Jaarverslag Timon Groep 2015

Verantwoording
Timon Groep legt door middel van dit jaarverslag verantwoording af over het boekjaar 2015.
Deze verantwoording betreft het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen.
De verslaglegging is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de stichtingen en
wordt door dit orgaan vastgesteld. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de
goedkeuring van het jaarverslag. Dit jaarverslag is o.a. opgesteld volgens de Regeling
Verslaglegging WTZi en Jaardocument maatschappelijke verantwoording Zorginstellingen en
Jeugd 2015.
De stichting Timon Groep is een holding, met daaronder vier werkstichtingen. Elke
werkstichting moet worden gezien als een organisatorische eenheid. Dat is uitgangspunt bij
deze verslaglegging. De verslaggeving wordt daar waar relevant gedifferentieerd naar de
verschillende werkstichtingen en onze geprofileerde doelgroepen dan wel zorgprogramma’s
of anderszins. Dit gebeurt uit oogpunt van inzichtelijkheid en transparantie. Timon Groep wil
een betrouwbare organisatie zijn. Dit wil zij mede tot uitdrukking brengen door betrouwbare
informatie te verschaffen - zoals in dit jaarverslag. Er zijn dan ook geen beperkingen of
voorbehouden met betrekking tot de betrouwbaarheid te melden.
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1. VOORWOORD
Timon richt zich als bevlogen organisatie al meer dan 30 jaar op zorg voor kinderen,
jongeren, jongvolwassenen en gezinnen. Wij hebben een geheel eigen benadering, waarin
de inzet van vrijwilligers vanaf het eerste uur is verweven in onze zorgvisie. Vrijwilligers die
zich inzetten voor Timon gaan duurzame relaties aan door als maatje of goede buur bij
jongeren betrokken te zijn. Zij delen letterlijk hun leven met hen. Zo vormen zij de brug naar
de maatschappij.
Verandering als enige constante
Ons werkveld maakt al enige tijd grote veranderingen door. Zowel de organisatie van het
zorgaanbod als de financiering veranderen ingrijpend. Ook de komende jaren lijkt
verandering de enige constante factor, met grote regionale en lokale verschillen. Dit maakt
het uitzetten van een heldere koers tot een complexe opgave. Toch gaan we 2016 met
vertrouwen in. Nog nooit openden we zoveel nieuwe locaties als in 2015.
Kleinschalige woonvormen
We transformeren onze 24-uurs behandelgroepen naar kleinschalige woonvormen in wijken
met in- en omwonende vrijwilligers. Zo bieden we specialistische begeleiding voor jongeren
in een omgeving die zo dicht mogelijk bij het ‘normale’ leven ligt.
Daarnaast hebben we onze expertise voor thuiszitters en schooluitvallers, opgebouwd in ons
voormalige daghulpvoorziening Focus, getransformeerd tot het Onderwijs Zorg Centrum in
Odijk. De vestiging is overgedragen aan Beukenrode Onderwijs. Samen bieden we een
geïntegreerde aanpak van onderwijs en zorg, waarbij normalisatie en focus op terugkeer
naar regulier onderwijs centraal staan.
Gedreven door hoop op herstel
Te midden van alle veranderingen in de buitenwereld blijven onze missie en visie
onveranderd: we willen voluit onze christelijke identiteit behouden als inspiratiebron voor en
onderlinge verbondenheid van onze medewerkers en vrijwilligers. Ons geloof in herstel
maakt dat wij de hoop nooit opgeven en graag een stap extra zetten. Tegelijkertijd blijft
Timon een reguliere zorgorganisatie die openstaat voor alle hulpvragers, ongeacht hun
achtergrond en ongeacht de situatie waarin ze verkeren.
Mijlpalen in 2015
Fusie
De bestuurlijke fusie met SGJ Christelijke Jeugdzorg en Tikvah werd een feit. Het
werkgebied van Timon is hiermee verruimd naar het Noorden, Flevoland, de Veluwe en
Zeeland. Het hulpaanbod is uitgebreid met diverse vormen van pleegzorg en Beschermd
Wonen.
Bezoek Koningin Maxima
Terugblikkend op 2015 vormt het bezoek van Hare Majesteit Koningin Maxima aan ons
project U-Turn in Rotterdam een bijzonder hoogtepunt. Vanuit haar rol als beschermvrouwe
van het Oranjefonds ging zij in gesprek met professionals, vrijwilligers en jongeren van
Timon. Haar warme belangstelling gaf onze jonge moeders en zwerfjongeren erkenning en
zelfvertrouwen.
Opening Weesperhof
In mei hebben we een prachtig huurpand aan de Amstel (Weesperzijde) verworven, dat
inmiddels volledig bewoond wordt door een nieuwe doelgroep: gezinnen – vaak met
meerdere kinderen en soms verschillende generaties – die met spoed een veilige en

leefbare plek nodig hebben. Zij worden begeleid naar grotere zelfredzaamheid en een
nieuwe vaste woonplek. Inwonende vrijwilligers zijn voor hen een goede buur.
Begeleid wonen Woerden
In samenwerking met de lokale diaconale stichting de Meerpaal is in september in Woerden
een nieuwe locatie voor begeleid wonen gestart. Het is hartverwarmend, dat zo veel
plaatselijke vrijwilligers bij dit project betrokken zijn.
Huisvesting en begeleiding jonge vluchtelingen
De toestroom van veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) vraagt om extra
opvangfaciliteiten. Hiervoor heeft Timon de stichting Timon AMV opgericht. Timon ontwikkelt
kleinschalige woonvormen met begeleiding voor 250 jongeren met een status in de leeftijd
van 14-18 jaar. Een eerste personeelscampagne leverde 600 sollicitaties op en vele
vrijwilligers. Voor het einde van 2015 konden we 75 jongeren huisvesten.
Samenwerking
Timon werkt met diverse partners samen in de keten van zorg. Vanaf deze plek danken we
in het bijzonder:








Onze subsidieverstrekkers en fondsen
Onze fusiepartners SGJ Christelijke Jeugdzorg en Tikvah
Onze ketenpartners Onderwijs, GGZ, Jeugdzorg en LVB, o.a. binnen het Netwerk
voor Jeugd in de Provincie Utrecht
Partners uit de nulde-, eerste- en tweedelijns zorg in regio’s waar we actief zijn
Onze trouwe christelijke maatschappelijke achterban die zich verbonden voelt met
onze identiteit en missie
Onze Raden en Commissies die met veel deskundigheid en betrokkenheid zich
inzetten voor Timon vanuit hun toezichthoudende, adviserende en/of wettelijke taak
Vrijwilligers en medewerkers die zich met passie inzetten

Samen gaan we voor de toekomst van kinderen, jongeren en hun gezin.
Met vriendelijke groet,

Hannie Olij,
Directeur-Bestuurder
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2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel nr.
E-mailadres
Internetpagina/website
Rechtsvorm

Stichting Timon Groep
Laan van Vollenhove 3209
3706 AR
Zeist
030-6940070
62417576
info@timon.nl
www.timon.nl
Stichting

De Stichting Timon groep is op 16 januari 2015 opgericht voor de bestuurlijke fusie van
Stichting Timon, Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Tikvah Woonbegeleiding.
In het najaar 2015 is onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Timon Groep
een nieuwe werkstichting opgericht voor de Opvang en Begeleiding van Alleenstaande
Minderjarige Vreemdelingen (Stichting Timon AMV).
Binnen de Stichting Timon Groep is het toezicht en het bestuur van de daaronder vallende
werkstichtingen georganiseerd. Binnen de Stichting Timon Groep worden geen
zorgactiviteiten verricht.
De volgende rechtspersonen vallen onder de Stichting Timon Groep.
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel nr.
E-mailadres
Internetpagina/website
Rechtsvorm

Stichting Timon
Laan van Vollenhove 3209
3706 AR
Zeist
030-6940070
41180521
info@timon.nl
www.timon.nl
Stichting

Timon helpt jongeren, (jong)volwassenen en ouders bij complexe problemen met opvoeden
en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het betreft specialistische
zorg in aanvulling op de lokale zorg, binnen de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en Maatschappelijke Opvang. De hulpverlening vindt haar motivatie en
inspiratie in de christelijke levensovertuiging. Iedere jongere of ouder/verzorger, ongeacht
(culturele) achtergrond en levensovertuiging, kan een beroep doen op de hulp van Timon.
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel nr.
Rechtsvorm

Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg
Puntenburgerlaan 91
3812 CC
Amersfoort
033-4226900
41024811
Stichting

SGJ Christelijke Jeugdzorg biedt Jeugd en Opvoedhulp (pleegzorg, behandelgroepen en
ambulante zorg). Zij richt zich daarbij specifiek op christelijke gezinnen.
Naam
Adres

Stichting Tikvah Woonbegeleiding
Wold 23
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Postcode
8225 BC
Plaats
Lelystad
Telefoonnummer
0320-220135
Kamer van Koophandel nr. 39072204
Rechtsvorm
Stichting
Tikvah biedt hulpverlening en opvang aan jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. De hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke
levensovertuiging.
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel nr.
Rechtsvorm

Timon AMV
Laan van Vollenhove 3209
3706 AR
Zeist
030-6940070
64324850
Stichting

Timon AMV is op 12 oktober 2015 opgericht voor het bieden van huisvesting en begeleiding
aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een verblijfstatus (AMV-ers), in de leeftijd
van 14 tot 18 jaar. De begeleiding vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke
levensovertuiging. Iedere AMV-er is welkom, ongeacht (culturele) achtergrond en
levensovertuiging.

