringen bij
gemeenten is de belangrijkste reden voor deze afname. Evenals is 2018, is in 2019 sprake van een positief resultaat. Dit
maakt het mogelijk het Eigen Vermogen – dat in de eerste jaren na de transitie fors is aangetast – weer te versterken.
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Hoofdstuk 3
3.1

Maatschappelijk ondernemen

Dialoog met stakeholders

Belangrijkste stakeholders van Bureau Jeugdzorg Limburg zijn:

De jeugdigen waaraan wij hulp en ondersteuning bieden en hun ouders.

Overheden: met name Gemeenten.

Ketenpartners.
Dialoog met jeugdigen en hun ouders
Wij begeleiden duizenden jeugdigen en hun ouders met als doel een (ernstig) bedreigde ontwikkeling te stoppen en ten
goede te keren. Wij stimuleren jeugdigen en ouders om hieraan zelf een positieve bijdrage te leveren. Wij praten
hiervoor ook met de kinderen. Jeugdigen en ouders worden meegenomen in het hulpverleningsproces en in de plannen
die hiervoor opgesteld worden. Wij werken met het plan op tafel. Bij afsluiting van de hulp bieden wij ouders en
jeugdigen de mogelijkheid een exit-vragenlijst in te vullen. Wij willen het retourneren ervan stimuleren, omdat de
uitkomsten ervan voor ons van grote waarde zijn.
Wij willen de dialoog met ouders en jeugdigen ook aangaan in zgn. ‘Spiegelbijeenkomsten’. Eerste aanzetten hiervoor
zijn in 2019 gegeven. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat deze spiegelbijeenkomst halfjaarlijks in de beide regio’s
georganiseerd worden.
Driejaarlijks geven wij uitvoering aan een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). Dit CTO biedt ouders en jeugdigen de
mogelijkheid een oordeel te geven over de hulp en ondersteuning die zij van Bureau Jeugdzorg hebben ontvangen. Het
Cliënttevredenheidsonderzoek 2019 laat zien dat de tevredenheid van jeugdigent.o.v. het CTO 2015 is toegenomen. Aan
het onderzoek hebben 232 jeugdigen en 289 ouders deelgenomen. Jeugdigen in de jeugdbescherming
(ondertoezichtstelling en voogdij) scoorden met een gemiddelde van een 6,9 bijna een half punt hoger dan in 2015.
Jeugdigen in de jeugdreclassering scoorden met een gemiddelde van een 7,5 zelfs 0,7 punt hoger dan in 2015.
Jeugdigen zijn meer tevreden dan ouders. De tevredenheid van ouders is in 2019 nagenoeg gelijk aan 2015.
Georganiseerd overleg met ouders (en jeugdigen) vindt plaats in de Cliëntenraad (zie 4.4.1.).
Dialoog met overheden
De gemeentelijke overheid is voor BJZ de belangrijkste overheidspartner. Op basis van de afspraken die zijn vastgelegd
met gemeenten en regio's vindt periodiek ambtelijk overleg plaats. Deze (ambtelijke) overleggen kenmerken zich door
een grote mate van openheid en transparantie. In deze overleggen wordt de voortgang geschetst en worden realisatie
en verwachtingen tegen elkaar afgezet.
Eind 2018 zijn gemeenten en GI’s met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot overeenstemming over faire tarieven
voor de jaren 2020-2022. Dit traject is extern ondersteund. Na een intensief maar tevredenstellend traject hebben
gemeenten en GI’s overeenstemming bereikt over een tariefstelling voor de jaren 2020-2022. In het afgesproken tarief is
een drietal opslagen opgenomen om activiteiten te kunnen ontplooien op het gebied van het stelsel (minder ‘gedoe’ voor
medewerkers), organisatie (arbeidsmarktkrapte, verzuim en verloop) en innovatie/transformatie. Hieraan wordt in de
komende jaren uitvoering gegeven. Doel hierbij is ook dat er voor medewerkers meer tijd ontstaat voor cliënten. De
gesprekken die in het kader van dit traject hebben plaatsgevonden hebben ruimte geboden voor inhoudelijke verdieping
en (daarmee) het wederzijds begrip vergroot.
Als uitvloeisel van de tarievendiscussie is ook afgesproken dat bestuurders van de GI’s en verantwoordelijk wethouders
zich halfjaarlijks ontmoeten. In zo’n regulier Bestuurlijk overleg was eerder niet voorzien.
De dialoog met het Rijk i.c. de voor ons belangrijkste ministeries VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en J&V
(Justitie en Veiligheid) verloopt met name via de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Adequate/eerlijke tarieven en
de rol die het Rijk hierin kan spelen door aan gemeenten extra middelen ter beschikking te stellen, was ook in 2019 een
belangrijk onderwerp van gesprek. Dit geldt ook voor de arbeidsmarktproblematiek.
In oktober 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’
uitgebracht. Het rapport maakt duidelijk welke druk er ligt op de jeugdbescherming en de jeugdreclassering i.c. de
jeugdbeschermers en de jeugdreclasseerders. De jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn volgens de Inspectie te
beschouwen als de intensive care van de samenleving. Een opvatting die wij van harte ondersteunen. Indien er keuzes
gemaakt moeten worden, dient prioriteit gegeven te worden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. Als
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uitvloeisel van dit rapport stellen gemeenten en GI’s verbeteragenda’s op. Voor Limburg zal deze in het verlengde liggen
van de afspraken die eerder in het kader van het traject om te komen tot faire tarieven, zijn gemaakt.
Dialoog met ketenpartners
Bureau Jeugdzorg werkt nauw samen met een groot aantal partners in het brede veld van de jeugdzorg, soms
incidenteel, vaak structureel. Dialoog vindt plaats op zowel managementniveau als op casuïstiekniveau. Samenwerking
en afstemming hebben tot doel de hulp aan jeugdigen in Limburg – en hun ouders – verder te verbeteren en waar
mogelijk te komen tot een doorlopende lijn van hulpverlening. Informatie-uitwisseling blijft een aandachtspunt, met name
onder invloed van de AVG-wetgeving. Het is van belang een balans te vinden tussen de bescherming van
persoonsgegevens aan de ene kant en samenhang in hulpverlening aan ouders en jeugdigen aan de andere kant. Wij
melden in de verwijsindex. Bij een match zoeken - vanuit professionele attitude - partijen contact.
Waar mogelijk trekken wij gezamenlijk op met de andere GI’s die actief zijn in Limburg; de William Schrikker Groep en
het Leger des Heils, bv. in het tarieventraject en de uitwerking ervan. Beide GI’s zijn ook betrokken bij de themaochtend
die de Raad van Toezicht van BJZ in 2019 heeft gehouden met wethouders van Limburgse gemeenten. Op landelijk
niveau zijn de GI's vertegenwoordigd binnen Jeugdzorg Nederland. In gezamenlijkheid hebben de GI’s WIJZ – het
registratiesysteem voor de GI's – ontwikkeld.

3.2

Samenwerkingsrelaties

Bureau Jeugdzorg onderhoudt tal van samenwerkingsrelaties; met overheden, collega-instellingen, partners in de
justitieketen, scholen etc. Dit gebeurt in het kader van hulpverleningstrajecten, maar ook in georganiseerd overleg.
Diverse samenwerkingsrelaties zijn in convenanten vastgelegd.
Naast de afspraken die met gemeenten/regio’s zijn vastgelegd over de inzet van Bureau Jeugdzorg in 2018, zijn
samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, en de gecertificeerde
instellingen in Limburg.
Wij werken samen met diverse partners in pilots, projecten en samenwerkingsverbanden. Samenwerking die is gericht
op verbetering van de hulp en ook gericht op wederzijdse versterking en verrijking. Voorbeelden hiervan zijn JIM (Jouw
Ingebrachte Mentor) en Back on Track in Noord- en Midden-Limburg en De Droomfabriek in Zuid-Limburg. Uniek is ook
onze deelname in ZSM.

3.3

(Economische) meerwaarde voor de samenleving

De ondersteuning die wij bieden aan jeugdigen en hun ouders is gericht op het positief beïnvloeden van de (ernstig)
bedreigde ontwikkeling van een jeugdige. Doel hierbij is om zo snel en kort mogelijk te interveniëren en waar mogelijk
een beroep op zwaardere en duurdere zorg te voorkomen. De meerwaarde van de inzet van een maatregel is echter
groter. Onze inzet is er ook op gericht om de maatschappelijke participatie van jeugdigen en ouders te bevorderen.
Hierbij ondersteunen wij jeugdigen en ouders – in samenwerking met partners – ook wanneer sprake is van problemen
op het gebied van schulden, huisvesting, werk, etc.
De jeugdreclassering richt zich op jeugdigen die met justitie in aanraking zijn geweest, op jeugdigen met ernstig
schoolverzuim en op overlast gevende groepen. Wij realiseren economische meerwaarde door een criminele carrière te
voorkomen, te voorkomen dat uitval uit onderwijs ontstaat door jeugdigen met een gerichte aanpak terug te begeleiden
naar onderwijs of door het stoppen c.q. terugdringen van overlast van groepen jeugdigen.

3.4

Aandacht voor milieu- en duurzaamheidaspecten

Aandacht voor milieu- en duurzaamheidaspecten komt tot uitdrukking in:

Het faciliteren van medewerkers zodat zij flexibel en werkplekonafhankelijk kunnen werken. Dit leidt tot minder
behoefte aan kantoorruimte en efficiënter reisgedrag van medewerkers.

Verdergaande digitalisering: dit leidt in ieder geval tot minder papiergebruik.

Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, o.a. door het beschikbaar stellen van NS Businesscards.

Stimuleren van efficiënt reisgedrag en adequaat gebruik van de beschikbare dienstauto’s.
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3.5

Sponsoring van maatschappelijke doelen

Bureau Jeugdzorg stelt zich op het standpunt dat de middelen die wij ontvangen – gemeenschapsgeld – ingezet moeten
worden voor de hulp en ondersteuning van jeugdigen en hun ouders. Het sponsoren van maatschappelijke doelen
verhoudt zich hier niet toe. Vandaar dat hiervan bij Bureau Jeugdzorg ook geen sprake is.

3.6

Social Return On Investment

BJZ wil zich inspannen om via Social return On Investment (SROI) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
kans te geven. Hoewel BJZ het belang van SROI onderkend zijn de mogelijkheden voor BJZ om dit – in de gevraagde
omvang – te realiseren beperkt. BJZ is een (ambulante) instelling die hoofdzakelijk werkt met HBO+ en WO opgeleid
personeel.
Desalniettemin spant BJZ zich in om – daar waar het kan – te investeren in SROI. Voorbeelden hiervan zijn:

Inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bv. voor facilitaire zaken.

Het meewerken aan re-integratie trajecten (2e spoor).

Alle vacatures worden gemeld bij het UWV en bij sociale diensten.

Wij bieden diverse soorten stages aan (snuffelstages, oriënterende stages).

Wij verzorgen gastlessen op zowel MBO-opleidingen (ICT) als op hogescholen.

Bij het inkopen van diensten proberen wij zo veel mogelijk gebruik te maken van leveranciers die gebruik
maken van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Hoofdstuk 4
4.1

Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Governance code

Bureau Jeugdzorg Limburg past de Governancecode Zorg 2017 toe. Statutair en in lijn met de Governancecode zijn de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT) vastgelegd.
De RvT heeft een toezichtvisie opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze de RvT de toezichthoudende rol en
verantwoordelijkheid in wil vullen.
Bureau Jeugdzorg biedt verantwoorde zorg die cliëntgericht, veilig en betaalbaar geleverd wordt met een doelmatige en
transparante bedrijfsvoering. In onze hulpverlening staan de jeugdigen en hun ouders centraal. Bureau Jeugdzorg werkt
vanuit methodische kaders en is een Gecertificeerde Instelling.
Er is sprake van een efficiënte en doelmatige aanwending van middelen. Hiervoor verwijzen wij naar de financiële
verslaglegging 2019 die integraal onderdeel uitmaakt van dit Jaardocument.
Transparantie in bedrijfsvoering komt onder andere tot uitdrukking in:

De periodieke informatieverstrekking aan de RvT: hierbij zijn door de RvT de thema’s en onderwerpen
benoemd die de kern van deze verslaglegging vormen en waarbij beheersing van risico’s onderdeel van de
verslaglegging vormt.

De periodieke verslaglegging aan de gemeenten als financierende overheid op basis van de afspraken die
hierover met de verschillende gemeenten/regio’s zijn gemaakt. De periodieke rapportages worden (ambtelijk)
met gemeenten besproken.

De periodieke verstrekking van beleidsinformatie aan het CBS, conform landelijke afspraken die hierover zijn
gemaakt.

4.2

Toezichthoudend orgaan

De Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg vormt een personele unie en fiscale eenheid met de Stichting Veilig Thuis
Noord- en Midden-Limburg. Dit betekent dat beide stichtingen dezelfde RvT en (eenhoofdige) RvB kennen. In agenda en
verslaglegging worden BJZ en VT onderscheiden.
De RvT bestaat uit vijf leden. Diversiteit in persoonlijke kwaliteiten en deskundigheden, voeling met jeugdzorg en
regionale spreiding komen terug in het profiel van de RvT. In de bijlage zijn de samenstelling van de RvB en de RvT
opgenomen, de nevenfuncties van de leden van de RvT en het rooster van aftreden.
De RvT werkt met drie commissies die ieder zijn samengesteld uit twee leden van de Raad. De commissie Kwaliteit
verdiept zich in de kwaliteit van de zorg en voert in die hoedanigheid – namens de RvT – de gesprekken met de
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Klachtencommissie. De commissie Financiën verdiept zich in de financiële
cijfers in relatie tot de kwaliteit van zorg. De Remuneratiecommissie verzorgt de werkgeversrol.
Het werken met commissies maakt het mogelijk om tot verdieping te komen. Dit is belangrijk voor zowel het houden van
toezicht als voor het geven van advies.
Hoewel de RvT werkt met commissies blijft de RvT integraal verantwoordelijk. De RvT is een collectief. Daarom bereidt
de RvT vergaderingen en bezoeken goed voor en deelt actief informatie met elkaar. De RvT beoordeelt het beleid en
belangrijke besluiten integraal en kijkt hierbij naar wat besluiten voor jeugdigen betekenen, maar weegt deze ook af
tegen de belangen van organisatie en maatschappij.

