2019 IN BEELD
DICHTERBIJ HOOP, HERSTEL EN PERSPECTIEF

2919

kinderen, jongeren
en hun ouders kregen
in 2019 hulp van
Timon, via de
volgende trajecten...

Ambulant

Pleegzorg

1560

960

waaronder:
• Intensieve Ambulante
Gezinsbegeleiding: 388
• Multi Dimensionele Familie
Therapie: 254
• Hulp bij (v)echtscheidingsproblematiek: 102
• Ambulante begeleiding tot
zelfredzaamheid
(Wmo/18+) 686

Bij deze pleegzorgtrajecten
gaat het bij 35% om
netwerkpleegzorg en is 48%
van de pleegkinderen 12 jaar
of ouder.

Kleinschalig wonen
met begeleiding
en/of partiële
aanwezigheid:

314

waarvan 32 via jeugdhulp
en 282 via de Wmo

Onderwijs
Zorg Centrum
en
-arrangementen
(Woerden en Odijk)

75

Kleinschalig wonen
met behandeling
(24-uurs)

223

voor jongeren met
meervoudige problematiek,
waaronder 35 tienermoeders
en 25 meiden vanaf 14
jaar met seksespecifieke
problematiek

Crisishulp

180
• Ambulante
Spoedhulp: 101
• Crisisopvang: 79

267 jonge moeders (18+) kregen begeleiding bij onze kleinschalige woonvormen. In 2019
opende Timon nieuwe locaties voor tienermoeders en meiden (18-) in Rotterdam en voor
thuisloze jonge moeders en vrouwen in Rotterdam en Amsterdam. Timon begeleidt
regelmatig nog meer jonge moeders (18+) in haar Timon Woongroepen.

Kelsey (PerspectiefHuis)

“Ik vind het goed dat je
langere tijd dezelfde mentor
hebt, ook als je naar een
volgende fase gaat.”

In een PerspectiefHuis, een kleinschalige woonvorm met in- en omwonende vrijwilligers, werken
jongeren met meervoudige problematiek in drie fasen toe naar zelfstandigheid. In 2019 kregen
98 jongeren hulp in een PerspectiefHuis (Woerden, Nieuwegein, Vlaardingen en Rotterdam ). Het
PerspectiefHuis maakt ook versnelde afschaling vanuit bijvoorbeeld een gesloten setting mogelijk.

Donaties

Middelen
2018		

2019

€ 38.559.000

€

44.892.000

waarvan omzet Wmo/MO:

€

7.789.000

€

8.997.000

omzet Jeugdzorg:

€

23.491.000

€

31.628.000

Resultaat

€

217.000

€

624.000

Opbrengsten

Voor specifieke projecten
fondsen, particulieren en kerken
collecte opbrengst
(Nationaal Fonds Kinderhulp)

Kinderen, jongeren en
ouders kunnen bij
Timon rekenen op
de inzet van:
545 medewerkers
927 pleeggezinnen (met en zonder plaatsing)
247	vrijwilligers waarvan er meer dan 200 vrijwilligers in
of naast onze kleinschalige voorzieningen wonen

17.000

fondsen t.b.v. individuele
cliënten

Hiermee hebben we een marge van 1,4%
gerealiseerd in relatie tot de opbrengsten.

241.000

115.000

Giften
particulieren en kerken

494.000

Gulle giftgevers maken het
onder meer mogelijk dat Timon
vrijwilligers kan werven en trainen.
Samen met hen maken we van
een huis een warm en veilig thuis.
Cliënttevredenheid
Wmo

Jeugdhulp

8,5 7,5
timon.nl