2.1 Fusies
In 2014 zijn de gesprekken gestart over de bestuurlijke fusie van Timon en SGJ Christelijke
Jeugdzorg (SGJ). Op 9 september 2014 heeft de Raad van Toezicht (RvT) van Timon
ingestemd met het besluit om bestuurlijk te fuseren met SGJ. Op 17 november 2014 heeft
de RvT van Timon ingestemd om bestuurlijk te fuseren met Tikvah. Om de aansturing van
de drie stichtingen mogelijk te maken is de Timon Groep opgericht, hier is het toezicht voor
de organisaties belegd. Binnen de Timon Groep zijn alleen de bestuurder en de directeur
FCI in dienst.
Beide fusies zijn gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft éénmalig de
mogelijkheid om de fusies te toetsen, daarom is direct het proces doorlopen voor de situatie
van een juridische fusie. De NZa heeft op 11 maart 2015 voor beide fusies (Timon met SGJ
en Timon met Tikvah) haar toestemming verleend. Per 1 april 2015 zijn de organisaties
daadwerkelijk bestuurlijk gefuseerd. Op 17 november 2015 heeft de RvT ingestemd met de
juridische fusie per 1 januari 2016.

2.2 Missie en doelgroepen
Missie
De werkstichtingen van de Timon Groep helpen kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en
ouders bij complexe problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid
en zelfredzaamheid. Het betreft specialistische zorg, vaak in aanvulling op de lokale zorg. De
hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging. Iedere
jongere of ouder/verzorger, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, kan een
beroep doen op de hulp van Timon.
Onze doelgroepen
Wij richten ons met effectieve zorgconcepten op kinderen, jongeren, jongvolwassenen (0-27
jaar) en volwassenen met hun gezinnen, met een onderverdeling naar vijf geprofileerde
doelgroepen:
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Jongeren en hun gezin in crisis
Jongeren en (jong)volwassenen met meervoudige problemen, waarbij inbegrepen
specifieke doelgroepen als zwerfjongeren, alleenstaande minderjarige vluchtelingen en
meiden met sekse specifieke (loverboy)problematiek
Tienermoeders, jonge moeders en hun netwerk
Volwassenen met complexe en meervoudige problematiek, waaronder problematiek in
de gezinscontext
Gezinnen uit de christelijke achterban voor wie van belang is dat hulp nauw aansluit bij
de levensstijl en (geloofs)opvoeding van hun kinderen

2.3 Inspelen op verandering als constante
Timon wil flexibel blijven inspelen op ontwikkelingen en trends. Zo hebben we de
transformatie van de zorg doorgezet en de uitgangspunten zoals ‘zorg dichtbij’ en ‘aansluiten
op het dagelijkse leven’ toegepast in onze zorgconcepten. Met resultaat: we hebben
kleinschalige vormen ontwikkeld met omwonende vrijwilligers voor de residentiële
behandelaanpak voor jongeren met complexe problematiek. Deze gaan we in 2016 verder
implementeren, waarbij ze onderdeel worden van de infrastructuur van gemeenten en
wijken. Kortom, specialistische begeleiding voor jongeren met complexe problematiek zo
dicht mogelijk bij het ‘normale’ leven.
Jonge vluchtelingen
We hebben de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd voor bijzondere doelgroepen als
zwerfjongeren en tienermoeders. Aan deze expertise is ook in een breder perspectief
behoefte, zoals recent in de opvang van jonge vluchtelingen. Timon heeft hiervoor een
aparte stichting opgericht: Timon AMV.
Onderwijs-zorg
Ook hebben we onze expertise voor thuiszitters en schooluitvallers, opgebouwd in ons
voormalig arbeidstrainingscentrum Focus, getransformeerd tot het Onderwijs Zorg Centrum
in Odijk. In de geïntegreerde aanpak van onderwijs (Beukenrode) en zorg (Timon), staan hier
normalisatie en focus op terugkeer naar regulier onderwijs centraal. Daarnaast kan een
ambulant onderwijs-zorgaanbod gemeentelijk ingezet worden op de scholen voor voortgezet
onderwijs.
Krachtenbundeling
We blijven onze zorgconcepten verder ontwikkelen om op gemeentelijk niveau een
aantrekkelijk pakket zorgarrangementen voor een brede doelgroep beschikbaar te stellen.
In dat kader is Timon per 1 januari 2016 juridisch gefuseerd met SGJ en Tikvah. Financiers
zien synergetische voordelen in deze samenwerking en samenvoeging: de omgeving is klaar
voor een sterk gezamenlijk merk en de gezamenlijke organisaties kunnen met hun pakket
aan zorgarrangementen geprofileerde doelgroepen bedienen.

2.4 Werkgebied
Timon heeft een groot deel van haar aanbod in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en de provincie Utrecht. Daarnaast bieden wij steeds vaker zorg in de gemeenten
die grenzen aan deze grote steden en gemeenten.. Door de fusie met SGJ en Tikvah is het
werkgebied uitgebreid naar Flevoland, Noordoost Nederland en Zuidwest Nederland.
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Timon wil landelijk een specialistisch aanbod bieden voor tienermoeders, jonge moeders en
zwerfjongeren. Vanuit het hele land kunnen individuele cliënten bij Timon aankloppen om
gebruik te maken van dit aanbod. Zij hebben daarvoor financiering nodig vanuit de gemeente
waar zij vandaan komen.
Timon AMV werkt met name in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland
en Overijssel.

2.5 Meerjarenbeleid
Timon heeft zich gecommitteerd aan een aantal doelen die voor de periode 2015-2017 de
leidraad vormen in de koers. In het voorjaar 2016 gaan we deze koers herijken. Onderstaand
wordt per ambitie de voortgang in het verslagjaar 2015 beschreven:
1. In aansluiting op de vraag van gemeenten gaat Timon het gespecialiseerde
jeugdzorgaanbod verder innoveren en flexibiliseren, met meer maatwerk en met behoud
van de kwaliteit en effectiviteit.
Voortgang
Gemeenten organiseren generalistische jeugdzorg steeds meer zelf. Daarom zet Timon
nog sterker in op (door)ontwikkeling van specialistische jeugdzorg. Zoals specialistische
ambulante therapeutische vormen als toevoeging op het generalistische aanbod op
lokaal niveau.
We bieden consultatie, screening en advisering aan het lokale veld (CJG, wijkteam,
Zorgadviesteams, etc.) en waar gewenst training om expertise over dragen. Waar nodig
zetten we specialistische interventies in zoals Ambulante Spoedhulp, Signs of Safety,
Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT), Ouderschapsbemiddeling en Hulp bij
Vechtscheiding (Kinderen uit de Knel) en Verbindend Gezag).
2. Timon verstevigt haar samenwerking met andere (jeugd)zorgaanbieders en
gemeentelijke partners om gezamenlijk een specialistisch dekkend zorgaanbod te bieden
aan gemeenten. Het uitgangspunt is om op elkaar aansluitende zorgvormen te bieden in
een geografisch beperkt gebied.
Voortgang
Timon heeft sinds het najaar 2012 in provincie Utrecht aansluiting gezocht bij het
Netwerk voor Jeugd (NvJ), een samenwerking met Altrecht, Indigo, Reinaerde en Youké.
Doelstelling van het NvJ is om het volledige palet aan 2e lijns zorg voor jeugd te kunnen
bieden (jeugdzorg, jeugd GGZ en jeugd LVB). Hiervoor werken we in de regio’s met de
diverse partijen samen, zoals:
 Samen met Reinaerde in onderwijs-zorg arrangementen en bij het specialistisch
ambulante hulpaanbod MDFT.
 Met Reinaerde en Altrecht in het programma Kinderen uit de Knel, bij
problematische echtscheidingen.
 GGZ partner Altrecht verzorgt ambulante diagnostiek, screening, consultatie en
advies bij de Timon locaties voor behandeling en verblijf.
 Samenwerking met het volledige netwerk op het terrein van bovenregionale
crisishulp en de tool Platform Expertise Jeugd die onder meer door
buurtteamorganisatie Lokalis wordt benut voor consultatie en advies.
 Bij het Onderwijs Zorg Centum (OZC) in Odijk is Altrecht als GGZ partner en
Beukenrode onderwijs betrokken.
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Victas is een vaste partner bij de begeleiding van jongeren waar
middelenmisbruik speelt.
Met Kompaan en de Bocht werken we samen aan hulpverlening voor meiden met
seksespecifieke problematiek. Samen bieden we een doorlopende zorglijn:
meiden stromen van een geheime plaatsing bij Kompaan en de Bocht door naar
behandeling en verblijf van Timon en stromen uit via Timon Begeleid Wonen naar
de regio van herkomst.
In de Regio Rijnmond hebben we op basis van onze expertise onze eigen
specifieke plek in het gezamenlijk transitiearrangement met de andere
jeugdzorgaanbieders.