4.2.1 Toezichtvisie RvT Bureau Jeugdzorg Limburg
Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB) hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid in de besturing
van de organisatie. Vanuit de samenleving ziet de RvT toe op de wijze waarop de RvB uitvoering geeft aan de missie en
de visie van BJZ. De RvT onderschrijft de ambitie van BJZ en draagt deze ook uit. Zij is richtinggevend voor het
functioneren van de RvT. Ook de RvT staat zonder twijfel voor het kind. Op basis hiervan houdt de RvT toezicht op de
besturing van BJZ.
De rollen van de Raad van Toezicht
Als toezichthouder, werkgever en adviseur van de RvB vervult de RvT haar rol vanuit het publieke belang in het
algemeen en het belang van jeugdigen in het bijzonder. De RvT legt hierover ook maatschappelijk verantwoording af,
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o.a. door het opstellen van een jaarverslag dat op de website van BJZ vindbaar is. Zo geeft de RvT mede inhoud aan de
missie van BJZ en legt (maatschappelijk) verantwoording af voor de wijze waarop de RvT haar rol wenst in te vervullen:
er zijn om het verschil te maken voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders.
De RvT ziet erop toe dat het beleid van BJZ bijdraagt aan de meerjarige ambitie en de doelstellingen van de organisatie.
De RvT heeft zicht op de maatschappelijke bijdrage van BJZ en op een verantwoorde (efficiënte en effectieve) inzet van
het publieke geld en is hierin een ‘kritische vriend’ voor de RvB.
Toezicht in een veranderende omgeving
De jeugdzorg kent een sterke dynamiek; op het gebied van inhoud, financiering, regelgeving, toezicht en arbeidsmarkt.
Incidenten hebben een grote impact op hoe vanuit de maatschappij naar de jeugdzorg – en meer specifiek de
kinderbescherming en de jeugdreclassering – wordt gekeken. De RvT ondersteunt de RvB om op een proactieve
werkwijze te communiceren over maatregelen en kwetsbaarheden. BJZ heeft de ambitie om binnen deze dynamiek de
beste ondersteuning te beiden aan kwetsbare jeugdigen (en hun ouders). De RvT ziet er op toe of deze ambitie ook
wordt waargemaakt.
De RvT voert integraal en pro actief toezicht, gericht op:
. Kwaliteit en veiligheid;
. Cliëntbetrokkenheid in de brede zin van het woord;
. De relatie met (netwerk-)partners;
. Een stabiel financieel gezonde organisatie.
Toetsingskader
De RvT onderschrijft de ambities van BJZ om krachtig te zijn voor iedere jeugdige die dit nodig heeft. Dit gebeurt met
krachtige professionals in een krachtig netwerk. Vakmanschap en eigenaarschap zijn belangrijke voorwaarden voor
professionals. Er is grote ruimte voor de professionals en de teams om hun eigen werk te organiseren. In dit werken
worden zij inhoudelijk en organisatorisch ondersteund.
De door BJZ geformuleerde speerpunten voor beleid zijn de kaders voor de professionals. Deze worden aangevuld met
actuele ontwikkelingen vanuit de maatschappij of (gemeentelijke) overheid. Daarnaast hanteert de RvT zowel interne als
externe kaders, zoals de financiële kaders, de Governancecode, het Normenkader en wet- en regelgeving.
De RvT vervult haar rol en verantwoordelijkheid vanuit respect en vertrouwen, pro actief en als een ‘kritische vriend’
Cijfers zijn belangrijk. Tot de statutaire verantwoordelijkheden van de RvT behoren namelijk het vaststellen van
jaarverantwoording en begroting. Maar er is meer dan alleen cijfers. De RvT wil de organisatie ook kunnen ‘voelen’, wil
zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Daarvoor gaat de RvT in gesprek; met ouders en jeugdigen (of hun
vertegenwoordiging), met managers, medewerkers, medezeggenschapsorganen en andere belangrijke betrokkenen in
de interne of externe omgeving van BJZ. De RvT bezoekt hiervoor ook de locaties van BJZ, bv. in haar werkbezoeken.
De RvT houdt jaarlijks themabijeenkomsten, waarvoor ook relevante partners van BJZ uitgenodigd kunnen worden. Op
deze wijze - en met verschillende informatiebronnen - zorgt de RvT voor een compleet beeld vanuit verschillende
perspectieven.
De RvT wil – net als de organisatie – blijven leren en ontwikkelen. De RvT reflecteert op haar functioneren door een
jaarlijkse zelfevaluatie. De RvT laat zich hierbij (extern) ondersteunen. De RvT wil de verschillende rollen zo goed
mogelijk invullen, in samenspel met de RvB. De RvT wil opereren als team, waarbij de rol van de voorzitter belangrijk is
om zowel de samenwerking van de RvT als team als de samenwerking met de RvB te waarborgen.
De Raad van Toezicht wil van meerwaarde zijn voor de organisatie. De RvT is er voor de organisatie; als het goed gaat,
maar ook als het minder gaat. Hierbij gaat de aandacht primair uit naar de RvB en de besturing van de organisatie. In
geval een crisis of calamiteit de hele organisatie raakt, staat de RvT de RvB en daarmee de organisatie met raad en
daad terzijde.

4.2.2 RvT in 2019
In 2019 vonden vijf reguliere vergaderingen van de RvT plaats. Leden van de RvT hebben daarnaast werkbezoeken
afgelegd, er heeft een themaochtend plaatsgevonden met wethouders Jeugd en er was een governance-ochtend waarin
aanzetten zijn gegeven voor de toezichtvisie van de RvT.
In 2019 heeft de RvT – na een positief advies van de financiële commissie – de Jaarverantwoording 2018 en een
(sluitende) Begroting 2020 goedgekeurd. De RvT heeft met tevredenheid en waardering geconstateerd dat het jaar 2018
met een positief resultaat is afgesloten. Dit nadat voor 2016 en 2017 tekorten zijn geaccepteerd om de noodzakelijke
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reorganisatie als gevolg van de krimp door te kunnen voeren. Het verloop is gevolgd aan de hand van periodieke
financiële rapportages.
In 2019 is door de RvT – onder externe begeleiding – een zelfevaluatie uitgevoerd. De bevindingen uit deze evaluatie
vormden de input voor een (aangescherpte) toezichtvisie van de RvT. Aanscherping had onder andere betrekking op de
wijze waarop de RvT het belang van de jeugdige in haar toezicht een plek geeft. De toezichtvisie is – evenals het
jaarverslag van de RvT – gepubliceerd op de website van BJZ.
Verder is de RvT in haar jaarlijkse thema-ochtend in gesprek gegaan met een tiental wethouders Jeugd van Limburgse
gemeenten. Hierin is teruggeblikt op 5 jaar transitie en transformatie, maar ook vooruitgekeken; waar hebben gemeenten
en GI’s elkaar nodig en waar kunnen zij elkaar versterken. Het was een open gedachtewisseling waarin de discussie ook
niet werd geschuwd. Door de aanwezigen is de bijeenkomst als zinvol en waardevol ervaren.
In de werkbezoeken zijn BJZ en VT bezocht en hebben de leden van de RvT inzicht verkregen in het primair proces en
de wijze waarop medewerkers van BJZ en VT hun rol en verantwoordelijkheid invullen. De werkbezoeken zijn door de
leden van de RvT als boeiend, waardevol en leerzaam ervaren. Er zijn openhartige gesprekken met medewerkers
gevoerd.
Gespreksonderwerpen binnen de RvT waren verder:

De uitkomsten van de externe audit 2019 en de daaropvolgende verificatie-audit.

Het verloop van de gesprekken over de tariefstelling 2020 e.v..

Het bezwaar tegen vaststelling subsidie 2016 in Midden-Limburg.

De gezamenlijke visie van de GI’s
De RvT heeft verder goedkeuring verleend aan de aanschaf van grond voor de aanleg van een parkeerplaats bij het
(eigendoms-)pand van BJZ in Heerlen.
De RvT vervult ook de werkgeversrol. In dit kader heeft de Remuneratiecommissie een voorstel gedaan voor
klasseindeling t.b.v. bezoldiging RvB en RvT conform WNT. Dit voorstel is door de RvT overgenomen. Voor concrete
cijfers betreffende bezoldiging van de RvT en de RvB wordt verwezen naar de jaarrekening. In het kader van de
werkgeversrol heeft de Remuneratiecommissie middels 360-graden feedback het jaargesprek gevoerd met de
bestuurder.
De Kwaliteitscommissie tenslotte heeft een (intens) overleg gehad met de Cliëntenraad. Hierin heeft de Cliëntenraad
haar wensen, ideeën en verwachtingen op tafel gelegd, ook waar het gaat om de rol en verantwoordelijkheid van de
RvT.

4.3

Bestuur

Bureau Jeugdzorg Limburg kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Met de oprichting van de Stichting Veilig Thuis
Noord- en Midden-Limburg en gegeven de personele unie van Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg Limburg, is de
bestuurder van BJZ tevens bestuurder van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. Vanuit zijn hoedanigheid als
bestuurder van BJZ is de bestuurder bestuurslid van het Jeugdfonds Sport Limburg. Voor het overige is geen sprake van
nevenactiviteiten. Belangrijke overlegtafels voor de bestuurder zijn intern het overleg met de Raad van Toezicht, het
Management (periodiek uitgebreid met teamleiders, gedragswetenschappers en GZ-psychologen), de
Ondernemingsraad en extern het Platform Jeugdbescherming van bestuurders van gecertificeerde instellingen en de
bestuurlijke overleggen met wethouders. Vanuit het Platform Jeugdbescherming vertegenwoordigt de bestuurder samen
met de bestuurder van de WSG de GI’s in de Commissie van Belanghebbenden JB/JR die zich bezighoudt met
eventuele bijstellingen van het Normenkader.

4.4

Medezeggenschap

4.4.1

Cliëntenraad

Bureau Jeugdzorg Limburg beschikt over een Cliëntenraad. Het hoofd van de afdeling beleid ondersteunt de
Cliëntenraad, waardoor meteen een relatie is gelegd naar MT en RvB. Hij bereidt met de Cliëntenraad de vergaderingen
voor en draagt zorg voor vastlegging en uitvoering van besluiten.
In 2019 is de samenstelling van de Cliëntenraad volledig vernieuwd. De raad bestaat uit twee leden. Met hen is een
intensief traject doorlopen waarin rol en profilering maar ook professionalisering van de Cliëntenraad centraal hebben
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gestaan. Zo zijn afspraken gemaakt over begroting, ondersteuning en vergoeding. Verder is gewerkt aan een eigen
website voor de Cliëntenraad en zijn een nieuwsbrief en een flyer opgesteld. Deze moeten er aan bijdragen dat de leden
van de Cliëntenraad in contact komen met cliënten (ouders en jeugdigen) en meer ouders en/of jeugdigen zitting willen
nemen in de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad heeft ook een aantal inhoudelijke speerpunten benoemd. Dit betreft dan o.a.:

Dossiervorming.

Dossierinzage.

Het onderscheiden van feiten en meningen in de verslaglegging.
De Cliëntenraad heeft ook een overleg gehad met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. Naast genoemde
inhoudelijke speerpunten is gesproken over de wijze waarop de RvT haar toezichthoudende rol en verantwoordelijkheid
invult. Ook is gesproken over de rechten en plichten zoals deze voorvloeien uit de wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen. Eén en ander krijgt een vervolg in 2020.
4.4.2

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad treedt op namens de medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg. De OR bestond in 2019 uit
negen leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Niet alle beschikbare plekken voor de OR (elf) zijn
ingevuld. Hiermee wordt vooruitgelopen op de toekomstige omvang van de OR (negen leden) vanwege de krimp van de
organisatie. Nieuwe verkiezingen staan gepland in april 2020.
In 2019 hebben er acht overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur plaatsgevonden plus een extra ingelaste
overlegvergadering met het thema Experimenteerruimte. Daarnaast heeft er twee maal een overlegvergadering conform
artikel 24 (bespreking algemene gang van zaken) in bijzijn van twee leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.
Het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad heeft overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, het hoofd
HRM en de Bestuurssecretaris voorafgaande aan iedere overlegvergadering. Hierbij wordt de agenda van de
overlegvergadering voorbereid. Het dagelijks bestuur overlegt daarnaast 3-maandelijks met de afdeling HRM.
De Ondernemingsraad heeft in 2019 samen met de bestuurder alle teams binnen BJZ bezocht in het kader van de CAO
afspraken over werkdruk en werkplezier. Dit heeft de Ondernemingsraad geholpen om een duidelijk beeld te krijgen van
wat er op de werkvloer speelt. Informatieverstrekking aan medewerkers heeft plaatsgevonden via OR-communiqués.
De Ondernemingsraad neemt deel aan het Landelijk Platform OR samen met de gecertificeerde instellingen.
Middels dit platform wordt contact onderhouden met de politiek, het ministerie en de vakbond(en). Daarnaast worden er
op thema vertegenwoordigers uitgenodigd o.a. van het SKJ, de vakbonden, WIJZ, arbeidsinspectie e.a. De voorzitter
van de OR van BJZ is voorzitter van dit Landelijk Platform.
In 2019 heeft de Ondernemingsraad vier studiedagen gevolgd. Thema’s waren: Eigen functioneren OR, visie op de
organisatie en bepalen speerpunten van de OR, visie op zelforganiserende teams en de rol van de OR, meetpunten
beleid verminderen werkdruk, evaluatiemethodiek verzuimbeleid.
Alle adviesaanvragen en instemmingverzoeken worden voorbereid door de Ondernemingsraad binnen de commissie en
binnen het eigen overleg. Voor sommige thema’s worden indien nodig externen geraadpleegd.
De Experimenteerruimte is een belangrijk onderwerp van gesprek geweest in 2019. In november heeft de RvB een
instemmingsverzoek aan de OR voorgelegd. Hierbij is instemminggevraagd op: Beoordelen en ontwikkelen en Taken,
Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden. Bij de beoordeling van het instemmingsverzoeker heeft de OR oog gehad
voor:
Effecten op de directe cliënturen.
Effecten op de functie-inhoud.
De vertaling naar de team-, regio- en organisatieplannen.
Periodieke toetsingsmomenten.
De vastlegging van minimale verantwoordelijkheden en vrijheden voor de teams
De afspraken rondom ziekteverzuim, werkplezier/ werkdruk en vitaliteit.
Uiteindelijk is dit traject met instemming van de OR afgerond. Daarnaast het de OR ingestemd met de Regeling
tekenbevoegdheid toestemming reizen
Naar aanleiding van de landelijke actie KwaliTIJD voor het kind, is in de CAO jeugdzorg afgesproken dat in iedere
organisatie een beleid en een set normen en/of afspraken moet komen, gericht op het terugdringen van de werkdruk.
Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld.
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Begin 2019 heeft de bestuurder samen met een delegatie van de Ondernemingsraad het plan van aanpak in alle teams
besproken. De Ondernemingsraad toetst de implementatie. Evaluatie staat op de agenda van februari 2020.
HRM, de bedrijfsarts, de preventiemedewerkers en de Arbo coördinator hebben allen een rol in de uitvoering van het
beleid veerkracht en vitaliteit. In overleg met de ondernemingsraad zijn de eerste stappen gezet, zoals invoering van de
menukaart en de bedrijfsarts dichterbij de organisatie plaatsen. Evaluatie van de resultaten van de inspanning staat op
de agenda van februari 2020.
Gespreksonderwerpen die verder nog aan de orde zijn geweest:

Externe audit.

Ontwikkeling Crisisdienst Jeugd.

Tarieven 2020.

Jaarrekening 2018.

Begroting 2020.

Uitvoering verlofbeleid.

Landelijk actie KwaliTIJD voor het kind.
Voor 2020 heeft de Ondernemingsraad de volgende ambities en speerpunten:

De ondernemingsraad wil invloed blijven uitoefenen om te komen tot c.q. behouden van een financieel gezonde en
toekomstbestendige organisatie met een goed werkklimaat.

De ondernemingsraad toetst het borgen van de kwaliteit van de zorg in relatie tot het financieel gezond blijven van
de organisatie met de beperkte middelen die voorhanden zijn.

De ondernemingsraad wil vroegtijdig door de bestuurder meegenomen worden in de plannen en besluiten waardoor
de OR nog invloed kan uitoefenen.
De ondernemingsraad toetst verder:

De implementatie van de CAO afspraken inzake werkdruk en werkplezier.

Het beleid vitaliteit en veerkracht, monitoren of de interventies leiden tot een lager ziekteverzuim.

Beleidskeuzes in relatie tot invloeden van buitenaf.
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Hoofdstuk 5
5.1

Beleid, inspanningen en prestatie

Speerpunten en prestaties 2019

Onze speerpunten en gewenste prestaties voor 2019 hebben wij vastgelegd in de notitie Speerpunten 2019-2020. Onze
ambitie is om:

Krachtig te zijn voor kwetsbare kinderen, jeugdigen en (jong-) volwassenen.

Krachtig te zijn in het werk.