3. Timon heeft een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod ontwikkeld voor jongeren,
jongvolwassenen en zwerfjongeren (waaronder jonge moeders) en gezinnen. Het doel is
om de ontwikkelde aanpakken aan te bieden in alle regio’s waar Timon gecontracteerd
is en daar een relevante speler te zijn; Timon zoekt daarin aansluiting bij gemeentelijk
beleid. Daarnaast breidt Timon in een aantal aanpalende werkgebieden haar zorgaanbod
uit met dezelfde ambitie.
Voortgang
Timon heeft in 2015 kans gezien om uit te breiden met kleinschalige voorzieningen voor
haar bijzondere doelgroepen in Woerden en in Amsterdam. Door de fusies is het
werkgebied uitgebreid in Midden-Nederland, Flevoland en Overijssel. In 2015 zijn
daarnaast zes locaties voor AMV-ers geopend in: Amersfoort, Boskoop, Lelystad,
Rotterdam, Zeist en Zwolle.
4. Het werken met vrijwilligers is een integraal onderdeel van de werkwijze van Timon. Met
onze wijkgerichte aanpak en inzet van vrijwilligers bieden we met een sterk en effectief
programma antwoord op de vraag van veel gemeenten. We verstevigen de
(pedagogische) civil society en creëren verbondenheid in wijken en buurten.
Voortgang
Timon wordt herkend als een partner die een grote maatschappelijke achterban weet te
mobiliseren, verbinden en van daaruit vrijwilligers te werven. Een onderscheidend
voordeel in een tijd dat de roep om sociale cohesie en inbedding van professionele zorg
in informele netwerken een prominente rol vervult. Ook binnen Timon AMV gaan we met
vrijwilligers werken. In 2016 starten we met de werving.
5. Timon ontwikkelt haar onderwijs-zorg-programma tot een stevig concept in aansluiting op
de ontwikkeling binnen het Passend Onderwijs op de VO- scholen en ROC’s. Hierin
werken we samen met de regionale samenwerkingsverbanden in het kader van Passend
Onderwijs. Dit aanbod krijgt vorm in een onderwijs-zorg centrum en in ambulante vorm
als specialistische schil rond de school en het sociaal wijkteam.
Voortgang
Door de financieringsvorm van de Jeugdhulp is het op dit moment alleen in de Provincie
Utrecht mogelijk om Onderwijs-Zorg arrangementen aan te bieden. Hier is in Odijk het
Onderwijs Zorg Centrum geopend.
6. Timon begeleidt de cliënten in het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden,
zelfredzaamheid en ondersteunt hen bij het aanpakken van onderliggende problematiek.
Dit beoogt dat de cliënt naast praktische vaardigheden ook een persoonlijke ontwikkeling
doormaakt.
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Voortgang
We zetten de komende planperiode nog sterker in op de ontwikkeling van vaardigheden
van onze medewerkers in de begeleiding tot zelfredzaamheid. Vanouds zijn onze
medewerkers meer gericht op de behandeling van de onderliggende problematiek. Deze
behandeling blijft, maar maatschappelijk gezien verschuift het accent naar het begeleiden
tot zelfredzaamheid en het aanleren van praktische vaardigheden
7. Timon toetst haar zorg voortdurend aan de uitgangspunten: zo licht mogelijk, zo dichtbij
mogelijk; versterking van eigen kracht, eigen regie cliënt, transparantie en
doelgerichtheid.
Voortgang
Ons zorgaanbod wordt bij voortduur herijkt in het licht van de geformuleerde
uitgangspunten. Direct bij de start van de hulpverlening betrekken we het netwerk van de
cliënt en schalen we zo spoedig mogelijk af naar de wijkteams. We werken dan ook nauw
samen met de wijkteams.
8. Timon investeert blijvend in relaties met haar christelijke achterban. Wij willen een
aantrekkelijke organisatie zijn om vrijwilligers te binden; Daarom ontwikkelen we
verschillende vrijwilligersconcepten, van inwonende vrijwilligers in voorzieningen tot
maatjesconcepten, het inschakelen van betrokken buurtgenoten en het opbouwen van
netwerken van vrijwilligers.
Voortgang
Timon investeert in de relatie met de christelijke achterban. Door de fusie met SGJ is
bezinning op verbinding met de achterban opnieuw relevant. Hierbij zijn we ons bewust
van de veelkleurige schakeringen van onze identiteitsgebonden achterban. We willen in
de volle breedte de verbinding aangaan en houden met christelijke kerken en
gemeenschappen. Tegelijkertijd blijft Timon een reguliere zorgorganisatie en staan we
open voor alle hulpvragers die een beroep op Timon doen.
9. Mensen maken alle bovenstaande speerpunten mogelijk; Timon investeert blijvend in
haar medewerkers en stimuleert hen meer zelfstandig te gaan werken. De ondersteuning
en wijze van leiding geven zal hierin meegaan.
Voortgang
Per 1 oktober 2015 heeft Timon zelforganiserende teams ingevoerd. In 2015 zijn acht
gebiedsmanagers aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor het accountmanagement en
projectmanagement in hun eigen gebied. In 2015 is een opleidingstraject voor alle
gebiedsmanagers en medewerkers uit het primair proces gestart, in samenwerking met
de Christelijke Hogeschool Ede.
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3. HET RESULTAAT VAN ONZE INZET
3.1 Werkstichting Timon
3.1.1 Zorgprogramma’s voor gezinnen en jongeren in crisis
Doelgroep
Timon biedt een passend palet aan zorgprogramma’s in crisissituaties: zowel ambulant voor
gezinnen als residentieel voor jongens en meiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun
gezin dat in een fase van crisis verkeert. Zowel bij een acute crisis als een uitputtingscrisis.
Resultaat
In de afgelopen jaren hebben we fasegewijs onze crisishulpverlening getransformeerd, met
als resultaat:


Binnen het stelsel in de provincie Utrecht zijn er nog meer bedden afgebouwd of
omgevormd naar korte logeerbedden. Crisisbedden blijven nodig voor een vaak
noodzakelijke time-out in het gezin en voor de jongere.



Door de screeningsmodule hebben gezinnen direct toegang tot advies en consultatie.
De diagnostiek is niet alleen doeltreffend – vanwege de gewaarborgde kwaliteit maar ook efficiënt omdat het aangrijpingspunten voor de vervolgaanpak geeft. Dit
maakt uitgebreide diagnostiek bij de vervolgplek overbodig. Dankzij deze module
krijgen we in korte tijd inzicht in problemen en krachten van het gezin en kunnen we
veel zorgvuldiger vervolghulp adviseren of inzetten.



We zetten technieken in om de motivatie voor hulp te bevorderen. Dit vergroot de
acceptatie van het advies voor vervolghulp en heeft positieve invloed op de
werkalliantie met behandelaars en hulpverleners in het vervolgtraject. Nog meer dan
anders worden de krachten bij gezin en jongere uitgelicht, hetgeen hoop terug brengt
in plaats van uitputting. SAVE-teams en lokale teams kiezen bij een crisisplaatsing
vaak voor de screeningsmodule. Onderdeel hiervan is dat de gemiddelde
plaatsingsduur 4 weken is. Timon biedt dan ook meer dan rust. Samen werken we
vanuit de principes van Signs of Safety.



Timon verbindt de crisiszorg aan de zorg die geboden wordt binnen de lokale
structuren. In 2015 is dit sterk geïntensiveerd. Timon verbindt zich aan deze teams
door aan te sluiten bij de gezinscoördinatie vanuit het lokale team en door intensief
de crisishulpverlening af te stemmen op de doorlopende zorglijn vanuit het lokale
team.



De forse inzet op Ambulante Spoedhulp leidt ertoe dat binnen de gespecialiseerde
jeugdzorg het aantal benodigde bedden voor crisis sterk is afgenomen.



In opdracht van de samenwerkende Utrechtse gemeenten werkt Timon mee aan een
integrale werkwijze voor de crisisdienst en crisiszorg in de Utrechtse
Jeugdzorgregio’s. De implementatie zal in 2016 en 2017 plaatsvinden. Ook het
aanbod van crisispleegzorg wordt hierin meegenomen.

3.1.2 Zorgprogramma’s voor jongeren en (jong)volwassenen met meervoudige
problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit gezinnen met jongens en meiden van 12-23 (23+) jaar met
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meervoudige problemen. We onderscheiden hierbij vier subdoelgroepen in de
leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar:
1. Jongeren met problematisch middelengebruik en spijbelgedrag. Zij bewegen zich
richting de straatcultuur, of gaan meer en meer op straat leven;
2. Schoolweigeraars: jongeren die met medeweten van ouders thuis op de bank zitten;
3. First offenders: jongeren die weinig weerbaar en beïnvloedbaar zijn, ‘meelopers’ en
‘afglijders’; hierbij kan sprake zijn van (beginnende) criminaliteit.
4. Meiden die te maken hebben met of slachtoffer zijn van mensenhandel en loverboys
en meiden die te maken hebben met eer gerelateerd geweld.
18+ jongeren
Ook jongeren die uitstromen uit Jeugdzorg Plus-voorzieningen of na klinische GGZ
behandeling, detentie of detox terugkeren in de maatschappij behoren tot de doelgroep. Voor
jongvolwassenen (18+) – waaronder zwerfjongeren – geldt dat ze geen perspectief hebben
op zelfstandige woonruimte en nog niet beschikken over voldoende vaardigheden om zich
zelfstandig te handhaven in de maatschappij.
3.1.2.1 Specialistisch ambulant: thuis en/of op school
Voor Timon is het wezenlijk dat het eigen gezin en netwerk van een cliënt bij de hulp wordt
betrokken. Voor de oudere jeugd vanaf 14 jaar met meervoudige problematiek die
specialistische hulp nodig heeft, wordt eerst ingezet op ambulante hulp thuis en op school.
Met specialistische ambulante aanpakken en hulpvarianten zoals Multi Dimensionele Familie
Therapie (MDFT), Oudertraining Verbindend Gezag (of Geweldloos Verzet), Ambulante
Contextuele Gezinsbehandeling, Intensief orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG),
Kinderen uit de Knel en Ouderschapsbemiddeling (OSB) worden jongeren in hun eigen gezin
en/of netwerk weer op de rails gezet. Hiermee voorkomen we uithuisplaatsing, onveiligheid,
schooluitval en verdere ontsporing.
Gespecialiseerde hulpverleners van Timon zijn actief op scholen in IJsselstein, de Ronde
Venen en Woerden. Omdat Timon maatwerk biedt, is de invulling per school verschillend.
Kern is dat onze Onderwijs-Zorg arrangementen aansluiten op bestaande lokale
zorgstructuren van scholen en lokale teams. Timon versterkt deze structuren door middel
van consultatie, (vroeg)diagnostiek en advies.
Is toch specialistische jeugdhulp nodig, dan kan Timon dit voor de school op maat
organiseren in de vorm van ambulante hulpverlening of andere vormen zoals
systeemtherapie. Ook bieden we klassenobservaties, trainingen voor docenten en intervisie.
Pilot kwetsbare jongeren in Nieuwegein
In een pilot is onderzocht op welke wijze de gemeenten en partners in de regio Lekstroom de
integratie werk, scholing en zorg binnen het jongerenloket vorm kunnen geven en hoe dit
een meerwaarde kan zijn voor kwetsbare jongeren. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de
gemeente Nieuwegein.
Detachering
In 2015 waren 8 medewerkers gedetacheerd in lokale teams van gemeenten, een aantal van
hen is eind 2015 in dienst gegaan van het lokale team. De gedetacheerde hulpverleners van
Timon kunnen terugvallen op een gedragswetenschapper voor supervisie en blijven deel
uitmaken van Timon als een gecertificeerde organisatie voor bepaalde interventies zoals:
MDFT en Kinderen uit de Knel.
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MDFT en behandelmethode Verbindend Gezag
MDFT
De intensieve specialistisch hulpvariant Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) is in
2015 een effectieve en noodzakelijke interventie gebleken voor jongeren met meervoudige
problematiek en hun gezin. MDFT is een belangrijke specialistische interventie, die
aanvullend is op de generalistische aanpak van de lokale teams.
Verbindend Gezag
Timon zet de behandelmethode Verbindend Gezag in voor jongeren met meervoudige
problematiek en hun gezin en sluit hierbij nauw aan bij de lokale teams. We richten ons op
jongeren en jongvolwassenen die nog thuis wonen en voor wie uithuisplaatsing dreigt, omdat
zij agressief zijn, spijbelen, verbaal geweld toepassen, drank of drugs gebruiken en
dwingend en zelfbepalend gedrag vertonen.
Verbindend Gezag mobiliseert ouders om vanuit onmacht hun kracht te hervinden en
weerstand te bieden. De ouders leren een nieuwe vorm van autoriteit in te zetten zodat
jongeren weer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun gedrag.
Resultaat
In 2015 hebben vier groepen ouders de training gevolgd. Het betrof 21 gezinnen, waarbij
meerdere gezinnen problemen ervoeren met meerdere kinderen binnen het gezin.
Timon biedt een doorlopend aanbod van groepen. Ook op scholen wordt gebruik gemaakt
van de technieken die vanuit Verbindend Gezag worden aangeleerd. Eind 2014 is gestart
met het trainen van leerkrachten.
Ambulante Contextuele gezinsbehandeling: ‘Versterken van Verbindingen’
Voor jongeren waar thuis langdurig sprake is van ernstige opvoedingsverlegenheid, passen
we de methodiek ‘Versterken van Verbindingen’ toe. Deze is samen met de Christelijke
Hogeschool Ede hebben ontwikkeld met als insteek dat het zelfstandig worden een grotere
kans van slagen heeft als de jongere verbondenheid ervaart met zijn gezin en netwerk en
ouders leren omgaan met de complexiteit van de problematiek van hun kind.
Resultaat
De module ‘Versterken van Verbindingen’ is onderdeel van de intensieve Residentiële
Behandelaanpak. Er is een ambulante gezinsbegeleider, die de ouders en het netwerk van
de geplaatste jongeren begeleidt. Deze gezinsbegeleider heeft een opleiding gevolgd als
contextueel therapeut. Ook kunnen gezinnen begeleid worden door een MDFT therapeut als
dat passend is. In 2016 wordt de inzet van de module ‘Versterken van Verbindingen’
geëvalueerd met als vraag voor welke gezinnen deze begeleiding past.
Vechtscheiding
Bij een complexe echtscheidingssituatie is het van belang dat het veilig blijft voor de
kinderen. De emotionele veiligheid van de kinderen is al snel in het geding als ouders
vechtend scheiden. Soms komt ook de fysieke veiligheid in gevaar. Vanuit de wijk- en
buurtteams is veel vraag naar aanvullend expertise voor gezinnen die in een complexe
echtscheiding zijn terecht gekomen. Timon zet verschillende modules in:
Signs of Safety
We gebruiken de methodiek Signs of Safety (SOS) om tot een veiligheidsplan te komen met
beide ouders en het netwerk. Het is van belang dat alle betrokkenen (gezinsleden en hun
netwerk, ketenpartners) goed op de hoogte zijn van wat SOS inhoudt. Samen formuleren we
concreet wat het doel is van de inzet en wat stapsgewijs de aanpak is.