Krachtig te zijn in het netwerk.
Bij het opstellen van de notitie ‘Speerpunten 2019-2020 Bureau Jeugdzorg Limburg’ is rekening gehouden met de
afspraken die voor 2019 met gemeenten/regio’s zijn vastgelegd.
5.1.1

Speerpunten 2019

Krachtig voor kwetsbare kinderen, jeugdigen en (jong-) volwassenen
In al ons handelen richten wij ons doorlopend op het zo onbedreigd mogelijk opgroeien en opvoeden van jeugdigen die
aan onze zorg zijn toevertrouwd. Wij gaan een betekenisvolle relatie aan met jeugdigen en ouders. Waar mogelijk
betrekken wij ouders (en jeugdigen) bij het Team rond de Jeugdige en stellen samen het Plan van Aanpak op.
Wij versterken de kracht van jeugdigen en de context waarin ze opgroeien. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de uitvoering
van werkwijzen in geval van complexe escalerende echtscheidingen, zoals de Schottenaanpak. Kern van de
schottenaanpak is dat ouders een verbod op contact (op welke wijze dan ook) met elkaar gedurende een zekere periode
accepteren. De kinderen blijven wel gewoon contact houden met beide ouders.
In het voorjaar van 2019 zijn de uitkomsten van het Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) beschikbaar gekomen. De
tevredenheid van jeugdigen is - in vergelijking tot het CTO van 2015 – toegenomen. De tevredenheid van ouders is
nagenoeg gelijk gebleven. Uit de uitkomsten van het CTO zijn de volgende hoofdthema's geventileerd:
1) Goede Bereikbaarheid.
2) Continuïteit van hulpverlening.
3) Goede Cliëntbetrokkenheid: bij start samen een plan maken, elkaar informeren over stappen die zowel klanten
als de hulpverlener zetten, regelmatig evalueren en op basis daarvan plan bij stellen.
Wij bespreken de uitkomsten van het CTO o.a. met de Cliëntenraad. Daarnaast zetten wij in op revitalisering van de
cliëntenraad en breder op cliëntparticipatie.
In 2019 is onderzoek gedaan naar de stappen die gezet worden rond meerderjarigheid van jeugdigen. Hierbij is gekeken
naar de verschillende levensgebieden: wonen, werk, scholing, ondersteuning, etc. Geconcludeerd is dat aspecten die
rond meerderjarigheid een rol spelen, zoals wonen, gezondheid, nazorg en financiën goed op het netvlies van de
hulpverleners zitten en met jeugdigen en ouders/verzorgers besproken worden. Vastlegging hiervan in de dossiers vindt
niet altijd plaats, ook omdat in veel gevallen de jeugdige na meerderjarigheid verblijft bij ouder/verzorgers, pleegouders
of in een instelling. Ook kunnen andere hulpverleners betrokken zijn. In enkele regio’s zijn daarnaast specifiek rond
meerderjarigheid overlegvormen ingericht (bv. een zogenaamd Schakeloverleg).
Ook is in 2019 een analyse gemaakt van discontinuïteit in de hulpverlening. Het beeld dat hieruit naar voren kwam was
herkenbaar. Er zijn zaken waarin vaker van hulpverlener is gewisseld en zaken waarin er een duurzame betrokkenheid
is van dezelfde medewerker. Oorzaken van wisselingen zijn met name vertrek en verzuim van medewerkers. In veel
gevallen is bij wisseling sprake van een zorgvuldige overdracht. Het werken in duo’s draagt bij in de continuïteit.
In het krachtig kunnen zijn voor kwetsbare jeugdigen speelt de verplichte certificering van BJZ als Gecertificeerde
Instelling een rol. Het Keurmerkinstituut toetst in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid jaarlijks of GI’s
voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. In januari 2019
vond de opvolgaudit in het kader van de certificering plaats. Hierbij werden door het Keurmerkinstituut vier kritische
feiten, twee feiten en één opmerking geconstateerd. Veel aandacht is uitgegaan naar het opstellen en het uitvoeren van
de verbeterplannen die n.a.v. deze bevindingen zijn opgesteld. Dat de verificatieaudit leidde tot een positieve
beoordeling door het Keurmerkinstituut geeft reden tot grote tevredenheid; een verdienste van de hele organisatie.
Krachtig in het werk
Om krachtig te kunnen zijn voor jeugdigen is het van belang dat medewerkers krachtig in hun werk staan.
Vanaf 2017 hebben teams ervaring opgedaan met horizontaal organiseren en professionaliseren. Dit om werkplezier,
vitaliteit en veerkracht te vergroten en werkdruk te verminderen. Hiervoor is experimenteerruimte aan de teams en hun
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leiding geboden om vorm te geven aan een nieuwe wereld. Een wereld waarin begrippen als professionalisering,
eigenaarschap, werkplezier, vitaliteit, vertrouwen, resultaatverantwoordelijkheid, verbondenheid, horizontale steun,
feedback geven, maar ook transparantie tonen en aanspreekbaar zijn op betekenisvol handelen voor en met jeugdigen,
hun gezinnen en hun omgeving, centraal staan. Er is ruimte geboden om met elkaar te ontdekken wat werkt en wat niet
en er zijn ervaringen opgedaan met nieuwe/andere werkwijzen. Goede ontwikkelingen werden zichtbaar. De kleine
teams verbinden, maar dragen ook nog kwetsbaarheid in zich. Met name daar waar sprake is van wisselingen en/of
verzuim. De rondgangen langs de teams door de Raad van Bestuur en de organisatie brede inspiratiebijeenkomsten die
gehouden zijn hebben echter ook duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling doorgezet moet worden. Ervaren
verworvenheden liggen hieraan ten grondslag. Met instemming van de Ondernemingsraad is de Experimenteerruimte
per 1 januari 2020 beëindigd. Wijzigingen zijn doorgevoerd in beoordelen en ontwikkelen (het vragen van feedback van
collega’s t.b.v. het jaargesprek) en in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (teamleider kan onder-mandaat
verlenen aan teams v.w.b. het aanwijzen en wijzigen van een contactpersoon in een casus).
Preventie en verlaging van verzuim hebben onze volle aandacht. Hoewel het verzuim met 0,7% is afgenomen, is het
verzuim met 8,5% hoog. Voor een belangrijk deel is dit gelegen in langdurige arbeidsongeschiktheid. Doel is deze lijn te
doorbreken en het verzuim verder te verlagen. Voortkomend uit de CAO zijn in 2018 met de OR afspraken gemaakt
aangaande vergroten werkplezier en vermindering werkdruk. Er is voortdurende aandacht voor preventie van
ziekteverzuim en de mogelijkheden om hierin instrumenten uit de zgn. Preventieboog te benutten. Waar nodig worden
op maat oplossingen gezocht daar waar werkdruk te hoog oploopt.
Zwaarte van de caseload heeft impact op de ervaren werkdruk. De caseload wordt door medewerkers gemiddeld
genomen als zwaarder ervaren: omdat zaken in een later stadium bij een GI terecht komen, omdat OTS-en vaker een
voogdij worden (met een lager aantal begeleidingsuren) en omdat maatregelen waarin sprake is van strijdende ouders
toenemen en veel tijd en energie vragen.
BJZ is – net als de WSG en het Leger des Heils – voor een periode van in principe 4 jaar (2019 – 2022) gegund voor de
uitvoering van GI-activiteiten. Bij de gunning hebben de GI’s aangegeven dat de voorgestelde tarieven ontoereikend zijn.
Hierop is met externe ondersteuning een traject gestart om te komen tot faire tarieven voor de jaren 2020 – 2022. In het
voorjaar van 2019 heeft dit geleid tot overeenstemming over faire tarieven. Hierbij zijn tevens nadere afspraken gemaakt
over een verbeteragenda voor de jaren van de gunningsperiode. Elementen van deze verbeteragenda zijn: het
verminderen van het ‘gedoe’ voor medewerkers om tot inzet van gewenste hulp te kunnen komen, opschalen en
afschalen tussen wijkteams en GI, aanpak van verzuim en arbeidsmarktkrapte en innovatie en transformatie. Al deze
afspraken moeten ook bijdragen aan een verlaging van de ervaren werkdruk. Deze verbeteragenda vormde ook de basis
voor het verbeterplan van de GI’s en de regio’s, zoals dit is opgesteld naar aanleiding van het Inspectierapport
“Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”.
Als onderdeel van de afspraken over faire tarieven zijn nadere afspraken gemaakt over de vergoeding van bijzondere
kosten. Hiervoor wordt een separaat tarief gehanteerd.
Om krachtig in het werk te kunnen staan is – naast ondersteuning van de professional – scholing en deskundigheidsbevordering van belang. Niet alleen voor nieuwe maar ook voor zittende medewerkers. BJZ beschikt hiervoor over een
uitgebreid scholingsaanbod. Dit aanbod stelt medewerkers in staat om te voldoen aan de eisen vanuit de SKJ-registratie,
maar biedt ook mogelijkheden tot aanvullende scholing, bv. via het aanbod vanuit de BJZ academy (skillstown).
Krachtig in netwerken
Bureau Jeugdzorg is een schakel in een keten van partijen die gezamenlijk en afgestemd – in netwerken – invulling
geven aan de zorg aan jeugdigen. Van belang is dat dit effectief en efficiënt gebeurt en zoveel mogelijk vanuit een
doorlopende levenslijn van jeugdigen. Dit vraagt dat lijnen kort zijn, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn
en waar nodig/noodzakelijk snel en tijdig opgeschaald, maar ook afgeschaald kan worden. De basis voor de
samenwerking ligt in de verschillende afspraken en overeenkomsten die met partijen zijn vastgelegd; met gemeenten,
met wijkteams, met instellingen voor jeugd- en opvoedhulp en met andere ketenpartners. Belangrijker dan
overeenkomsten is echter dat partijen invulling geven aan een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het
welzijn en welbevinden van de (kwetsbare) jeugdigen in Limburg.
Met gemeenten geven wij uitvoering aan de eerder genoemde verbeteragenda. Eerder opgestelde transformatieplannen
en werkagenda’s hebben hierin een plek gekregen. Het gaat hierbij o.a. om verbinding en (tijdig) op- en afschalen, maar
is ook gericht op kostenbeheersing. Door kostenbewustzijn bij het opstellen van bepalingen – zonder afbreuk te doen
aan de gewenste jeugdhulp – kan BJZ hieraan bijdragen. Het overleg met gemeenten kan hierop zijn gericht.
Ook hebben wij met gemeenten afspraken gemaakt over monitoring, verantwoording en berichtenverkeer. Deze
afspraken dienen (uiteindelijk) te leiden tot een verlaging van administratieve lasten. Harmonisering tussen gemeenten is
hierbij een voorwaarde.
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In de keten rond crisishulpverlening speelt de Crisisdienst Jeugd (CdJ) van Bureau Jeugdzorg een belangrijke rol. De
CdJ realiseert een 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid in crisissituaties van/met jeugdigen. De CdJ vervult deze rol
ook voor LVB- en GGZ-jeugdigen. Vanuit haar rol heeft de CdJ nauwe contacten met de gemeentelijke wijkteams. Zo
gaan waar mogelijk medewerkers van de CdJ en de wijkteams binnen kantoortijden gezamenlijk op actieve inschatting.
Medewerkers van de CdJ gaan ook met medewerkers van VT op actieve inschatting. In 2020 worden nadere besluiten
genomen over de inrichting van de crisishulpverlening in Noord- en Midden-Limburg voor de jaren 2021 en verder.
Overige speerpunten voor 2019
















5.1.2

Calamiteiten en incidenten (w.o. agressie, datalekken en incidenten met jeugdigen) worden gemeld bij de
Incidentencommissie. Deze Incidentencommissie stelt per vier maanden een rapportage op van calamiteiten en
incidenten. Deze wordt o.a. besproken in het MT, maar ook in de teams. Voor calamiteiten geldt dat deze altijd
gemeld worden. Datalekken en agressie-incidenten werden niet altijd gemeld. Het (verder) verbeteren van het
meldgedrag heeft onze voortdurende (en specifieke) aandacht. Een gebruiksvriendelijk meldformulier moet
hieraan bijdragen. De ontwikkeling hiervan is ter hand genomen, maar heeft meer voeten in de aarde dan
vooraf verondersteld.
Beveiligd mailen was al mogelijk met diverse instellingen, instanties en gemeenten. Om beveiligd mailen van
persoonsgegevens breder mogelijk te maken hebben wij Zivver geïnstalleerd.
Wij leveren periodiek de gevraagde (beleids-)gegevens aan CBS en gemeenten. Sinds de overgang naar WIJZ
werken wij ook aan de doorontwikkeling van ons MCS (management control systeem) dat stuurinformatie
genereert voor bestuur, management, middenkader en teams. Dit stelt ons in staat de stand van zaken te
volgen, afwijkingen te signaleren en hierop te reageren, maar ook te anticiperen.
In de ondersteuning van medewerkers speelt het registratiesysteem WIJZ een belangrijke rol. Een evaluatie
van WIJZ onder medewerkers heeft verbetermogelijkheden opgeleverd. Deze zijn waar mogelijk in 2019
doorgevoerd. Er zijn ook wensen die niet gehonoreerd kunnen worden, met name omdat hier bij de ontwikkeling
van WIJZ keuzes zijn gemaakt.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de wijze getoetst waarop BJZ risicotaxaties een plek geeft
binnen het TrJ (Team rond de Jeugdige). Ter afsluiting van de toetsing heeft de Inspectie begin 2019
onaangekondigd TrJ’s bijgewoond. De werkwijze in de TrJ’s is door de Inspectie positief beoordeeld.
De inrichting van het berichtenverkeer ten behoeve van verantwoording en facturering heeft verder gestalte
gekregen. Nadruk hierbij ligt op het minder arbeidsintensief maken van het melden en controleren. Verdere
slagen hierin zijn voorzien voor 2020.
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat. Eerder getroffen besparingsmaatregelen dragen bij
aan het realiseren van dit doel. Voor 2020 heeft de Raad van Toezicht een sluitende begroting goedgekeurd.
De afgelopen jaren hebben we veel gevraagd van onze medewerkers. Daarom is het belangrijk dat wij voor de
jaren 2020-2022 een fair tarief overeen zijn gekomen met gemeenten.
Huurovereenkomsten van onze locaties in Maastricht en Roermond lopen in 2021 af. De huur van deze panden
is opgezegd. Oriëntatie op huisvesting per 2021 vindt in 2020 plaats. Daarbij spelen kosten, de benodigde
kantoorruimte en parkeergelegenheid een rol.
In 2019 is overgegaan tot vervanging van de telefoons als onderdeel van de facilitaire uitrusting van
medewerkers. In het tijd- en werkplekonafhankelijk werken spelen deze een belangrijke rol.
Prestaties 2019

In de speerpuntennotitie 2019 is een aantal prestatie-indicatoren (KPI’s) geformuleerd. Doel en realisatie zijn hieronder
weergegeven. Regiomanagers rapporteren vier maandelijks op deze KPI’s, maar monitoring erop vindt continu plaats.

Eerste face to face gesprek binnen 5 werkdagen.
Eerste Plan van Aanpak binnen 6 weken (42 dagen) na aanmelding. Tevens wordt
gemonitord hoeveel plannen binnen 8 weken (56 dagen) worden afgerond.
Tijdige meldingen aan de Raad voor de Kinderbescherming i.h.k.v. de toetsende taak:
- niet verlengen OTS.
- thuisplaatsingen/niet verlengen MUHP.
Tijdigheid rapportage JB (voogdij)/JR: jaarrapportage.
De LIJ wordt – waar van toepassing – toegepast en is aantoonbaar aanwezig in het
dossier.
Verslag B&O-jaargesprek is aanwezig in de personeelsdossiers op het CB.
De STEP wordt op het juiste moment afgenomen.