15

Timon werkt met koppels bij situaties waar ernstige onveiligheid speelt. De ene hulpverlener
wordt ingezet als procesmatige hulpverlener, de ander ondersteunt bij het maken van het
veiligheidsplan en voert hier de regie over.
Kinderen uit de Knel
Het project Kinderen uit de Knel, is een groepsaanpak voor vechtscheidende ouders en hun
kinderen. In dit project in Haarlem wordt erkend dat veel hulpverleners verstrikt raken in de
destructieve patronen van vechtscheidende ouders. Er is gekozen voor een groepsaanpak
van ouders en kinderen, in twee parallel lopende groepen, als ingang om de empathie voor
de andere ouder te vergroten en de destructieve interactiepatronen te stoppen. Tegelijkertijd
wordt als voorwaarde gesteld ‘juridische procedures’ te stoppen.
Ouderschapsbemiddeling
Ouderschapsbemiddeling is een aanvulling op bestaande ambulante specialistische hulp,
waarbij mediation vaardigheden een belangrijke plek innemen. Het levert een belangrijke
bijdrage aan verbetering van de communicatie tussen ouders in problematische
echtscheidingssituaties.
Resultaat
In 2015 zijn we met vier trainingsgroepen van start gegaan. De eerste bevindingen zijn zeer
positief, zowel van de ouders als van de betrokken kinderen. Timon werkt hierbij intensief
samen met Altrecht en Reinaerde en met Atria in de regio Food Valley.
In 2015 heeft Timon contact gelegd met de Elker, jeugdzorgaanbieder in Groningen. Met hen
delen we de expertise rond echtscheiding en ontwikkelen we aanvullende modulen.
Timon volgt intervisie bij het Lorentzhuis voor verdere ontwikkeling en implementatie van het
groepsaanbod Kinderen uit de Knel. Timon neemt deel aan het onderzoek dat in
samenwerking met de VU wordt uitgevoerd rond dit programma. Samen met ketenpartners
willen we de hulpverlening bij problematische echtscheidingen verder ontwikkelen.
3.1.2.2 Onderwijs Zorg Centrum
In 2015 is de locatie voor dagbehandeling Focus in Odijk omgevormd naar een Onderwijs
Zorg Centrum (OZC). Dit heeft Timon gerealiseerd met onderwijspartner Beukenrode, aan
wie de locatie is overgedragen. De gemeente Odijk heeft de locatie erkend als
onderwijslocatie. Het hoofddoel van het OZC is het bieden van een totale en brede aanpak
aan ondersteuning van jongeren, de school en hun gezinnen om te komen tot het volgen van
onderwijs, het toeleiden naar arbeid en het verbeteren van de opvoedsituatie.
Resultaat
Daar waar uitval bij school of werk aan de orde is, begeleiden Timon en Beukenrode de
jongeren zo snel mogelijk terug naar de oude school, een nieuwe school of werk. Er wordt
intensief samengewerkt met het voortgezet onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, de SAVE
teams, wijkteams, leerplicht, de zorgmentoren op school en de GGZ (o.a. Altrecht).
3.1.2.3 Behandeling en Verblijf (24-uurs)
Ondanks onze focus op een ambulante aanpak, is de realiteit dat een deel van de jongeren
(voorlopig) niet terug kan naar huis. Omdat zij te maken hebben met complexe meervoudige
problematiek. Tijdelijke opname in een behandelgroep is dan de eerstvolgende
specialistische vorm die wordt ingezet.
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Resultaat
Behandelgroepen ReLoad Zeist en De Uitdaging Vlaardingen
Timon zag in 2015 bij haar behandelgroepen een toename van jongeren afkomstig uit
zwaardere - ook gesloten - tweedelijnszorg. Voor hen is de stap te groot om zelfstandig te
gaan wonen of terug te keren naar huis. Bij de behandelgroepen worden deze jongeren
toegeleid naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de maatschappij, vaak via een
aanvullende vorm van begeleid wonen. De teams hebben een vervolg gegeven aan de
implementatie van het sociaal competentiemodel. De principes van Verbindend Gezag zijn
toegevoegd aan de werkwijze.
De doelgroep jongeren uit zwaardere tweedelijns zorg vraagt van onze behandelteams meer
expertise op het gebied van psychiatrische problematiek en verslaving. Samenwerking met
de GGZ (in Utrecht: Altrecht Aventurijn / Rotterdam: Lucertis) en verslavingszorg (Utrecht:
Victas / Rotterdam: Bouman) is dan ook in 2015 verder geïntensiveerd. Ook is in beide
regio’s veel geïnvesteerd in samenwerking met de ambulante crisisteams (ACT-teams). Zij
werken outreachend vanuit GGZ-instellingen en hebben zo meer mogelijkheden om
jongeren die het niet lukt om zelfstandig op een polikliniek te verschijnen te benaderen voor
aanvullende GGZ-zorg.
Halverwege 2015 is Timon begonnen met het ombouwen van de behandelgroep naar een
meer kleinschalige variant. . Hierbij wordt samengewerkt met een inwonend echtpaar.
Aanvullend werkt een team van pedagogisch medewerkers en een ambulant hulpverlener
aan de begeleiding van de jongeren en hun gezin.
Jeugdzorgstraatje
Bij de ontwikkeling van onze residentiële zorg, laat Timon zich leiden door het concept
Jeugdzorgstraatje. Dit is een nieuwe vorm van residentiële jeugdhulp:
 Kleinschalig: het aantal jongeren per huis ligt lager dan bij leef- en behandelgroepen
 Een combinatie van inzet van inwonende professionals, ambulante
(jeugdzorg)behandelaars en in- of naastwonende vrijwilligers
 Modulair opgebouwd: de woonvorm en de mate waarin vrijwilligers en professionals
betrokken zijn, sluit aan bij de vraag van de jongere. Er is sprake van matched care
 Een doorlopende zorglijn (18-/18+) met dezelfde vaste hulpverlener
Specialistisch ambulant complementair aan Behandeling en Verblijf
Ook bij opname van een jongere in een behandelgroep, ligt de nadruk op het belang en de
verantwoordelijkheid van het gezin en/of netwerk. Timon start zo snel mogelijk met
ambulante contextuele gezinsbehandeling of MDFT, complementair aan de behandeling van
de jongere op de groep.
Supportgezinnen
‘Supportgezinnen’ vormen bij De Uitdaging in Vlaardingen een ‘gezond’ netwerk rondom de
jongere. Deze kan bijvoorbeeld aanschuiven bij het avondeten en het ‘gewone’ gezinsleven
meemaken. De ervaringen zijn heel positief en we willen dit aanbod verder uitbreiden.
Ambities
 Verdere samenwerking met ACT-teams en andere GGZ-aanbieders en zorg
ontschotten.
 Ouders/netwerk/vrijwilligers nog meer betrekken bij de zorg van de jongeren.
 In 2016 wordt in de regio Rijnmond gestart met de ontwikkeling van een kleinschalige
behandelvorm Begeleid Wonen voor 18-.
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In de regio Utrecht is een gefaseerde ombouw naar kleinschalige voorzieningen
ingezet. Hiermee willen we het zware behandelaanbod geografisch spreiden, zodat
we zorg dichtbij kunnen leveren.