Doel
80%
80%

Realisatie
75%
76%
(87%)

90%
70%
90%
85%

80%
70%
75%
65%

75%
60%

72%
60%

Een algemene constatering is dat de realisatie nog niet in lijn is met de gestelde doelen. In alle gevallen is wel een
verbetering lopende het jaar zichtbaar. Hoog verzuim en werkdruk zijn van invloed op de realisatie. Ook de grillige
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verhouding tussen aanbod en beschikbare capaciteit speelt een rol.
De scores op de doorlooptijden achten wij tevredenstellend, ook vanwege de verbeterslagen die zijn gemaakt. BJZ kent
geen wachtlijsten. Wel is het door omstandigheden mogelijk dat doorlooptijden voor bv. het 1 e face to face gesprek
langer zijn. Desondanks lukt het in veel gevallen wel om binnen aanvaardbare termijn het Plan van Aanpak vast te
stellen.
Het tijdig melden aan de Raad voor de Kinderbescherming aangaande het niet-verlengen van de OTS, de tijdigheid van
de jaarrapportage JB/JR en de toepassing van de LIJ blijven onze aandacht hebben. De LIJ is een keteninstrument. Om
ons stuk te kunnen verzorgen is het van belang dat wij de LIJ aangereikt. Dit is niet altijd het geval en heeft invloed op de
realisatie. Voor wat betreft beoordelen en ontwikkelen (B&O) geldt dat jaargesprekken veelal wel gevoerd worden, maar
verslagen niet tijdig beschikbaar komen om opgenomen te worden in het personeelsdossier.
Ondertoezichtstelling
Wij monitoren de doorlooptijden 1e face to face-contact en plan van aanpak. Dashboards geven ons op het niveau van
teams regio en organisatie dit inzicht op welke wijze deze doorlooptijden zich ontwikkelen. Hieronder zijn de scores voor
de OTS op het niveau van de organisatie voor 2019 via het dashboard gevisualiseerd.

Voogdij
Hieronder is de score voor de voogdij voor wat betreft het Plan van Aanpak op het niveau van de organisatie voor 2019
via het dashboard gevisualiseerd.
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5.2

Kwaliteit

5.2.1

Kwaliteit van zorg

Elk kind is een talent en heeft recht op een onbedreigde ontwikkeling. Vraagt het onbedreigd opgroeien om nietvrijblijvende ondersteuning van het kind en zijn gezin, dan biedt Bureau Jeugdzorg Limburg lokaal uitkomst. Wij zijn
bevoegd om maatregelen Kinderbescherming en Jeugdreclassering uit te voeren. Met een scherp oog voor de eigen
kracht van het kind zelf, zijn gezin en de directe omgeving activeren wij waar mogelijk en beschermen wij waar nodig. In
nauwe samenwerking met andere relevante personen en instellingen krijgt zo elk talent een kans. Dagelijks zetten wij
ons in om talenten van kinderen te ontwikkelen. Onze kwaliteit van zorg draagt hieraan bij.
Het belangrijkste kwaliteitskader voor Bureau Jeugdzorg Limburg is het Normenkader als basis voor certificering. Het
normenkader ziet toe op het gedwongen kader; jeugdbescherming en jeugdreclassering. In januari 2019 vond de
opvolgaudit in het kader van de certificering plaats. Hierbij werden door het Keurmerkinstituut vier kritische feiten, twee
feiten en één opmerking geconstateerd. Voor BJZ was dit de eerste keer dat sprake was van kritische feiten. Kritische
feiten hadden o.a. betrekking op cliëntparticipatie, het sturen op prestatie-indicatoren, het vertalen van incidenten naar
een operationeel plan en op de toepassing van de LIJ in de jeugdreclassering. Voor alle geconstateerde punten zijn
verbeterplannen opgesteld. In een verificatieaudit heeft het Keurmerkinstituut geconstateerd dat op alle kritische feiten
voldoende verbetering zichtbaar was. In januari 2020 heeft een herbeoordeling plaatsgevonden waar geen kritische
feiten geconstateerd zijn. De geldigheid van het certificaat is daarmee met drie jaar verlengd tot 2023. We hebben laten
zien dat we als organisatie over een grote verbeterkracht beschikken.
Naast de externe audit houden wij jaarlijks ook interne audits en zgn. PRI’s (Prospectieve Risico Inventarisatie). In ons
kwaliteitssysteem spelen deze een belangrijke rol. Uitvoering ervan gebeurt gestructureerd en gestandaardiseerd.
Rapportages worden besproken in het MT. Op basis van de bevindingen worden waar nodig verbeterpunten opgesteld.
De uitvoering van deze verbeterpunten uit de diverse audits en de PRI’s wordt gevolgd en gemonitord via de
‘Verbetermonitor’. Bespreking ervan vindt periodiek plaats in het MT. Onderwerpen van interne audits in 2019 waren de
P&C-cyclus en de start OTS. Onderwerpen van de PRI’s waren: ziekteverzuim, ketensamenwerking BJZ en
zorgaanbieders en risicotaxatie instrumenten.
In 2018 zijn we van start gegaan met het Platform Kwaliteit & Innovatie. Met deelnemers uit alle lagen van de organisatie
is er een jaaragenda 2019 opgesteld en door het MT vastgesteld. Hierin is de basis gelegd voor een verdieping van de
toepassing van de (basis)methodieken zoals die bij Bureau jeugdzorg Limburg worden omarmd en toegepast (Delta en
de methode Voogdij voor de jeugdbescherming en ‘De jongere aanspreken’ voor de jeugdreclassering). Na een
bezinningsperiode zijn er keuzes gemaakt en is de uitwerking ter hand genomen. Daarnaast zijn er acties ondernomen
die moeten leiden tot een betere borging van het methode-integer werken. Ook de aanvullende methodieken (Methodiek
t.b.v. problematische (echt)scheidingen, Safe Path, sexting) zijn onder de loep genomen en er zijn acties uitgezet om
deze te implementeren.
De Jeugdreclasseerders bij BJZ hebben zich in positieve zin uitgesproken over de JR 2.0-methodiek voor de
Jeugdreclassering. Deze is ontwikkeld door de WSG. Een werkgroep heeft een inventarisatie van ontwikkelonderwerpen
(b.v. participatie, netwerksamenwerking, digitale hulpmiddelen) opgesteld aan de hand waarvan aanvang 2020 een
opleidingsaanbod zal worden samengesteld. Implementatie van de nieuwe werkwijze is voorzien na de zomer 2020.
Nadat enkele jaren geleden – na de eerste kennismaking en uitvoering – Safe Path op kleine schaal met succes is
toegepast, is besloten om de opzet van de toepassing van de methodiek te verbreden en de ondersteuning door inzet
van eigen specialisten mogelijk te maken. Inmiddels zijn twee teams getraind in de beginselen van Safe Path en wordt
een interne trainer verder opgeleid in de training en ondersteuning van de methodiek.
De door BJZ ontwikkelde methodiek Kind Uit de Strijd (KUS) zal doorontwikkeld worden in de richting van de Methodiek
Problematische (echt)Scheidingen, een methodiek die door een samenwerkingsverband van GI’s is ontwikkeld.
Mede naar aanleiding van het landelijk rapport over misbruik in de jeugdzorg heeft de Inspectie Jeugdzorg alle GI’s
opgedragen aandacht te besteden aan het signaleren van seksueel grensoverschrijdend gedrag. BJZ heeft hiervoor het
zgn. VSGG-traject ontwikkeld (Voorkomen Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag), een tweedaagse training voor alle
professionals. Als verdiepingstraject is – op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie – een Virtual Reality
(VR)-productie, methodiekbeschrijving en leerlijn ontwikkeld omtrent sexting. Jeugdzorgwerkers worden in de
gelegenheid gesteld deze methodiek toe te passen t.b.v. eigen pupillen. Daarnaast zijn we in overleg met scholen en de
GGD Zuid-Limburg om het traject ter beschikking te stellen voor leerkrachten en leerlingen.
Medewerkers kunnen in hun zaken geconfronteerd worden met huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit kan
aanleiding zijn om te melden bij Veilig Thuis. Een afwegingskader dat aangeeft hoe in voorkomende gevallen te
handelen, is in ontwikkeling.
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In het kader van de afspraken die zijn gemaakt in het tarieventraject, gaan we in 2020 een nieuwe start maken met het
toepassen van de Sociale Netwerk Strategieën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde die hiervan bij
BJZ beschikbaar is. De innovatieruimte binnen de afgesproken budgetten wordt benut om de grote inzet die SNS met
name bij aanvang in een zaak vraagt, te kunnen realiseren.
Ten behoeve van de borging van het methode-integer werken en het ondersteunen van de professionele reflectie gaan
we onderzoeken of de toepassing van Methodische Leerbijeenkomsten hierbij behulpzaam bij kunnen zijn. Wij gaan met
de teams in gesprek over de meest gewenste toepassingsvormen en de behoefte aan ondersteuning hierbij. In het 2e
kwartaal van 2020 willen we deze reflectievorm beschikbaar stellen t.b.v. de teams.
Belangrijke aspecten van kwaliteitsbeleid zijn verder de vertaling naar de organisatie van de landelijk ontwikkelde
Richtlijnen Jeugdzorg en Informatiebeveiliging. De wet AVG die in 2018 in werking is getreden, speelt hierbij een
belangrijke rol. Het veiligheidsbeleid van BJZ is hierop aangepast.
Wij hebben processen zo ingericht dat deze met maximale betrokkenheid van cliënten uitgevoerd worden. Zo worden
ouders en jeugdigen betrokken bij de opstelling van het Plan van Aanpak, waardoor zij vanaf de start worden
meegenomen in de doelen die worden nagestreefd en de wijze waarop deze doelen bereikt kunnen c.q. moeten worden.
Ouders en jeugdigen kunnen ook uitgenodigd worden voor het Team rond de Jeugdige.
Via het invullen van de zogenaamde STEP wordt de afname van de zwaarte van problematiek gemonitord. Ouders en
jeugdigen krijgen na afsluiting van de hulpverlening een exit-vragenlijst toegestuurd. Aan de hand van gestructureerde
vragen kunnen zij een oordeel geven over de geboden hulp. We moeten nog komen tot een gestructureerde analyse van
de STEP- en exit-vragenlijsten.
BJZ is een lerende organisatie die medewerkers de gelegenheid biedt zich te ontwikkelen, zodat zij als professional
goed en up to date gekwalificeerd zijn en blijven voor het werk dat zij doen. Opleidingen en trainingen ondersteunen
hierbij. Waar mogelijk maakt BJZ bij trainingen gebruik van eigen medewerkers. Zij worden hiervoor getraind, o.a. via de
‘train-de-trainer’-methode. Inmiddels biedt Bureau Jeugdzorg Limburg zowel intern als extern trainingen aan:
‘Beroepsethiek, beroepscode en tuchtrecht’, ‘Voorkomen Grensoverschrijdend Seksueel Gedrag’, ‘Met het oog op
veiligheid’, ‘Functiescholing Jeugdbescherming’ en ‘Optreden ter terechtzitting’. Van dit aanbod wordt door externe
partijen in toenemende mate gebruik gemaakt.
Onze jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het
bijhouden van deskundigheid door het volgen van scholing en trainingen is nodig om de vakbekwaamheid op peil te
houden. BJZ is CEDEO-erkend, waardoor trainingen ook aan externen aangeboden kunnen worden. Trainingen zijn
geaccrediteerd waardoor deelnemers hiervoor punten krijgen voor hun SKJ-registratie.
In de toetsing en borging van kwaliteit spelen de Inspecties (bv. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de
Arbeidsinspectie) en de Autoriteit Persoonsgegevens een belangrijke rol. Zo onderzoekt de Inspectie individuele
casuïstiek. Soms gaat hieraan een interne rapportage aan vooraf. Daar waar dit van toepassing was hebben de
bevindingen van de Inspectie geleid tot beleidsaanpassingen.
Cliënten kunnen zich ook wenden tot de Nationale Ombudsman. Hiervan is ook in 2019 enkele keren sprake geweest.
Op verzoek van de Nationale Ombudsman heeft BJZ in een aantal zaken vragen beantwoord.
Rond de inwerkingtreding van de Wet AVG op 1 mei 2018 hebben wij een implementatieplan opgesteld door een
werkgroep AVG. Er zijn bijeenkomsten gehouden voor medewerkers gericht op bewustwording en op het melden van
incidenten en er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. In 2019 zijn ook meldingen van datalekken
gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gesloten Jeugdzorg
Een plaatsing in gesloten jeugdzorg grijpt diep in op de (leef-)situatie van jeugdigen en hun ouders. Dit vraagt om
zorgvuldige afwegingen. Onze professional trekt hierin samen op met de gedragswetenschapper en de GZ-psycholoog.
De GZ-psycholoog geeft ook de instemmingsverklaring af die toegevoegd moet worden aan het verzoekschrift voor de
kinderrechter.
BJZ verzorgt ook de coördinatie gesloten jeugdzorg voor BJZ en voor de gemeenten (vrijwillige plaatsingen). De
provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben een gezamenlijk coördinatiepunt ingericht. Aanmeldingen voor
een gesloten plaatsing verlopen via het Toeleidingssysteem Gesloten Jeugdzorg (TLS). In 2019 was sprake van 72
aanmeldingen voor gesloten jeugdzorg vanuit de GI en 43 meldingen vanuit de gemeente (vrijwillige plaatsingen).
Meldingen hadden betrekking op negentig unieke jeugdigen. Aanmelding kan nl. ook een hernieuwde plaatsing (bv.
wanneer een jeugdige is weggelopen en niet binnen 14 dagen terug is) of een overplaatsing betreffen. Opvallend is het
grote aantal plaatsingen in vrijwillig kader.
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5.2.2

Klachten

Cliënten en belanghebbenden kunnen bij een onafhankelijke Klachtencommissie van BJZ terecht op het moment dat zij
klachten of gevoelens van onvrede hebben over de wijze waarop zij bejegend zijn. Bij hun klacht kunnen zij zich bij laten
staan door vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Soms laten cliënten zich in de
klachtenprocedure ondersteunen door advocaten. Cliënten ontvangen bij de aanvang van de hulpverlening informatie
over de wijze waarop zij klachten in kunnen dienen. Deze informatie – als ook informatie over het AKJ – is voor cliënten
te vinden op onze website (www.bjzlimburg.nl).
De Klachtencommissie stelt jaarlijks een Jaarverslag op. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de wijze waarop de
klachtenregeling is vormgegeven, de samenstelling van de klachtencommissie, de werkwijze, de strekking van de
oordelen en adviezen en de maatregelen die BJZ naar aanleiding daarvan heeft getroffen. In 2019 zijn twee neiuwe
leden toegetreden tot de Klachtencommissie. In het jaarverslag van de Klachtencommissie staan ook meer
gedetailleerde cijfers, bv. over het aantal klachten dat op locaties – via bemiddeling – is opgepakt. Alvorens een klacht
namelijk in behandeling wordt genomen door de Klachtencommissie wordt getracht middels bemiddeling (intern) tot een
tevredenstellende oplossing te komen. Meestal lukt dit ook. Lukt dit niet of staat de klager niet open voor bemiddeling,
dan wordt de klacht door de Klachtencommissie in behandeling genomen.
Uiteindelijk zijn in 2019 12 klachten door de Klachtencommissie behandeld (tegen 26 in 2018). Twee klachten zijn alsnog
via bemiddeling naar tevredenheid afgehandeld. Ten aanzien van de klachten geldt verder:

Teruggetrokken na bemiddeling: 1

Niet gegrond:
3

Gedeeltelijk gegrond:
2

Gegrond:
0

Niet ontvankelijk:
0

Niet gegrond/niet ontvankelijk:
3

Klager ziet af van behandeling:
1

Nog lopend:
1
De Raad van Bestuur heeft de adviezen van de klachtencommissie in haar uitspraken gevolgd en de aanbevelingen van
de Klachtencommissie zijn verwerkt in de werkwijze en het beleid van BJZ.
Cliënten laten zich regelmatig ondersteunen door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De ondersteuning
door het AKJ is een duidelijke meerwaarde in de klachtenprocedure. Het AKJ stelt jaarlijks een verslag op van haar
bevindingen en dit verslag wordt besproken in het Managementteam van BJZ samen met het AKJ. Geconstateerd is dat
zowel BJZ als het AKJ het belang van de cliënt centraal stellen en van daaruit proberen om tot een gezamenlijke
oplossing te komen.
5.2.3