Behandeling en Verblijf voor meiden
Timon werkt samen met Kompaan en de Bocht bij het vormgeven van een keten van zorg
voor jonge vrouwen en meiden. Bij Kompaan en de Bocht worden meiden met een
rechterlijke machtiging geplaatst in een veilige setting.
Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het ontwikkelen van een module voor meiden met
sekse specifieke problematiek. Zij hebben vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt en
zijn bijvoorbeeld slachtoffer van mensenhandel of een loverboy. Er is mogelijk sprake van
eergerelateerd geweld. Het behandelaanbod richt zich ook op allochtone meiden waarvoor
een gemengde groep niet passend is. Het aanbod voor deze meiden is op grond van een
toenemende vraag, doorontwikkeld van zelfstandigheidstraining naar een zwaarder
behandelaanbod.
De meiden worden in een besloten veilige setting voorbereid om weer terug te gaan naar
hun eigen omgeving. Er wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid en hun netwerk wordt
intensief betrokken. Vanuit de Wrap Around Care methodiek leren de meiden regie te nemen
over hun eigen traject en verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen veiligheid.
Timon werkt hierbij met diverse partners samen.
Resultaat
De behandelgroep bij Talita in Houten is een voorziening voor complexe en moeilijk
plaatsbare meiden die bijvoorbeeld uit de gesloten jeugdzorg komen. Na verloop van tijd
kunnen meiden sneller doorstromen naar een licht specialistisch behandelaanbod en
passende hulp ontvangen bij terugkeer naar de eigen omgeving.
Ambities
 Het behandelaanbod voor de meiden verder ontwikkelen.
 De ketensamenwerking met partners als Kompaan en de Bocht verder uitbreiden.
 Een aanvullend aanbod voor de partners van meiden bieden.
 Het kwaliteitskader van de commissie Azough naast het “meidenbeleid” leggen.
 Zichtbaar maken in welke mate Timon voldoet aan het kwaliteitskader. Hiervoor wordt
in kaart gebracht op welke criteria en indicatoren we positief scoren en op welke niet.
 Een pilot uitvoeren in het kader van het melden bij CoMensha.
3.1.2.4 Begeleid Wonen: Doorlopende zorglijn 18-/18+
Timon heeft doorlopende zorglijnen voor jongeren van 16-25 jaar met als doel dat zij volledig
zelfstandig en zelfredzaam worden. Hiermee leveren we een bijdrage aan de ontschotting
van zorg in de overgang van 18- naar 18+. Uitgangspunt bij de begeleiding is de
zelfredzaamheidsmatrix.
Een ontschot traject is wenselijk voor jongeren die onder jeugdzorg vallen en bij wie de
problematiek te zwaar is om bij de leeftijd van 18 jaar in één keer volledig zelfstandig te
participeren in de samenleving. Begeleid wonen in een kleinschalige voorziening met
inwonende vrijwilligers van Timon biedt dan uitkomst. De jongere kan zijn begeleid wonen
traject, als dat nodig is, na zijn achttiende jaar voortzetten met dezelfde hulpverlener en in
dezelfde woning en buurt. Timon organiseert de financiering met het Jeugddomein en het
WMO domein van de gemeente. Zo voorkomen we een knip in de hulpverlening en in de
woonsituatie van de jongere.
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Dit geldt ook voor jongvolwassenen (18+) – waaronder zwerfjongeren – die nog geen
perspectief hebben op zelfstandige woonruimte en nog niet beschikken over voldoende
vaardigheden om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij.
Resultaat
Doorlopende zorglijn Rotterdam
Wij trekken op dit thema actief op met collega zorgaanbieder Prokino en de gemeente
Rotterdam, verantwoordelijk voor de jeugdhulp in de regio Rotterdam en uitvoering WMO /
MO. Met deze partijen en Stichting Zwerfjongeren Nederland (Van de Straat) zijn we een
praktijkexperiment van 18- naar 18+ gestart om structurele verbeteringen door te voeren ter
voorkoming van zwerfjongerenproblematiek. Met de gemeente Rotterdam is een
knelpuntenanalyse gestart over de aansluiting 18-/18+ in de Rotterdamse context. Ook is
een jongerenteam geformeerd om advies en ervaringsdeskundigheid in te brengen. In 2016
wordt een vervolg gegeven op de bijeenkomsten, af te sluiten met een landelijke bijeenkomst
op het thema 18-/18+.
Verblijf met begeleiding (Bunnik)
Voor jongeren die niet meer passen in een regulier gezinshuis of pleeggezin vanwege hun
voorgeschiedenis en hun leeftijdsfase hebben we een zelfstandigheidstraining ontwikkeld.
Het gaat om jongeren die bij instroom 16 of 17 jaar zijn en vaak al een heel traject in de
jeugdzorg achter de rug hebben.
Timon heeft in Bunnik zes behandelplekken in een kleinschalige setting waar we de jongeren
de nabijheid bieden die ze aankunnen en de afstand die ze nodig hebben. In hetzelfde pand
woont een aantal vrijwilligers – ‘omwoners’ – die meerdere keren per week samen met de
jongeren eten en activiteiten met hen ondernemen. Daarnaast krijgen de jongeren
begeleiding van pedagogisch medewerkers.
Resultaat
Wij sturen op een snelle doorstroom en betrekken hier actief hun netwerk bij. De jongeren
gaan zelfstandig wonen, zodra ze daartoe in staat zijn (met of zonder ambulante
begeleiding). Het afgelopen jaar hebben beroepskrachten veel geïnvesteerd in sociaal
competentiegericht werken en Wrap Around Care.
Begeleid Wonen Woerden en Nieuwe Waterweg Noord
Timon heeft in 2015 samen met De Meerpaal in Woerden een voorziening voor de opvang
en begeleiding van jongeren van 18 jaar en ouder geopend. Hier zijn zes plaatsen
beschikbaar: twee plekken voor jongens en vier plekken voor meiden, waaronder jonge
moeders. Wij bieden de jongeren intensieve ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen.
Daarnaast kunnen de jongeren een beroep doen op omwonende vrijwilligers die als goede
buur ‘het gewone leven’ voorleven.
In de regio Nieuwe Waterweg Noord is Timon in 2015 verder gegaan met de ontwikkeling
van begeleid wonen trajecten voor jongeren onder de 18 jaar. Bij aanmelding is de hulpvraag
het uitgangspunt. Jongeren met zware problematiek, die redelijk zelfredzaam zijn wordt een
op maat gemaakt zorgproduct geleverd met huisvesting in de wijk. Hier krijgen zij intensieve
en specialistische begeleiding, waar nodig gecombineerd met GGZ zorg.
Het behalen van startkwalificaties is steeds een speerpunt. Om schooluitval te voorkomen
werken de begeleiders samen met zorgcoördinatoren van de scholen.
WoonStart, Begeleid Wonen
Timon heeft de Wrap Around Care methodiek geïmplementeerd bij WoonStart, Begeleid
Wonen in Rotterdam. Met als doel om jongeren met meervoudige problematiek meer regie te
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geven over hun eigen leven door een nauwere samenwerking te realiseren met het eigen
sociale en professionele netwerk. Ook wordt er intensief gebruik gemaakt van vrijwilligers in
de vorm van een maatje. Dit wordt actief bij de jongeren bekend gemaakt.
Resultaat
Werken vanuit Wrap Around Care maakt dat de hulpverlening aan jongeren minder
versnipperd is. De jongeren leren gebruik te maken van de voorzieningen, zoals de sociale
dienst, UWV en schuldhulpverlening. Alle betrokkenen worden zoveel mogelijk bij aanvang
uitgenodigd voor een netwerkgesprek.
Veel thuisloze jongeren hebben financiële problemen. Daarom krijgen de jongeren
ondersteuning bij schulden en financiën in het project ‘Stabiel van start’. Ook werken we hier
nauw samen met Bureau Tino dat sporttrajecten aanbiedt voor jongeren. De inzet van
maatjes draagt bij aan blijvend informeel contact met de jongeren ook nadat de hulpverlening
is gestopt. De sporttrajecten dragen bij aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij de
jongeren.
Ook hier is het behalen van startkwalificaties speerpunt. Timon zet actief in op het werven
van stageplekken en zowel professionals als vrijwilligers begeleiden de jongeren bij het
vinden van een baan.
Woongroepen
Met de Timon Woongroep bieden we een in Nederland nog steeds uniek model van een
professionele voorziening die is ingebed in een ondersteunend sociaal netwerk van
vrijwilligers. Dat de vrijwilligers hun leven delen met de jongere, is de meest effectieve
variant om jongeren een positief zelfbeeld te geven.
Ambities
 Het unieke aanbod van de Timon Woongroepen continueren in Amersfoort,
Amsterdam (2), Culemborg, Houten(3), Rotterdam, Utrecht, Zeist en Zwolle en verder
uitbouwen.
 Bij uitstroom de jongeren ‘landen’ in een wijk of gemeente waar we ze zich verbinden
met het lokale team, zodat ze worden ingebed in de buurt en terugvalpreventie is
geregeld.
 Het concept woongroepen toegankelijk maken voor jongeren die niet gemakkelijk
relaties aangaan en het moeilijk vinden om zich te verbinden.
3.1.3 Zorgprogramma’s voor tienermoeders, jonge moeders 18+ en hun achterban
Doelgroep
Timon heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot landelijk specialist in begeleiding van
(alleenstaande) jonge (tiener)moeders tussen 16-23 jaar en hun kinderen. Veelal is er sprake
van ernstige gedragsproblematiek, soms in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek of
een ontwikkelingsstoornis. Ook is sprake van problematiek in het gezin van herkomst en zijn
er vaak relatieproblemen met de vader van het kindje. Door deze combinatie stagneren de
moeders in hun leertraject en ontbreekt het vaak aan een startkwalificatie. Dit bemoeilijkt
aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook hebben zij doorgaans geen perspectief op zelfstandige
woonruimte en nog onvoldoende vaardigheden om zich zelfstandig te handhaven in de
maatschappij.
In met name de regio Amsterdam, Rotterdam en Utrecht biedt Timon aan ruim 100 jonge
moeders begeleiding:
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in de eigen thuissituatie;
op locaties (geclusterd zelfstandig wonen) waar uitsluitend jonge moeders wonen; of
in een Timon woongroep (een paar plekken per woongroep, verspreid door het land).