Incidenten

Bureau Jeugdzorg beschikt over een Incidentencommissie met als taak het verzamelen, analyseren en zo nodig
onderzoeken van incidenten, calamiteiten en agressie-incidenten. In het jaarverslag van de Incidentencommissie wordt
een overzicht gegeven van de in 2019 bij de Incidentencommissie binnengekomen calamiteiten, incidenten en agressieincidenten. In 2019 was sprake van 18 calamiteiten (29 in 2018), 98 incidenten (58 in 2018) en 72 meldingen van
agressie jegens medewerkers (15 in 2018). Calamiteiten betroffen o.a. een suïcide door een jeugdige, seksueel
grensoverschrijdend gedrag van jeugdigen, fysiek grensoverschrijdend gedrag van jeugdigen en pogingen tot suïcide
door jeugdigen. Veel incidenten betreffen het weggelopen jeugdigen uit een voorziening. In 2019 is vijftien maal melding
of aangifte gedaan bij de politie in het kader van agressie jegens medewerkers.
Vastlegging en analyse van meldingen vindt plaats en waar nodig worden aanpassingen in het beleid doorgevoerd. In
2019 is door diverse uitgezette acties de bewustwording onder de teams ten aanzien van melden fors vergroot. Dit heeft
onder andere geresulteerd in een toename in het aantal binnengekomen meldingen.
Is sprake van onheuse bejegening tussen medewerkers, dan kunnen medewerkers van BJZ een beroep doen op
(onafhankelijke) vertrouwenspersonen.
In 2019 hebben de gezamenlijke GI’s middels een pamflet aandacht gevraagd voor agressie tegen medewerkers. Dit
kan zowel verbale als fysieke agressie zijn. Agressie jegens medewerkers kan en mag nooit geaccepteerd worden!
5.2.4

Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk

Bureau Jeugdzorg Limburg staat voor goed werkgeverschap. Medewerkers dienen optimaal in staat te worden gesteld
om uitvoering te kunnen geven aan hun taken en activiteiten. Dit vraagt om ondersteuning vanuit de organisatie, om
scholing en deskundigheidsbevordering en om het creëren van een adequate werkomgeving.
Jaardocument 2019 Bureau Jeugdzorg Limburg: Bestuursverslag

Pagina 28

De krappere arbeidsmarkt is ook voor BJZ in toenemende mate merkbaar. Dit vraagt ook om andere manieren van
werving. Het vinden en binden van (nieuwe) medewerkers heeft nadrukkelijk onze aandacht. Dat onze stagiaires hun
stageperiode bij BJZ en de ondersteuning die ze hierbij hebben ervaren zeer positief waarderen stemt ons in dit kader
zeer tevreden.
Met ingang van 2019 zijn er geen medewerkers van BJZ meer gedetacheerd bij gemeenten. In de jaren 2015-2018 zijn
diverse medewerkers – na aanvankelijke detachering – in dienst genomen door gemeenten.
Het ziekteverzuim is in 2019 uitgekomen op 8,5% (9,2% in 2018). Ten opzichte van 2018 is dit een afname van 0,7%.
Het ziekteverzuim betreft in belangrijke mate langdurig verzuim (langer dan een half jaar). Ontwikkelingen in het werk en
het relatief grote aantal oudere medewerkers (>55 jaar) zijn hierin belangrijke factoren. Bureau Jeugdzorg kent een
vervangingsbeleid. Desondanks leidt verzuim tot toename van de ervaren werkdruk.
De aanpak van ziekteverzuim blijft een belangrijk punt van aandacht. Hierbij wordt gekeken naar oorzaken van verzuim,
preventie ervan, maar ook naar de wijze waarop medewerkers in langdurig verzuim verbonden kunnen blijven met de
organisatie. Er is een concreet plan opgesteld gericht op vitaliteit en veerkracht. In de aanpak van ziekteverzuim – en
preventie ervan – speelt ook de bedrijfsarts een rol.
In oktober 2017 is uitvoering gegeven aan een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Het MTO 2017 liet een
gemiddelde score zien van 6,7. Op basis van de uitkomsten zijn op teamniveau verbeterplannen geformuleerd voor de
jaren 2018 - 2020. Monitoring van de uitvoering van deze plannen vindt plaats.
Het tuchtrecht heeft grote impact op medewerkers; omdat zij ter verantwoording worden geroepen voor hun handelen en
vanwege de consequenties die een uitspraak van de tuchtcollege kan hebben. Dit geeft een gevoel van onveiligheid. Wij
bieden ondersteuning aan medewerkers die in een tuchtrechtzaak verwikkeld zijn. Voor juridische ondersteuning kunnen
medewerkers ook een beroep doen op de DAS.
Op het gebied van personeelsbeleid is verder aandacht uitgegaan naar:
Uitvoering verlofbeleid.
Digitalisering HRM.
Herijking en actualisering van processen en beleid i.h.k.v. de experimenteerruimte.
5.2.5

ICT

ICT en adequate ondersteuning hierin van de medewerkers zijn onmisbaar. Er worden in dit kader ook steeds hogere
eisen gesteld aan organisaties. Het gaat hierbij om systemen en het voorkomen van uitval ervan, bescherming tegen
invloeden van buitenaf (bv. hacken, phishing een DDoS- aanvallen), het borgen van privacy, de oplevering van adequate
managementinformatie, passende facilitering van medewerkers (w.o. telefoon en devices) een goed geoutilleerde
helpdesk, etc. Belangrijke uitdagingen in 2019 lagen in de nieuwe Wet AVG en beveiligd mailverkeer, het ondersteunen
van het berichtenverkeer, WIJZ en het genereren van managementinformatie uit WIJZ. Voor beveiligd mailen is Zivver
geïntroduceerd.

5.3

Financieel beleid

5.3.1

Hoofdlijnen financieel beleid

Bureau Jeugdzorg Limburg staat voor een gezonde – financiële – bedrijfsvoering. De regio's/gemeenten zijn onze
belangrijkste financier. Voor het merendeel betreft het hier Limburgse gemeenten, maar wij voeren ook maatregelen uit
waarbij de financiële verantwoordelijkheid ligt bij een niet-Limburgse gemeente. Naast de middelen voor de reguliere
taakuitvoering, verkrijgen wij incidenteel – project gerelateerde – middelen van het Rijk en gemeenten.
De financiële verslaglegging over het jaar 2019 maakt integraal onderdeel uit van dit Jaardocument.
5.3.2

Continuïteit

In de jaarrekening 2019 wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten in de jaren na 2019 worden
gecontinueerd. Met ingang van 2019 is in alle Limburgse regio’s sprake van subsidie. Hiervoor is in 2018 door de regio’s
– in gezamenlijkheid – uitvoering gegeven aan een subsidietender. Gunning heeft plaatsgevonden voor een periode van
twee jaar, met een verlengingsmogelijkheid van twee maal één jaar; totaal vier jaar.
Voor continuïteit is het van belang dat BJZ stabiel en financieel (duurzaam) gezond is. In navolging op de subsidietender
zijn GI’s en regio’s in 2018 gesprekken gestart om te komen tot faire tarieven voor de jaren 2020 en verder. Dit traject
heeft geleid tot overeenstemming over faire tarieven voor de jaren 2020-2022.
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Voor continuïteit vanuit bedrijfsmatig perspectief is verder de volumeontwikkeling van belang. Nadat het aantal
maatregelen gedurende een aantal jaren fors is teruggelopen lijkt voor 2019 sprake van enige stabilisatie. Dit geldt met
name voor het aantal OTS-en en voogdijmaatregelen. Het aantal maatregelen jeugdreclassering blijft dalen.
In de subsidieregeling is opgenomen dat GI’s jaarlijks maximaal 5% van het verstrekt subsidie aan de reserve toe mogen
voegen.
5.3.3

Financieel resultaat

Het jaar 2019 is afgesloten met een geconsolideerd positief resultaat van € 530.885,- Dit is ook het resultaat voor BJZ.
Omdat VT geen verdere mogelijkheid meer heeft om te reserveren, zullen de middelen die niet zijn benut aan de
gemeenten terugbetaald worden.
In 2016 en 2017 heeft BJZ een aantal bezuinigingen doorgevoerd die ertoe hebben geleid dat de negatieve resultaten in
deze jaren zijn omgebogen naar positieve resultaten in 2018 en 2019. Het resultaat 2019 wordt toegevoegd aan de
egalisatiereserve. De resultaatbestemming is verwerkt in de balans per 31 december 2019.
5.3.4

Financiële positie op balansdatum

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste financiële kengetallen opgenomen die inzicht geven in de resultaat- en
balansontwikkeling van Bureau Jeugdzorg Limburg (geconsolideerd).
Financiële
kengetallen
Omzet
Resultaat
Resultaatmarge
Eigen vermogen
Weerstandsvermogen
Solvabiliteit
Liquiditeitsratio
Werkkapitaal

Jaarrekening
2015
€ 30.319.156
€ 59.024
0,19%
€ 3.718.548
11%
36%
1,8
€ 4.148

Jaarrekening
2016
€ 27.069.036
- € 1.175.532
-4,34%
€ 2.543.016
9%
26%
1,3
€ 2.074

Jaarrekening
2017
€ 25.012.639
- € 702.928
-2,81%
€ 1.840.088
7%
23%
1,2
€ 1.102

Jaarrekening
2018
€ 23.781.824
€ 845.526
3,56%
€ 2.685.614
11%
32%
1.4
€ 2.093

Jaarrekening
2019
€ 23.596.251
€ 530.885
2,25%
€ 3.216.499
13%
38%
1.5
€ 2.269

Resultaat
Wij hebben het jaar 2019 met een positief resultaat afgesloten. Hiermee is voldaan aan de opdracht van de RvT. Voor
het voeren van een gezonde financiële huishouding is het ook gewenst begrotingen op te stellen die sluitend en
taakstellend zijn en waar mogelijk ruimte bieden om de reserve weer op een passend niveau te brengen. Voor 2020
heeft de RvT een sluitende begroting goedgekeurd.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie over de mate waarin de organisatie in staat is niet-structurele tegenvallers
op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Het is van belang voor het bepalen van de gezondheidstoestand
van de financiële positie van de organisatie. Wij achten een minimaal weerstandsvermogen van 10% noodzakelijk. Het
weerstandsvermogen in 2019 bedraagt 13%.
Solvabiliteit
De solvabiliteit is een kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen en laat
zien hoe groot de afhankelijkheid is van schuldeisers. Wij achten een solvabiliteit van 25% noodzakelijk. Met 38% wordt
dit in 2019 gerealiseerd.
Liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate BJZ aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. We achten een
liquiditeitsratio van minimaal 1 noodzakelijk. De liquiditeitsratio van Bureau Jeugdzorg Limburg in 2019 bedraagt 1,5. De
gemeenten onderkennen het belang van liquiditeit voor de GI’s door te blijven bevoorschotten.
5.3.5

Toekomstverwachtingen

Financieel staat BJZ er weer redelijk goed voor, maar gegeven onzekerheden en verplichtingen, is dat ook maar goed.
Belangrijk is dat voor 2020 – 2022 afspraken gemaakt zijn met de regio’s over een faire tariefstelling. Aandachtspunt blijft
in ieder geval het tarief voor voogdijzaken. Dit tarief is nog niet in overeenstemming met de inzet die de uitvoering van
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een voogdijmaatregel vraagt. Verder dient met de regio gekomen te worden tot sluitende en dekkende afspraken over de
vergoeding van bijzondere kosten.
Veerkracht en vitaliteit van medewerkers en teams worden verder bevorderd. Belangrijke stappen hiervoor zijn in de
afgelopen jaren gezet. Horizontaal organiseren vergroot niet alleen de verbinding en de betrokkenheid binnen en tussen
teams, maar ook met het middenkader, het management en de ondersteunende diensten. Hierbij zijn ook preventie van
verzuim en het verder terugdringen van het verzuim van belang. Dit is temeer van belang omdat het steeds meer moeite
kost om nieuwe medewerkers te werven. Verloop en verzuim maken de kleinere teams die zijn gevormd kwetsbaar.
De werkdruk van medewerkers blijft een punt van aandacht. Afspraken met gemeenten moeten ertoe leiden dat
medewerkers minder ‘gedoe’ ervaren bij het komen tot de inzet van gewenste hulp. Verder zal gekeken worden naar een
meer efficiënte wijze van declaratie van reiskosten.
Landelijk zijn ook zgn. schrapsessies gehouden gericht op vermindering van de administratieve lasten. De effecten van
deze sessies zijn – vooralsnog – beperkt.
In 2020 verwachten wij duidelijkheid over de toekomstige inrichting van de crisishulpverlening in Noord- en MiddenLimburg. Deze duidelijkheid is van belang voor onze CdJ en voor de wijze waarop wij de 24/7 bereikbaarheid en
beschikbaarheid voor onze cliënten ook in 2021 kun borgen.
5.3.6

Risico’s

Risico’s liggen op het vlak van werkdrukbeheersing en arbeidsmarkt.
Volumeontwikkelingen blijven een punt van aandacht. Er lijkt sprake van enige stabiliteit, maar het blijft van belang de
volumeontwikkeling goed te volgen en waar nodig passende maatregelen te nemen. Dit is met name ook van belang in
het licht van de krapte op de arbeidsmarkt. Het kost steeds meer tijd en moeite om vacatures in te vullen en
vervangingen te realiseren. Dit vergroot de werkdruk en maakt het ook lastiger om aan bv. gestelde doorlooptijden te
voldoen.
Mocht er voor de CdJ onverhoopt per 2021 ook geen rol meer zijn weggelegd in de crisishulpverlening in Noord- en
Midden-Limburg dan betekent dit een terugloop in het budget van BJZ. terwijl de kosten niet in dezelfde omvang af
kunnen nemen. De personele consequenties van het eventueel niet continueren van de CdJ kunnen naar verwachting
intern worden opgevangen in het licht van de krappere arbeidsmarkt.
5.3.7

Corona

In maart 2020 zijn door de overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Covid-19 virus
tegen te gaan. Gegeven het feit dat BJZ een gesubsidieerde instelling is, waarbij de hoogte van het subsidie afhankelijk
is van het aantal maatregelen dat BJZ uitvoert, zijn de consequenties van de maatregelen voor BJZ i.c. op de financiële
positie van BJZ nog moeilijk te overzien, maar naar verwachting gering. BJZ heeft langjarige afspraken met gemeenten
over tarieven en bevoorschotting. Wel is onduidelijk wat het effect is op het volume van het aantal maatregelen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de langere termijn.
Maatregelen grijpen wel diep in op de wijze waarop medewerkers van BJZ hun werk kunnen doen, op de wijze waarop
medewerkers contacten onderhouden met ouders, jeugdigen, collega’s van ketenpartners en met collega’s van BJZ. Ook
effecten op verzuim zijn te verwachten en zullen invloed hebben op de wijze waarop wij onze dienstverlening inrichten.
Wat heeft BJZ gedaan:

We hebben maatregelen genomen die zijn gericht op het kunnen waarmaken van onze verantwoordelijkheid
voor kwetsbare jeugdigen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Dit met inachtneming van regels die door het
RIVM en de GGD-en zijn opgesteld voor wat betreft hygiëne (aangaande bv. afstand en contact).
Het gaat dan bv. om thuis werken, het onderhouden van contacten via bv. telefoon en skype, maar ook om
voorwaarden die gesteld worden op het moment dat fysiek contact met cliënten noodzakelijk is.

Onze locaties zijn vooralsnog niet vrij toegankelijk.

Medewerkers treden (telefonisch of via bv. skype) in contact met alle cliënten waarvoor zij verantwoordelijk zijn
en gaan na hoe de situatie nu is en wat nodig is voor de komende periode.

Ontstaan er problemen of knelpunten die lokaal niet meer opgelost of opgepakt kunnen worden, dan worden
deze opgeschaald; eerst naar de regio en vervolgens regio-overstijgend.

Specifiek voor het team Crisisdienst Jeugd (CdJ) is tijdelijk standby-capaciteit gerealiseerd. De CdJ kan op
deze capaciteit teruggrijpen op het moment dat de eigen bezetting van het team CdJ onder druk komt te staan
of op het moment dat het beroep op de CdJ (fors) toeneemt.

Ketenpartners en gemeenten geïnformeerd over de maatregelen die wij hebben genomen en over de wijze
waarop wij in de gegeven omstandigheden onze verantwoordelijkheid waarmaken.
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Specifiek t.a.v. jeugdigen met een voogdijmaatregel hebben wij zorgaanbieders – en via hen pleegouders –
gevraagd ons te informeren op het moment dat er sprake is van besmetting met het Corona-virus.
Berichtgeving op onze website en via sociale media over onze – aangepaste – werkwijze. Deze berichtgeving is
bijvoorbeeld bestemd voor cliënten en professionals.
Het Managementteam van BJZ fungeert als kernteam. Er een MT-groepsapp aangemaakt die snel
communiceren, schakelen en handelen mogelijk maakt.
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Afkortingen
1G, 1P, 1R
1e f-t-f contact
AKJ
AVG
BJZ
B&O
CAO
CB
CdJ
CTO
DVO
FNB
FTE
GBM
GGZ
GI
GW
GZ
IJ
ITB
JB
JHV
JN
JR
J&V
JZ
LVB
KMI
MT
MTO
OR
OTS
PRI
RvB
RvdK
RVE
RvT
SKJ
SROI
TAJ
TrJ
VNG
VR
VT
VWS
WMO
WIJZ
WOR
WSG
UWV
ZSM

Eén Gezin, één Plan, één Regisseur
Eerste Face-to-face-contact: eerste contact met ouders/jeugdigen over de uitgesproken maatregel
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bureau Jeugdzorg Limburg
Beoordelen en Ontwikkelen
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau
Crisisdienst Jeugd
Cliënt Tevredenheidonderzoek
Dienstverleningsovereenkomst
Familie Netwerkberaad
Formatie Eenheid
Gedragsbeïnvloedingen Maatregel
Geestelijke GezondheidsZorg
Gecertificeerde Instelling
Gedragswetenschapper
Gezondheidszorg
Informatiesysteem Jeugdzorg
Intensieve Trajectbegeleiding
Jeugdbescherming
Jeugdhulpverlening
Jeugdzorg Nederland
Jeugdreclassering
Justitie en Veiligheid
Jeugdzorg
Licht Verstandelijk Beperkten
Keurmerkinstituut
Managementteam
Medewerker Tevredenheidsonderzoek
Ondernemingsraad
Ondertoezichtstelling
Prospectieve Risico Inventarisatie
Raad van Bestuur
Raad voor de Kinderbescherming
Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
Raad van Toezicht
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Social return on Investment
Transitie Autoriteit Jeugd
Team rond de Jeugdige
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Virtual Reality
Veilig Thuis
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Webinformatie Jeugdzorg
Wet op de Ondernemingsraden
William Schrikkergroep
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk
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Bijlage 1 Ontwikkeling maatregelen 1/1/2015 – 1/1/2020
Verschil
1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

2015 - 2020

OTS tot 1 jaar

Midden-Limburg

129

97

97

70

72

118

-8,5%

OTS > dan 1 jaar

298

267

185

165

149

149

-50,0%

OTS-Totaal

427

364

282

235

221

267

-37,5%

Trajecten Voogdij

96

87

100

99

105

97

Trajecten VoVo

0

1

1

3

Voogdij-Totaal

100

100

106

100

96

90

-10,0%

Aantal JR Regulier

83

59

41

49

35

34

-59,0%

Aantal JR Samenloop

18

17

7

3

9

6

Aantal ITB Harde Kern

1

2

4

3

6

4

Aantal ITB Criem

1

0

1

2

0

0

3

Verschil
1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

2015 - 2020

OTS tot 1 jaar

Noord-Limburg

182

112

106

162

141

142

-22,0%

OTS > dan 1 jaar

307

295

249

225

265

273

-11,1%

OTS-Totaal

489

407

355

387

406

415

-15,1%

Trajecten Voogdij

72

85

116

124

118

110

Trajecten VoVo

1

3

3

2

4

1

Voogdij-Totaal

73

88

119

126

122

111

52,1%

Aantal JR Regulier

69

103

82

75

71

59

-14,5%

Aantal JR Samenloop

17

14

12

14

9

4

Aantal ITB Harde Kern

2

4

7

5

1

1

Aantal ITB Criem

2

0

2

1

0

0

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

OTS tot 1 jaar

269

265

247

314

302

265

-1,5%

OTS > dan 1 jaar

698

615

554

485

516

535

-23,4%

OTS-Totaal

967

880

801

799

818

800

-17,3%

Trajecten Voogdij

206

Verschil
Zuid-Limburg

2015 - 2020

196

209

212

215

216

Trajecten VoVo

4

1

4

1

3

10

Voogdij-Totaal

200

210

216

216

219

216

8,0%

Aantal JR Regulier

-37,7%

220

218

226

157

141

137

Aantal JR Samenloop

36

26

30

15

12

19

Aantal ITB Harde Kern

15

15

5

9

10

12

1

6

2

4

0

4

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

Aantal ITB Criem

Verschil
BJZ Totaal
OTS tot 1 jaar

2015 - 2020

580

474

450

546

515

525

-9,5%

OTS > dan 1 jaar

1303

1177

988

875

930

957

-26,6%

OTS-Totaal

1883

1651

1438

1421

1445

1482

-21,3%

403

Trajecten Voogdij

368

393

433

436

430

Trajecten VoVo

5

5

8

6

7

14

Voogdij-Totaal

373

398

441

442

437

417

11,8%

Aantal JR Regulier

-38,2%

372

380

349

281

247

230

Aantal JR Samenloop

71

57

49

32

30

29

Aantal ITB Harde Kern

18

21

16

17

17

17

4

6

5

7

0

4

Aantal ITB Criem
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Bijlage 2 Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
Samenstelling Raad van Bestuur
Dhr. N.W.M. Plitscher
Samenstelling RvT, nevenfunctie en rooster van aftreden
Leden RvT

Rol

Functie

Nevenfuncties

Dhr. T. Thissen

Voorzitter

UWV: algemeen directeur van
de divisie WERKbedrijf

Dhr. G. Mertens

Lid

Decaan Faculteit Management,
Science & Technology;
hoogleraar Financieel
Management, Open
Universiteit Nederland.

Secretaris van het genootschap
van Oud-senatoren
Raad van Advies CIZ
Voorzitter RvT Laurentius
Ziekenhuis
Lid RvT Adelante
Lid RvT GGz Eindhoven
Lid RvC Rabobank Parkstad

Mevr. M. Absil

Lid

Mevr. M. Crutzen

Lid

APG: Manager Group Finance

17-10-2024
Niet
herbenoembaar

Mevr. Y. Suiskens

Lid

Advocatenkantoor Suiskens,
eigenaar

17-10-2024
Niet
herbenoembaar

Lid RvT Stichting Wigwam, Lid
RvT Unitus
Voorzitter RvT zorgcentrum
Vincent Depaul
Lid Provinciale Staten Limburg
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Rooster van
Aftreden
01-01-2023
Niet
herbenoembaar

01-03-2023
Niet
herbenoembaar

01-04-2024
Niet
herbenoembaar
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HOOFDSTUK 6 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Jaardocument 2019 Bureau Jeugdzorg Limburg: Bestuursverslag

Pagina 36

6.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-19

31-dec-18

€

€

1
2

18.075
1.458.348
1.476.423

54.223
1.234.345
1.288.568

3
4
5

727.936
15.246
6.300.214
7.043.396

1.189.467
204.058
5.788.957
7.182.482

8.519.819

8.471.050

31-dec-19
€

31-dec-18
€

70.683
3.145.816
3.216.499

70.683
2.614.931
2.685.614

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van subsidies
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Egalisatiereserve
Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

529.210

695.571

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van subsidies
Kortlopende schulden en overlopende passiva

8
9

1.436.621
3.337.489
4.774.110

1.671.183
3.418.682
5.089.865

8.519.819

8.471.050

Totaal passiva
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6.2

Geconsolideerde resultatenrekening over 2019

Ref.

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

10

19.282.733

19.618.347

Subsidies

11

3.864.587

3.624.939

Overige bedrijfsopbrengsten

12

448.931

538.538

23.596.251

23.781.824

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

19.977.932

19.482.768

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

221.734

241.919

Overige bedrijfskosten

15

2.863.274

3.210.106

Som der bedrijfslasten

23.062.940

22.934.793

BEDRIJFSRESULTAAT

533.311

847.031

-2.426

-1.505

530.885

845.526

2019
€

2018
€

0
530.885

0
845.526

530.885

845.526

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

16

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve
Egalisatiereserve
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6.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Ref.
€

2019
€

€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

533.311

221.734
-166.361

847.031

214.919
-95.409
55.373

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies

461.531
-45.750

- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)

-81.193

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

-241.037
435.354
-399.295
334.588

-204.978

923.272

788.563

864
-3.290

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

146.510

1.503
-3.008
-2.426

-1.505

920.846

787.058

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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-412.461
0
2.872
0

-1.982
0
1.249
0
-409.589

-733

511.257

786.325

5.788.957
6.300.214
511.257
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6.4

Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6.4.1

Algemeen

Gegevens rechtspersoon
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg is statutair gevestigd te Roermond, heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op de
Slachthuisstraat 33 te Roermond en is geregistreerd onder KvK-nummer 41067977
Activiteiten
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg komt voor jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd.
Activiteiten waaraan Bureau Jeugdzorg Limburg uitvoering geeft:

Inzet in de lokale toegangsconstructies (wijkteams).

Crisisdienst Jeugd: 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Preventie van kinderbeschermingsmaatregelen (drang).

Kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen jeugdreclassering.
Groepsverhoudingen
Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg, geregistreerd onder KvK-nummer 66012198, behoort tot Bureau
Jeugdzorg Limburg. De jaarrekening van Stichting Veilig Thuis Noor- en Midden-Limburg is opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van Bureau Jeugdzorg Limburg.
Gegevens rechtspersonen
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg
Gevestigd te Roermond
KvK-nummer: 41067977
Bureau Jeugdzorg Limburg komt op voor jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd.
Het gaat daarbij om kinderen en jongeren met opgroei- en opvoedingsproblemen. Voor deze specifieke groep voorziet
BJZ in de juiste hulp, zorg en bescherming waardoor ze de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg
Gevestigd te Roermond
KvK-nummer: 66012198
Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg heeft tot doel het in stand houden van een meldpunt voor volwassenen en
kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling in de regio Noord- en Midden-Limburg.
Beide Stichtingen kennen dezelfde samenstelling van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
Samenstelling Raad van Toezicht
Dhr. C.P. Thissen
Mevr. M. Absil
Mevr. M.E.W.M. Crutzen
Dhr. G.M.H. Mertens
Mevr. Y.W.P. Suiskens

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Samenstelling Raad van Bestuur
Dhr. N.W.M. Plitscher

Voorzitter

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor Bureau Jeugdzorg Limburg in het
bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 655, 'Zorginstellingen' (aangepast 2019), voor Veilig Thuis
Noord- en Midden Limburg in het bijzonder richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, 'Organisatie zonder
winststreven' (aangepast 2010), en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Eventuele winsten worden opgenomen, voor zover op balansdatum gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong
vinden in het verslagjaar worden in acht genomen voor zover bekend op het moment van het opmaken van de
jaarrekening.
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Continuïteit
Voor 2020 zijn wederom met alle gemeenten afspraken gemaakt over de omvang van de te leveren zorg en de
bijbehorende budgetten. Het gaat hierbij om voortzetting van de in 2019 gemaakte meerjarige contractafspraken. De
looptijd van het contract bedraagt 2 jaar met de mogelijkheid van verlenging met 2 keer 1 jaar. 2020 is het tweede
contractjaar. Gezien de goede samenwerking met de gemeenten vertrouwen we erop dat we de maximale contractduur
van 4 jaar zullen realiseren. Dit biedt rust en zekerheid. In 2019 hebben we met alle Limburgse gemeenten
overeenstemming bereikt over de totstandkoming van een fair tarief 2020. Beide ontwikkelingen stellen ons in de
gelegenheid om vanuit een (financieel) gezonde organisatie goede en verantwoorde zorg aan cliënten te bieden. Deze
jaarrekening is derhalve vanuit de continuïteits-veronderstelling opgesteld.
Vergelijking met vorig jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Bureau Jeugdzorg Limburg zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de
groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden
uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Bureau Jeugdzorg Limburg.
In de consolidatie is betrokken Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg, gevestigd te Roermond.
Verbonden rechtspersonen
Vanaf 1 mei 2016 is Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg als verbonden partij geïdentificeerd. Er is geen
sprake geweest van transacties op niet-zakelijke grondslag.

6.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs .
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen,
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Immateriële vaste activa
Met ingang van 2017 wordt automatiseringssoftware onder de noemer immateriële vaste activa in de balans
opgenomen. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verhoogd met
eventuele bijkomende kosten en verminderd met eventuele investeringssubsidies en/of bestemmingsgiften. Er wordt
lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van
€ 2.500 en afschrijving vindt plaats vanaf datum ingebruikname. Het afschrijvingspercentage op software bedraagt
33.33%
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verhoogd met eventueel
bijkomende kosten en verminderd met eventuele investeringssubsidies en/of bestemmingsgiften. Op activa wordt lineair
afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van €
2.500 en afschrijving vindt plaats vanaf datum ingebruikname.
Voor de bepaling van de afschrijvingen is van de volgende percentages uitgegaan:
Gebouwen

2,50%

Telefooninstallaties
Telefoontoestellen (GSM)

16,70%
33,33%

Inventaris
Automatisering

10,00%
33,33%

vervoermiddelen

20,00%

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven
toegewezen aan de samenstellende delen.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor
oninbaarheid.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden tegen nominale waarde gewaardeerd.
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen worden de algemene reserve, de subsidie-egalisatiereserve en de bestemmingsreserves
onderscheiden.
Algemene reserve
De algemene reserve dient als buffer van de organisatie voor het opvangen van tekorten op díe activiteiten waarvoor
geen subsidie wordt ontvangen.
Egalisatiereserve
De egalisatiereserve vertegenwoordigt het cumulatieve exploitatiesaldo op de (gesubsidiëerde) jeugdzorg. Eventuele
tekorten en/of overschotten worden integraal hiermee verrekend.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor verwachte toekomstige risico's en verplichtingen die op balansdatum bestaan en
waarvan de omvang onzeker doch redelijkerwijs in te schatten is en voor het egaliseren van de hiermee
samenhangende kosten. De gekozen waarderingswijze wordt in de toelichting vermeld en de aard van de voorziening
zodanig uiteengezet dat daaruit blijkt om welke verplichting het gaat.
Voorzieningen jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante
waarde (1%) van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorzieningen wachtgeldverplichtingen
Voor de in de toekomst te betalen personeelskosten in het kader van de wachtgeldregeling als gevolg van de
decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten is een voorziening gevormd. De verplichting betreft de contante
waarde van de toekomstige wachtgelden van boventallig personeel.
Voorziening voor arbeidsongeschiktheid
Voorziening voor uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of loondoorbetaling van medewerkers die betrekking heeft
op de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid. De voorziening wordt gevormd als een werknemer op of vóór de
balansdatum arbeidsongeschikt is geworden en de verwachting bestaat dat deze niet meer terug zal keren in het
arbeidsproces.
Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen nominale waarde.
6.4.3

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer
een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren
wordt foutherstel toegepast.
Overheidssubsidies (anders dan als vergoeding voor zorgverlening)
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de
mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte
kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare
wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare
wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die
worden gedekt door de opbrengsten.
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Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten
voor het leveren van diensten.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot
de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden
meegenomen.
Lasten
De lasten worden op historische basis bepaald en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Direct
toewijsbare kosten worden ten laste van de betreffende kostenplaats gebracht, terwijl de indirecte kosten worden
doorbelast op basis van het aantal fte's in de uitvoering.
Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de
arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de
lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.
Pensioenen
Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan bedrijfstakpensioenfonds
Zorg en Welzijn. Deelname aan Zorg en Welzijn is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder
BJZ valt. De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door
middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloon regeling met -voor
zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden)- voorwaardelijke toeslagverlening. De
toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 23,5% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op
het brutoloon minus een franchise van € 12.426 (2018 € 12.028) Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op €
107.593 (2018 € 105.075). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 11,75% van het
pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het
bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.
De dekkingsgraad van Zorg en Welzijn bedraagt ultimo 2019 volgens opgave van het fonds 99,2%. Het vereiste niveau
van de beleiddekkingsgraad is 104,3. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar (periode 20192028) hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra kortingen te
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft BJZ
Limburg bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen anders dan door hogere
toekomstige premies.
Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
6.4.4
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de geldstromen die in het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen. Het
overzicht is volgens de indirecte methode opgesteld. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden
voor dat gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
6.4.5
Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de
stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerd.
6.4.6
Waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening
De waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen en de
grondslagen van resultaatbepaling in de geconsolideerde jaarrekening.
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6.5