3.1.3.1 Begeleid wonen en Behandeling en Verblijf
Timon heeft veel ervaring met hulp aan jonge moeders en kan specialistische ambulante
begeleiding bieden bij zelfstandig wonen in het netwerk of zelfstandig wonen met behulp van
het netwerk. De veiligheid van het kind staat voorop. Medewerkers werken vanuit de
methodiek Signs of Safety en bekrachtigen de jonge moeders in wat goed gaat met als
belangrijkste pijlers: school of werk, financiën, definitieve woonplek en opvoeding en
verzorging van het kindje.
Wanneer moeders voldoende zelfredzaamheid hebben ontwikkeld, wordt de begeleiding
afgerond. Mochten moeders een lichte vorm van begeleiding nodig houden, dan kan de
ambulant begeleider haar kennis laten maken met bijvoorbeeld het CJG of lokaal
maatschappelijk werk. Waar mogelijk verbinden we de jonge moeders met de lokale teams,
zodat ze ingebed raken in de buurt en terugvalpreventie is geregeld.
Video Interactiebegeleiding Basic Trust
Timon zet met Video Interactiebegeleiding (VIB) ‘Basic Trust’ sterk in op een positieve
hechting tussen moeder en kind. Door de vaak achterliggende psychopathologie en
systeemproblematiek hebben deze moeders vaak moeite om zich in te leven in hun kind.
Resultaat
Medewerkers van Talita in Utrecht begeleiden hun collega’s van Danita in Rotterdam die de
opleiding VIB met Basic Trust hebben afgerond. In 2016 wil Timon deze opleiding uitbreiden
naar Amsterdam.
Betrekken van (tiener)vaders
Jonge vaders worden waar mogelijk betrokken bij de opvoeding en nemen deel aan de
Video Interactiebegeleiding. Medewerkers worden er in getraind om vanuit ‘meerzijdige
partijdigheid’ zowel het perspectief van de moeder als de vader mee te nemen in de
begeleiding.
Resultaat
We hebben een module ontwikkeld voor jonge vaders, die zelf vaak geen hulpvraag hebben
terwijl ze wel hulp kunnen gebruiken om hun rol als vader goed vorm te geven.
Ook hebben we een training ontwikkeld voor de tienermoeders over ‘de rol van de vader’. Zo
leert de jonge moeder onder meer haar kind te zien als kind van twee ouders, uit twee
families en door de ogen van het kind naar zijn/haar vader te kijken.
Ambities
 Verder uitrollen van de methodiek Wrap Around Care in de regio Rotterdam en
Amsterdam, delen van kennis die daarmee is opgedaan in de regio Utrecht.
 Trainen van medewerkers in de regio Amsterdam in Signs of Safety en Video
Interactiebegeleiding Basic Trust.
 Differentiëren in het aanbod voor jonge moeders: van intensief 24 uurs begeleid, via
minder intensieve begeleiding in een woongroep, naar zelfstandigheid.
 Timon wil haar expertise met betrekking tot deze doelgroep verder uitbreiden – waar
mogelijk naar andere regio’s.
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3.2 Werkstichting SGJ Christelijke Jeugdzorg
3.2.1. Doelgroep
Werkstichting SGJ werkt landelijk en richt zich specifiek op christelijke gezinnen.
SGJ bood in 2015 de volgende vormen van Jeugd- en opvoedhulp:
 Specialistische tienerpleegzorg voor jongeren die eerder op behandelgroepen
werden opgevangen
 Twee duo-pleegzorg voorzieningen, waar twee pleeggezinnen samenwerken om
complexere en meer intensieve pleegzorg te kunnen bieden (met diaconale steun uit
de omgeving)
 Zowel kortdurende als langdurige pleegzorg, waaronder crisis- en overbruggingshulp
 Een gezinshuis in Wapenveld (als onderdeel van een diaconale stichting ‘in de
Wingerd’ en voorzien van het Gezinshuis.com keurmerk)
 WiNST als innovatieve vorm van zorg om jongeren van 16+ naar zelfstandigheid te
begeleiden met passende inzet van informele hulp van steungezinnen
 Ambulante hulp
 Verschillende cursussen en trainingen door de afdeling Advies, Training & Toerusting
3.2.2 Methode
Pleegouders volgen een opleiding volgens de STAP-cursus. Gedurende vier tot zes avonden
worden zij ingevoerd in de facetten die als pleegouder van belang zijn. Op basis van de
landelijke normen wordt beoordeeld of pleegouders redelijkerwijs in staat zijn een pleegkind
op te voeden. Voor netwerk-pleeggezinnen geldt een intensieve screening. Deze toetsen
vinden minimaal eenmaal per jaar plaats.
SGJ heeft het kwaliteitskader seksueel misbruik volledig geïmplementeerd en bewaakt dit
door periodieke bespreking in de teamoverleggen. Alle medewerkers zijn getraind in de
meldcode kindermishandeling en sociale netwerk strategieën. Zij zijn alert op de plek van het
netwerk binnen de hulpverlening en zijn in staat om een familienetwerkberaad te organiseren
en uit te voeren. Tijdens casuïstiekbesprekingen en intervisie wordt aan deze zaken
doorlopend aandacht aan besteed.
Nieuwe pleegzorgwerkers volgen een functiescholing en kunnen diverse tools inzetten bij de
begeleiding van gezinnen o.a. gebaseerd op competentiegericht werken, contextuele
hulpverlening en bevorderen van een positieve communicatie. ‘Mijn backpack’ is een tool die
ingezet wordt om pleegkinderen te ondersteunen in het verwerken van de uithuisplaatsing.
Bij de module Thuis in Zicht wordt gewerkt volgens de methodiek van de beoordelingsboog,
door SGJ omgedoopt in ‘Richtingwijzer naar een verantwoord thuis’. Bij specialistische
tienerpleegzorg wordt gewerkt met competentiegericht werken, Geweldloos Verzet en
elementen uit de contextuele hulpverlening.
De ambulant hulpverleners zijn opgeleid in de methodiek Intensieve Ambulante
Gezinsbehandeling (IAG) en werken methodisch aan het versterken van
opvoedvaardigheden binnen de gezinnen. Zij zijn thuis in het opstellen en uitvoeren van
veiligheidsplannen en werken samen met bij de jongere betrokken professionals en
vrijwilligers om veiligheidsrisico’s te beperken.
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Binnen WiNST worden jongeren getraind om hun zelfredzaamheid te vergroten middels
competentiegericht werken. Met jongeren wordt regelmatig over hun veiligheidsbeleving
gesproken.
3.2.3 Resultaat
SGJ heeft zich in 2015 vooral toegelegd op het bieden van (verschillende vormen van)
pleegzorg en kleinschalig verblijf. In 2013-2014 is besloten om ons vooral te richten op
vervangend verblijf voor jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven wonen. In een aantal
regio’s waar de omvang van onze dienstverlening wat groter was, is in beperkte omvang nog
ambulante hulp geboden.
SGJ heeft haar zorg-portfolio met behandelgroepen, gezinshuizen, pleegzorg en ambulante
hulp omgebouwd naar kleinschalige en flexibele verblijfsoplossingen voor jongeren die
(tijdelijk) niet thuis konden wonen. In 2015 is de ombouw afgerond met een verdere
differentiatie binnen pleegzorg. Alle medewerkers doen mee aan een trainingsprogramma
waarbinnen het ambassadeurschap en ondernemerschap wordt bevorderd.
SGJ heeft zich er in de afgelopen jaren op toegelegd voor christelijke zorgvragers hulp op
maat te bieden. De jeugdhulp van SGJ kent respect voor de diversiteit in de verschillende
kerkelijke denominaties. Binnen de hulpverlening wordt aangesloten op de cultuur en
leefwereld van het gezin van herkomst van de jongere. In het kader van de bestuurlijke fusie
is het afgelopen jaar intensief en constructief samengewerkt. Er is sprake geweest van
kennisdeling, daarnaast is gezocht naar efficiency met name in de ondersteunende diensten
en processen.
In het tweede deel van 2015 is een positieve balans ontstaan op het gebied van in- en
uitstroom. We zijn ervan overtuigd dat er een duurzame basis is voor het bieden van
kwalitatief hoogwaardige pleegzorg waar in toenemende mate vraag naar is.
3.2.4 Samenwerking
SGJ werkt als onderaannemer van Trias in de jeugdzorgregio IJsselland. In de provincie
Friesland als onderaannemer van Jeugdhulp Friesland. In Drenthe als onderaannemer van
Yorneo en in Flevoland als onderaannemer van Vitree.
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3.3 Werkstichting Tikvah
3.3.1 Doelgroep
Tikvah biedt bij Tikvah en Ammi in Lelystad opvang en begeleiding aan jongeren en
(aanstaande) jonge moeders 18+ en hun kinderen. Veelal is er sprake van ernstige
gedragsproblematiek, soms in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek of een
ontwikkelingsproblematiek. Ook is sprake van problematiek in het gezin van herkomst van de
jongeren. Waar het jonge moeders betreft zijn er vaak relatieproblemen met de vader van
het kind. Door deze combinatie stagneren de jongeren in hun leertraject en ontbreekt het
vaak aan een startkwalificatie. Dit bemoeilijkt aansluiting op de arbeidsmarkt.
De jongeren hebben doorgaans geen perspectief op zelfstandige woonruimte en beschikken
nog niet over voldoende vaardigheden om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij.
Wanneer jongeren voldoende zelfredzaamheid hebben ontwikkeld, wordt de begeleiding
afgerond. Mochten jongeren een lichte vorm van begeleiding nodig houden, dan kan
afgeschaald worden naar het wijkteam of - in het geval van jonge moeders - het CJG.
3.3.2 Methode
Beschermd wonen
Tikvah biedt op haar locaties beschermd wonen. We bieden 24/7 telefonische
bereikbaarheid en zetten intensief in op ontwikkelen naar zelfstandigheid, passend bij de
problematiek. De focus ligt nadrukkelijk op participatie, wanneer cliënten – naast de
begeleiding van Tikvah – een behandelaar hebben, wordt ingezet op samenwerking.
Begeleiding individueel Maatschappelijke Opvang
Tikvah biedt op haar locaties een combinatie van wonen met begeleiding, als vervolg op
thuisloosheid of crisisopname door lokale partners. Hier zetten we intensief in op het
versterken van de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.
Inloop
Vier maal per week bestaat de mogelijkheid voor inloop voor jongeren. Zij kunnen in zorg
zijn, op de wachtlijst staan, uit zorg zijn of jongeren uit de buurt. De jongeren worden
gestimuleerd om deel te nemen aan de geboden activiteiten. Er is een specifieke inloop voor
ouder en kind, en een specifieke inloop waar gezamenlijk wordt gekookt en gegeten.
Voorkomtrajecten
Voorkomtrajecten zijn kortdurende voor- of nazorgtrajecten. Voorzorg om de jongere te
helpen de wachttijd te overbruggen en hen gemotiveerd te houden voor hulp. Doel van
nazorg is terugvalpreventie.
Wrap Around Care
In alle trajecten is er gewerkt vanuit het oplossingsgericht werken en denken (Kracht Gericht
Werken en Wrap Around Care). Uitgangspunt is de door de cliënt gewenste toekomstsituatie
en de oplossingen die de cliënt helpen om dit doel te bereiken. Hierin wordt het netwerk
gevraagd mee te denken en hun helpende kracht in te zetten.
Signs of safety (SOS)
SOS combineert oplossingsgericht werken met een kader voor de veiligheid van het kind.
Het omvat professioneel handelen als de veiligheid van kinderen en gezinnen in het geding
is.
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Vrijwillige inzet complementair aan professionele hulpverlening
De vrijwilligers en professionele hulpverleners zijn complementair in elkaars rol. De
vrijwilligers wonen bij locatie Ammi: dichtbij de jongeren en samen zetten zij zich binnen de
kleinschalige voorziening in voor het ‘herstel van het gewone leven’. Zij zijn niet op de hoogte
van de achterliggende problematiek van de jongere, tenzij dit door de jongere zelf is verteld.
Doordat jongeren met vrijwilligers als ‘goede buren’ houvast en steun vinden, worden ze
weer op de rails geholpen.
3.3.3 Resultaat
In 2015 is Tikvah gestart met het werken met Veerkracht, een krachtgerichte methodiek voor
meekomende kinderen in de opvang. Dit leidt tot een significante versterking van de ouderkind-relatie en versterkt de eigen plek van het kind in het zorgtraject. Voor 2016 is
zorgfinanciering aangevraagd om deze methodiek te kunnen implementeren.
Individueel en in groepstraining hebben we gewerkt met de methodiek van de Emotie
Regulatie Therapie en elementen van de cognitieve therapie. Hier leren cliënten hun emotie
en gedrag beter te reguleren, verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen gedrag te
erkennen. Jongeren leren dat ze onder de meeste omstandigheden eigen
keuzemogelijkheden hebben. Emotieregulatie is belangrijk op leefgebieden als financiën,
uiten van emoties en aangaan van relaties en dagbesteding.
Onze medewerkers hebben in 2015 de training ‘Beschermjassen’ gevolgd. Deze methodiek
versterkt het transcultureel werken.
3.3.4 Samenwerking
Tikvah streeft ook in de begeleiding van jongeren naar een integrale vorm van
samenwerking en hulpverlening volgens de principes van 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Op
cliëntniveau is er met name bij aanmelding en intake contact geweest met het ‘Er op af
team’. Indien er sprake is van verslaving bij jongeren werken we samen met partners in de
verslavingszorg en GGZ.
Tikvah werkt verder samen met stichting Welzijn Lelystad – met de wijkteams en
jongerencoaches – en met de talentmanagers van gemeente Lelystad.
In het kader van schulphulp is Tikvah aangesloten bij jongerentrajecten schuldhulp van
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