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019

ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-19

31-dec-18

De specificatie is als volgt:
Automatisering (soft ware)

€
18.075

€
54.223

Totaal immateriële vaste activa

18.075

54.223

31-dec-19

31-dec-18

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

€
54.223
0
36.148
0

€
91.157
0
36.934
0

Boekwaarde per 31 december

18.075

54.223

31-dec-19
€
1.033.945
147.179
31.069
246.155
1.458.348

31-dec-18
€
979.189
99.068
31.097
124.991
1.234.345

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Gebouwen en terreinen
Installaties en inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering
Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Gebouwen en
terreinen

Installaties en
inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

Totaal

€

€

€

€

€

979.189
106.704
0
51.948
0
0
0

99.068
63.678
0
15.567
0
0
0

31.097
12.500
0
9.656
0
0
2.872

124.991
229.579
0
108.415
0
0
0

1.234.345
412.461
0
185.586
0
0
2.872

Boekwaarde per 31 december

1.033.945

147.179

31.069

246.155

1.458.348

Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen

2.716.010
1.682.065
0
1.033.945

187.517
40.338
0
147.179

144.573
113.504
0
31.069

554.825
308.670
0
246.155

3.602.925
2.144.577
0
1.458.348

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: investeringssubsidies
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschr. activa
Af: desinvesteringen

De WOZ-waarde per waardepeildatum 01-01-2018 voor de 2 panden in eigendom bedraagt € 2.066.000

Jaardocument 2019 Bureau Jeugdzorg Limburg: Bestuursverslag

Pagina 44

ACTIVA

3. Vorderingen en overlopende activa

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruitbetaalde kosten:
Nog te ontvangen bedragen:
Interest
Ziekengeld
Waarborgsommen
Overige nog te ontvangen bedragen
Compensatie transitievergoedingen
(UWV)

176.262

745.777

57.610

32.166

765
22.328
965
0

1.491
20.038
965
466

470.006

388.564

Totaal vorderingen en overlopende activa

727.936

1.189.467

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Gemeenten regio Noord Limburg
Gemeenten regio Zuid Limburg
Ministerie van Veiligheid en Justitie

15.246
0
0

0
170.140
33.918

Totaal te verrekenen subsidies

15.246

204.058

De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Bankrekeningen

6.300.214

5.788.957

Totaal liquide middelen

6.300.214

5.788.957

De specificatie is als volgt:

4. Vorderingen uit hoofde van subsidies

5. Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Bureau Jeugdzorg Limburg
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PASSIVA

6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Algemene reserve
Egalisatiereserve

70.683
3.145.816

70.683
2.614.931

Totaal eigen vermogen

3.216.499

2.685.614

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve
Egalisatiereserve

Saldo per
1-jan-2019

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

€

€

€

€

70.683
2.614.931

0
530.885

0
0

70.683
3.145.816

2.685.614

530.885

0

3.216.499

7. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2019
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2019
€

Voorziening voor:
- jubileumverplichtingen
- wachtgeldverplichtingen
- arbeidsongeschiktheid

319.377
128.636
247.558

69.094
0
118.696

71.818
52.802
166.558

61.680
1.293
0

254.973
74.541
199.696

Totaal voorzieningen

695.571

187.790

291.178

62.973

529.210

31-dec-19

31-dec-18

€

€

544.339
819.846
72.436

240.606
1.290.837
139.740

1.436.621

1.671.183

Het verloop is als volgt weer te geven:

8. Schulden uit hoofde van subsidies

Gemeenten regio Noord Limburg
Gemeenten regio Midden Limburg
Gemeenten regio Zuid Limburg
Totaal te verrekenen subsidies
Het betreft saldi van vorderingen op en schulden aan de verschillende regio's.

De regio Midden-Limburg heeft in de afrekening 2016 geen rekening gehouden met de 5 % marge bij meer- of
minderproductie. Dit resulteert in een grotere terugbetaling van € 245.200,-. BJZ heeft hier bezwaar tegen aangetekend.
Er is voor gekozen om de hiermee gemoeide kosten ten laste van het resultaat 2018 te brengen.
De rechtbank heeft inmiddels uitspraak gedaan in het voordeel van BJZ. De gemeenten hebben bij de Raad van State
beroep aangetekend tegen deze beslissing van de rechtbank. De behandeling hiervan is voorzien medio mei 2020.
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9. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Gelden pupillen
Af te dragen BTW
Diverse schulden op korte termijn
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruitontvangen subsidie inkomsten

476.951
1.243.529
8.404
19.137
660.380
709.950

315.788
1.129.871
11.962
19.053
674.714
854.888

76.477
10.221
92.086

125.507
75.600
211.299

40.354

0

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

3.337.489

3.418.682

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Huurverplichtingen
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komend
jaar € 533.768 en voor de komende 5 jaar € 691.339. De resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt tussen de 1
en 1,5 jaar.
Verstrekte garanties
Er is een 2-tal bankgaranties afgegeven in verband met een aantal huurpanden voor een bedrag van € 81.667.
Gestelde zekerheden
Het kantoorpand gelegen aan de Kloosterweg 26 te Heerlen dient als zekerheid voor een hypothecaire inschrijving bij de
bank groot € 1.134.450.
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde
(jeugd)zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Om die reden zijn hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
VPB plicht jeugdzorginstellingen
Sinds geruime tijd bestaat onduidelijkheid over de vennootschapsbelastingpositie van jeugdhulpinstellingen. Met de
Belastingdienst bestaat reeds geruime tijd discussie over de vraag of het bieden van jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering kwalificeert als zorg in de zin van de vennootschapsbelasting. Op vrijdag 13 december 2019 is het
Besluit van de Staatssecretaris gepubliceerd waarin de vennootschapsbelastingpositie van jeugdhulpinstellingen nader
is uitgewerkt (Besluit van 25 november 2019, nr. 2019 – 187751, Stcr. 2019, 66223). In het nieuwe Besluit is beschreven
welke vormen van ondersteuning, hulp of zorg die worden verleend op grond van de Jeugdwet kwalificeren voor de
zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting.
Als gevolg van het nieuwe besluit heeft Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg haar vpb-positie geanalyseerd. Uit deze
analyse volgt dat Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg in beginsel vennootschapsbelastingplichtig is (een onderneming
in fiscale zin drijft) en de zorgvrijstelling niet van toepassing is. Vooralsnog is sprake van een verliespositie, waardoor
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg naar onze mening geen vpb verschuldigd zal zijn over de jaren tot en met 2019.

Transitievergoedingen
Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen. De daarin opgenomen Regeling
compensatie transitievergoeding is vervolgens op 26 februari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers
kunnen met ingang van 1 april 2020 compensatie van de transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig
arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Zowel de vordering als de baat met
betrekking tot de compensatie transitievergoeding zijn in de jaarrekening 2019 verwerkt.
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6.6

Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2019

BATEN
10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Opbrengsten Jeugdwet

19.282.733

19.618.347

Totaal

19.282.733

19.618.347

5.261.611
3.456.148
10.255.365
309.609

5.077.165
2.959.268
11.257.151
324.763

19.282.733

19.618.347

nadere specificatie opbrengsten Jeugdwet
Gemeentelijke subsidies/financieringen
Gemeenten regio Noord Limburg
Gemeenten regio Midden Limburg
Gemeenten regio Zuid Limburg
Buitenprovinciale gemeenten

In de regio's Noord- en Zuid Limburg zijn de subsidies tot en met 2018 vastgesteld en financieel afgewikkeld. In de regio
Midden Limburg is de definitieve vaststelling en afwikkeling nog in behandeling.
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

3.783.708,00
0,00
12.129,00
68.750,00

3.346.507,00
168.616,00
7.416,00
102.400,00

3.864.587,00

3.624.939,00

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Overige opbrengsten:
Diensten voor derden
Detacheringsopbrengsten
Diverse overige bedrijfsopbrengsten

186.919
183.781
78.231

217.979
205.663
114.896

Totaal

448.931

538.538

11. Subsidies

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (excl. WMO en Jeugdwet)
Subsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Subsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies

12. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
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LASTEN
13. Personeelskosten
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Lonen en salarissen
Mutatie reservering vakantietoeslag
Mutatie reservering verlofrechtverplichting
Mutatie voorziening jubileumuitkeringen
Mutatie voorziening voor arbeidsongeschiktheid

14.885.210
-14.335
-144.894
-64.404
-47.862

14.336.994
-19.670
-136.313
-5.574
-24.113

Af: Ziekengelden (ontvangen)

14.613.715
-119.087

14.151.324
-68.418

Subtotaal salarissen

14.494.628

14.082.906

Sociale lasten
Pensioenpremies

2.533.954
1.405.278

2.388.875
1.431.190

Subtotaal werkgeverslasten

3.939.232

3.820.065

299.838
120.606
382.488
260.496
275.260

284.283
125.176
368.205
161.869
158.209

1.338.688

1.097.742

205.384

482.055

19.977.932

19.482.768

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)

262

265

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's

262

265

De specificatie is als volgt:

Andere personeelskosten:
Kosten secundaire
arbeidsvoorwaarden
Reiskosten woon- werkverkeer
Reis- en verblijfskosten
Scholingskosten
Overige personeelskosten
Subtotaal overige personeelskosten

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
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LASTEN

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

51.948
15.567
108.415
9.656

51.948
12.386
129.973
10.678

36.148

36.934

221.734

241.919

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

55.361
21.574
31.976
54.678
22.196

58.960
24.066
55.798
55.497
22.857

Subtotaal kosten cliënten

185.785

217.178

Huisvestingskosten:
Huren
Energie- en servicekosten
Verzekeringskosten gebouwgebonden
Belastingen gebouwgebonden
Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten

526.150
108.991
11.315
31.222
69.147
130.381

508.912
102.556
11.041
31.451
80.286
130.317

Subtotaal huisvestingskosten

877.206

864.563

De specificatie is als volgt:
- materiële vaste activa
- gebouwen
- installaties en inventaris
- computerapparatuur
- vervoermiddelen
- immateriële vaste activa
- computer software
Totaal afschrijvingen

15. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
Kosten cliënten:
Bijzondere kosten
AWBZ-voorzieningen
Zelfstandige kamerbewoning
Ziektekosten uithuisgeplaatsten
Overige kosten

BJZ is actief bezig met de afbouw van de huurverplichtingen.

Automatiserinskosten:
Computerbenodigdheden
Onderhoud en aanschaf software
Housing en hosting ICT-apparatuur
Overige automatiseringskostemn

16.341
426.987
340.817
117.449

10.850
638.677
339.432
57.849

Subtotaal automatiseringskosten

901.594

1.046.808
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LASTEN
Realisatie
2019

Realisatie
2018

69.100

87.486

69.100

87.486

Honoraria accountant:
De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:
Controle van de jaarrekening

Het gaat hierbij om de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop de
jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de accountantsorganisatie
reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht.
Apparaatkosten:
Kantoorkosten
Telefoon- en datacom kosten
Kosten salarisadministratie
Overige diensten derden
Contributies en lidmaatschappen
Bestuurskosten
Kosten algemeen beheer
Overige algemene kosten

100.015
265.959
82.630
116.588
26.678
71.799
129.529
36.391

101.142
317.702
81.917
298.359
24.672
62.769
103.263
4.247

Subtotaal apparaatkosten

829.589

994.071

2.863.274

3.210.106

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Rentebaten

864

1.503

Subtotaal financiële baten

864

1.503

Rentelasten

-3.290

-3.008

Subtotaal financiële lasten

-3.290

-3.008

Totaal financiële baten en lasten

-2.426

-1.505

Totaal overige bedrijfskosten

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

17. WNT-verantwoording 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Bureau Jeugdzorg Limburg van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Bureau Jeugdzorg Limburg bedraagt € 157.000.- Dit geldt naar rato van de duur
en de omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari
2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het
uurtarief.
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De bezoldiging van de functionarissen die over 2019 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
N.W.M.
Plitscher
Voorzitter
Raad van
Bestuur

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband
Gewezen topfunctionaris

1,00
nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

Individueel WNT-maximum
Beloning

159.478

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

120
12.350

Subtotaal

171.948

individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

157.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

Totaal bezoldiging 2019

171.948

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband in 2018

1,00

Beloning

155.796

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

120
12.221

Subtotaal

168.137

individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

151.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

Totaal bezoldiging 2018
Functionaris (functienaam)

168.137
C.P. Thissen
Voorzitter
RvT

G.M.H. Mertens
Lid
RvT

M.G.J.A.C. Absil
Lid
RvT

M.E.W.M. Crutzen
Lid
RvT

Y.W.P. Suiskens
Lid
RvT

1/1 – 31/12

1/1 – 31-12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

n.v.t.
nee
ja

n.v.t.
nee
ja

n.v.t.
nee
ja

n.v.t
nee
ja

n.v.t
Nee
Ja

13.500
0
0
13.500

9.750
0
0
9.750

9.750
0
0
9.750

9.750
0
0
9.750

9.750
0
0
9.750

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

23.550

15.700

15.700

15,.700

15.700

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging 2019

13.500

9.750

9.750

9.750

9.750

Aanvang en einde functievervulling
in 2019
Omvang dienstverband
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking
Individueel WNT-maximum
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
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Gegevens 2018

C.P. Thissen
Voorzitter
RvT

G.M.H. Mertens
Lid
RvT

M.G.J.A.C. Absil
Lid
RvT

M.E.W.M. Crutzen
Lid
RvT

Y.W.P. Suiskens
Lid
RvT

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 -31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

12.657
0
0
12.657

8.438
0
0
8.438

8.438
0
0
8.438

8.438
0
0
8.438

8.438
0
0
8.438

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd totaal bedrag

22.650

15.100

15.100

15.100

15.100

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging 2019

12.657

8.438

8.438

8.438

8.438

Aanvang en einde functievervulling
in 2018
Omvang dienstverband in 2018

Op basis van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk
MEVA-170829-113368, houdende vaststelling van de indeling van de zorgsector in klassen met daarbij behorende
bezoldigingsmaxima (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector) heeft de Raad van
Toezicht van Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg de klasse indeling in 2019 geëvalueerd en het formeel besluit
genomen de topfunctionarissen binnen de stichting in te delen in klasse III (met een daarbij behorend bezoldigingsmaximum van € 157.000) en een puntenaantal van 9.
Bureau Jeugdzorg Limburg maakt gebruik van de overgangsregeling zoals opgenomen in de sectorale WNT-2 Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.
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6.7

Enkelvoudige balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-19

31-dec-18

€

€

1
2

18.075
1.458.348
1.476.423

54.223
1.234.345
1.288.568

3
4
5

1.070.486
0
5.206.962
6.277.448

1.214.628
204.058
5.201.925
6.620.611

7.753.871

7.909.179

31-dec-19
€

31-dec-18
€

70.683
2.945.816
3.016.499

70.683
2.414.931
2.485.614

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste ctiva
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van subsidies
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Egalisatiereserve
Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

511.498

675.991

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van subsidies
Kortlopende schulden en overlopende passiva

8
9

1.264.882
2.960.992
4.225.874

1.620.982
3.126.592
4.747.574

7.753.871

7.909.179

Totaal passiva
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6.8

Enkelvoudige resultatenrekening over 2019

Ref.

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

10

19.282.733

19.618.347

Subsidies

11

80.879,00

278.432,00

Overige bedrijfsopbrengsten

12

417.588

575.684

19.781.200

20.472.463

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

16.680.317

16.805.576

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

201.734

228.919

Overige bedrijfskosten

15

2.366.147

2.729.665

Som der bedrijfslasten

19.248.198

19.764.160

BEDRIJFSRESULTAAT

533.002

708.303

-2.117

-1.285

530.885

707.018

2019
€

2018
€

0
530.885

0
707.018

530.885

707.018

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

16

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve
Egalisatiereserve
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6.9
Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling
enkelvoudige jaarrekening
De waarderingsgrondslagen en grondslagen van resultaatbepalingen wijken niet af van de grondslagen zoals
opgenomen onder 2.4
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6.10

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december

ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-19

31-dec-18

De specificatie is als volgt:

€

€

Automatisering (soft ware)

18.075

54.223

Totaal immateriële vaste activa

18.075

54.223

31-dec-19

31-dec-18

€

€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

54.223
0
36.148
0

91.157
0
36.934
0

Boekwaarde per 31 december

18.075

54.223

De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Gebouwen en terreinen
Installaties en inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering

1.033.945
147.179
31.069
246.155

979.189
99.068
31.097
124.991

Totaal materiële vaste activa

1.458.348

1.234.345

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als
volgt weer te geven:

2. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa is als volgt weer te geven:

Gebouwen en
terreinen

Installaties
en
inventaris

Vervoermiddelen

Computer
hardware

Totaal

€

€

€

€

€

979.189
106.704
0
51.948
0
0
0

99.068
63.678
0
15.567
0
0
0

31.097
12.500
0
9.656
0
0
2.872

124.991
229.579
0
108.415
0
0
0

1.234.345
412.461
0
185.586
0
0
2.872

Boekwaarde per 31 december

1.033.945

147.179

31.069

246.155

1.458.348

Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen

2.716.010
1.682.065
0
1.033.945

187.517
40.338
0
147.179

144.573
113.504
0
31.069

554.825
308.670
0
246.155

3.602.925
2.144.577
0
1.458.348

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: investeringssubsidies
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschr. activa
Af: desinvesteringen

De WOZ-waarde per waardepeildatum 01-01-2018 voor de 2 panden in eigendom bedraagt € 2.066.000

Jaardocument 2019 Bureau Jeugdzorg Limburg: Bestuursverslag

Pagina 57

ACTIVA
3. Vorderingen en overlopende activa
31-dec-19
€

31-dec-18
€

167.358

730.399

57.610

32.166

765
22.328
965
351.454

1.491
20.038
965
40.539

0

466

470.006

388.564

1.070.486

1.214.628

31-dec-19

31-dec-18

€

€

Gemeenten regio Noord Limburg
Gemeenten regio Zuid Limburg
Ministerie van Veiligheid en Justitie

0
0
0

0
170.140
33.918

Totaal te verrekenen subsidies

0

204.058

De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Bankrekeningen

5.206.962

5.201.925

Totaal liquide middelen

5.206.962

5.201.925

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruitbetaalde kosten:
Nog te ontvangen bedragen:
Interest
Ziekengeld
Waarborgsommen
Rekening-courant Veilig Thuis
Overige nog te ontvangen bedragen
Compensatie transitievergoedingen
(UWV)
Totaal vorderingen en overlopende activa
4. Vorderingen uit hoofde van subsidies

5. Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Bureau Jeugdzorg Limburg
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PASSIVA
6. Eigen vermogen

Algemene reserve
Egalisatiereserve

31-dec-19
€
70.683
2.945.816

31-dec-18
€
70.683
2.414.931

Totaal eigen vermogen

3.016.499

2.485.614

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-2019

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

€
70.683
2.414.931

€
0
530.885

€
0
0

€
70.683
2.945.816

2.485.614

530.885

0

3.016.499

Algemene reserve
Egalisatiereserve

Specificatie aansluiting geconsolideerd-enkelvoudig vermogen 31 december 2019 en resultaat over 2019

De specificatie is als volgt:
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat
Egalisatiereserve Veilig Thuis Noord - en Midden Limburg
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

Eigen
vermogen
€
3.016.499
200.000

Resultaat

3.216.499

530.885

€
530.885
0

7. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2019
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2019
€

Voorziening voor:
- jubileumverplichtingen
- wachtgeldverplichtingen
- arbeidsongeschiktheid

299.797
128.636
247.558

67.811
0
118.696

70.713
52.802
166.558

59.634
1.293
0

237.261
74.541
199.696

Totaal voorzieningen

675.991

186.507

290.073

60.927

511.498

31-dec-19

31-dec-18

€
372.600
819.846
72.436

€
190.405
1.290.837
139.740

1.264.882

1.620.982

Het verloop is als volgt weer te geven:

8. Schulden uit hoofde van subsidies

Gemeenten regio Noord Limburg
Gemeenten regio Midden Limburg
Gemeenten regio Zuid Limburg
Totaal te verrekenen subsidies

Het betreft saldi van vorderingen op en schulden aan de verschillende regio's
De regio Midden-Limburg heeft in de afrekening 2016 geen rekening gehouden met de 5 % marge bij meer- of
minderproductie. Dit resulteert in een grotere terugbetaling van € 245.200. BJZ heeft hier bezwaar tegen aangetekend.
Er is voor gekozen om de hiermee gemoeide kosten ten laste van het resultaat 2018 te brengen. De rechtbank heeft
inmiddels uitspraak gedaan in het voordeel van BJZ. De gemeenten hebben bij de Raad van State beroep aangetekend
tegen deze beslissing van de rechtbank. De behandeling hiervan is voorzien medio mei 2020.
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PASSIVA
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Gelden pupillen
Af te dragen BTW
Diverse schulden op korte termijn
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruitontvangen subsidieinkomsten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-19
€
422.363
1.081.206
7.031
18.234
575.026
661.211

31-dec-18
€
282.550
1.018.806
10.444
18.106
609.395
797.280

76.477
10.221
68.869

125.507
75.600
188.904

40.354

0

2.960.992

3.126.592

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Huurverplichtingen
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komend
jaar € 533.768 en voor de komende 5 jaar € 691.339. De resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt tussen de
1 en 1,5 jaar.
Verstrekte garanties
Er is een 2-tal bankgaranties afgegeven in verband met een aantal huurpanden voor een bedrag van € 81.667
Gestelde zekerheden
Het kantoorpand gelegen aan de Kloosterweg 26 te Heerlen dient als zekerheid voor een hypothecaire inschrijving bij de
bank groot € 1.134.450
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde
(jeugd)zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Om die reden zijn hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
VPB plicht jeugdzorginstellingen
Sinds geruime tijd bestaat onduidelijkheid over de vennootschapsbelastingpositie van jeugdhulpinstellingen. Met de
Belastingdienst bestaat reeds geruime tijd discussie over de vraag of het bieden van jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering kwalificeert als zorg in de zin van de vennootschapsbelasting. Op vrijdag 13 december 2019 is het
Besluit van de Staatssecretaris gepubliceerd waarin de vennootschapsbelastingpositie van jeugdhulpinstellingen nader
is uitgewerkt (Besluit van 25 november 2019, nr. 2019 – 187751, Stcr. 2019, 66223). In het nieuwe Besluit is beschreven
welke vormen van ondersteuning, hulp of zorg die worden verleend op grond van de Jeugdwet kwalificeren voor de
zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting.
Als gevolg van het nieuwe besluit heeft Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg haar vpb-positie geanalyseerd. Uit deze
analyse volgt dat Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg in beginsel vennootschapsbelastingplichtig is (een onderneming
in fiscale zin drijft) en de zorgvrijstelling niet van toepassing is. Vooralsnog is sprake van een verliespositie, waardoor
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg naar onze mening geen vpb verschuldigd zal zijn over de jaren tot en met 2019.
Transitievergoedingen
Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen. De daarin opgenomen Regeling
compensatie transitievergoeding is vervolgens op 26 februari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers
kunnen met ingang van 1 april 2020 compensatie van de transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig
arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Zowel de vordering als de baat met
betrekking tot de compensatie transitievergoeding zijn in de jaarrekening 2019 verwerkt.
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6.11

Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2019

BATEN
10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Opbrengsten Jeugdwet

19.282.733

19.618.347

Totaal

19.282.733

19.618.347

5.261.611
3.456.148
10.255.365
309.609

5.077.165
2.959.268
11.257.151
324.763

19.282.733

19.618.347

Nadere specificatie Opbrengsten Jeugdwet:
Gemeenten regio Noord Limburg
Gemeenten regio Midden Limburg
Gemeenten regio Zuid Limburg
Gemeenten buitenprovinciaal

In de regio' s Noord- en Zuid Limburg zijn de subsidies tot en met 2018 vastgesteld en financieel afgewikkeld. In de regio
Midden-Limburg zijn definitieve vaststelling en financiële afwikkeling nog in behandeling.

11.Subsidies
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies

Realisatie
2019

Realisatie
2018

0
12.129
68.750

168.616
7.416
102.400

80.879

278.432

Realisatie
2019

Realisatie
2018

12. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

€

€

Overige opbrengsten:
Diensten voor derden
Detacheringsopbrengsten
Diverse overige bedrijfsopbrengsten

156.046
183.781
77.761

255.159
205.663
114.862

Totaal

417.588

575.684
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LASTEN
13. Personeelskosten
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Lonen en salarissen
Mutatie reservering vakantietoeslag
Mutatie reservering verlofrechtverplichting
Mutatie voorziening jubileumuitkeringen
Mutatie voorziening voor arbeidsongeschiktheid

13.113.124
-34.370
-136.069
-62.536
-47.862

13.010.293
-34.084
-154.564
-9.988
-24.113

Af: Ziekengelden (ontvangen)

12.832.287
-93.900

12.787.544
-68.418

Doorberekende salariskosten

12.738.387
-655.424

12.719.126
-574.380

Subtotaal salarissen

12.082.963

12.144.746

Sociale lasten
Pensioenpremies

2.228.608
1.236.650

2.173.889
1.298.092

Doorberekende werkgeverslasten

3.465.258
-168.574

3.471.981
-166.552

Subtotaal werkgeverslasten

3.296.684

3.305.429

273.522

273.057

105.150
341.546
244.004
269.231

111.392
349.830
152.419
154.071

1.233.453

1.040.769

-73.414

-89.279

1.160.039

951.490

Personeel niet in loondienst
Doorberekende personeelskosten niet in loondienst

147.631
-7.000

411.911
-8.000

Subtotaal personeel niet in loondienst

140.631

403.911

16.680.317

16.805.576

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
Doorberekend gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)

230
-11

241
-11

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's

219

230

De specificatie is als volgt:

Overige personeelskosten:
Kosten secundaire
arbeidsvoorwaarden
Reiskosten woonwerkverkeer
Reis- en verblijfskosten
Scholingskosten
Overige personeelskosten

Doorberekende overige
personeelskosten
Subtotaal overige personeelskosten

Totaal personeelskosten
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LASTEN
14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

51.948
15.567
108.415
9.656

51.948
12.386
129.973
10.678

36.148

36.934

Doorberekende afschrijvingskosten

221.734
-20.000

241.919
-13.000

Totaal afschrijvingen

201.734

228.919

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

55.361
21.574
31.976
54.678
22.196

58.960
24.066
55.798
55.497
22.857

Subtotaal kosten cliënten

185.785

217.178

Huisvestingskosten:
Huren
Energie- en servicekosten
Verzekeringskosten gebouwgebonden
Belastingen gebouwgebonden
Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten

526.150
108.991
11.315
31.222
68.411
130.381

508.912
102.556
11.041
31.451
79.330
130.317

876.470
-150.020

863.607
-136.743

726.450

726.864

De specificatie is als volgt:
- materiële vaste activa
- gebouwen
- installaties en inventaris
- computer apparatuur
- vervoermiddelen
- immateriële vaste activa
- computer software

15. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Kosten cliënten
Bijzondere kosten
AWBZ-voorzieningen
Zelfstandige kamerbewoning
Ziektekosten uithuisgeplaatsten
Overige kosten

Doorberekende huisvestingskosten
Subtotaal huisvestingskosten

BJZ is actief bezig met de afbouw van de huurverplichtingen.
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LASTEN
Realisatie
2019

Realisatie
2018

16.341
395.288
296.628
103.629

10.031
611.201
326.408
39.707

811.886
-100.373

987.347
-100.306

711.513

887.041

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:
Controle van de jaarrekening

46.700

65.676

Subtotaal honoraria accountant

46.700

65.676

Automatiseringskosten:
Computerbenodigdheden
Onderhoud en aanschaf software
Housing en hosting ict-apparatuur
Overige automatiseringskosten

Doorberekende automatiseringskosten
Subtotaal automatiseringskosten
Honoraria accountant:

Het gaat hierbij om de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop de
jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de accountantsorganisatie
reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht.
Apparaatkosten:
Kantoorkosten
Telefoon- en datacom kosten
Kosten salarisadministratie
Overige diensten derden
Contributies en lidmaatschappen
Bestuurskosten
Kosten algemeen beheer
Overige algemene kosten

97.856
265.959
82.630
109.297
17.220
71.799
110.023
36.391

99.004
317.702
78.426
286.417
18.873
62.769
86.127
4.247

Doorberekende apparaatskosten

791.175
-95.476

953.565
-120.659

Subtotaal apparaatkosten

695.699

832.906

2.366.147

2.729.665

Realisatie
2019
€
864

Realisatie
2018
€
1.503

Subtotaal financiële baten
Rentelasten

864
-2.981

1.503
-2.788

Subtotaal financiële lasten

-2.981

-2.788

Subtotaal financiële baten en lasten
Doorberekende financiële baten en lasten

-2.117

-1.285

Totaal financiële baten en lasten

-2.117

-1.285

Totaal overige bedrijfskosten

16. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
Rentebaten
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17. Wet Normering Topinkomens (WNT)
Voor de WNT- verantwoording verwijzen we naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 2019.
18. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen
en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen
voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

6.12

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2020.
De raad van toezicht heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 30 maart 2020.

6.13

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:
Exploitatieresultaat
Toevoeging aan egalisatiereserve

530.885
-530.885
0

6.14

Gebeurtenissen na balansdatum

In maart 2020 zijn door de overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Covid-19 virus
tegen te gaan. Gegeven het feit dat BJZ een gesubsidieerde instelling is, waarbij de hoogte van het subsidie afhankelijk
is van het aantal maatregelen dat BJZ uitvoert, zijn de consequenties van de maatregelen voor BJZ i.c. op de financiële
positie van BJZ nog moeilijk te overzien, maar naar verwachting gering. BJZ heeft langjarige afspraken met gemeenten
over tarieven en bevoorschotting. Wel is onduidelijk wat het effect is op het volume van het aantal maatregelen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de langere termijn.
Maatregelen grijpen wel diep in op de wijze waarop medewerkers van BJZ hun werk kunnen doen, op de wijze waarop
medewerkers contacten onderhouden met ouders, jeugdigen, collega's van ketenpartners en met collega's van BJZ.
Ook effecten op verzuim zijn te verwachten en zullen invloed hebben op de wijze waarop wij onze dienstverlening
inrichten. Voor de door BJZ genomen maatregelen wordt verwezen naar het bestuursverslag.
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6.15

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Toezicht
Naam

Functie

Handtekening

Datum

Dhr. C.P. Thissen

Voorzitter

30 maart 2020

Mevr. M.G.J.A.C. Absil

Lid

30 maart 2020

Mevr. M.E.W.M. Crutzen

Lid

30 maart 2020

Dhr. G.M.H. Mertens

Lid

30 maart 2020

Mevr. Y.W.P. Suiskens

Lid

30 maart 2020

Raad van Bestuur
Naam

Functie

Dhr. N.W.M. Plitscher

Voorzitter

Handtekening
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Hoofdstuk 7
7.1

Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

Er is geen specifieke regeling in de statuten opgenomen welke de resultaatbestemming beschrijft.

7.2

Controleverklaring
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