3.4 Werkstichting Timon AMV
Timon biedt sinds oktober 2015 op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) kleinschalige opvang aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) met
een verblijfstatus. Hiervoor is Stichting Timon AMV opgericht. Voor Nidos – een
jeugdbescherminginstelling voor vluchtelingen – gaan we grote aantallen jongeren een goed
onderdak bieden.
3.4.1 Doelgroep
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen met een verblijfstatus. De populatie bestaat
grotendeels uit Eritrese en Syrische jongeren. Tachtig procent van de jongeren zijn jongens
en twintig procent meisjes.
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3.4.2 Methode
Timon werkt volgens de Nidos module ‘Jong en Onderweg’. De begeleiding richt zich op
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in de Nederlandse maatschappij. Door
verworven kennis en vaardigheden is de jongere ook in staat om in het land van herkomst
een bestaan op te bouwen en bij te dragen aan de wederopbouw.
Timon vervreemdt de jongere niet van de eigen wortels, maar heeft aandacht voor de cultuur
van herkomst en de loyaliteiten ten aanzien van gezin en familie. Timon werkt vanuit het
contextuele gedachtegoed en de methodiek Beschermjassen van Kitlyn Tjin a Djie.
Onderliggende problematiek
Indien er sprake is van trauma’s of psychiatrische problematiek zal Timon hier de juiste
hulpverlening bij betrekken. Vanuit bestaande samenwerkingsrelaties kan Timon snel
doorverwijzen en zorgt daarbij voor benodigde afstemming.
Sociaal netwerk
Wij stimuleren het aangaan van sociale relaties, zowel met mensen met dezelfde
achtergrond, als met vrijwilligers van Timon die als maatjes in de omgeving wonen. Het leren
van en in het gewone leven staat hierbij centraal. Hiervoor wordt in 2016 een campagne
gestart om vrijwilligers te werven.
Wrap Around Care
Timon legt zoveel mogelijk de regie voor de begeleiding bij de jongere. De jongere formuleert
een aantal eigen ontwikkeldoelen, naast de afspraken die hierover met de voogd van Nidos
gemaakt zijn. Begeleiding op deze persoonlijke ontwikkeldoelen zal zoveel mogelijk
maatwerk zijn vanuit de principes van matched care: zo licht als mogelijk en zo intensief als
nodig.
3.4.3 Resultaat
We kennen twee hoofdvormen voor de begeleiding van de jongeren: een Kleinschalige
Woongroep (KWG) en een Kleinschalige Wooneenheid (KWE). In een KWG is doorgaans
plaats voor twaalf jongeren, die naar inschatting van Nidos nog veel begeleiding en toezicht
nodig hebben. Daarom is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In een KWE komen
jongeren te wonen die naar inschatting van Nidos de stap naar zelfstandigheid kunnen
maken. Vaak hebben zij de leeftijd van 16+ tot en met 17+.
In 2015 zijn locaties geopend in Amersfoort, Boskoop, Lelystad, Rotterdam, Zeist en Zwolle.
Alle locaties liggen in een reguliere woonwijk en in de buurt van voorzieningen. Deze locaties
liggen op bereisbare afstand (lopend, per fiets of openbaar vervoer) van scholen voor
voortgezet onderwijs en ROC’s. Medische zorg, sportvoorzieningen en winkels zijn in de
buurt aanwezig.
3.4.4 Samenwerking
Van oktober tot en met december 2015 is COA de financier geweest en werkte Timon in
onderaannemerschap van Kompaan en de Bocht uit Goirle. Per 1 januari loopt de gehele
financiering via Nidos, die tevens de voogdij heeft van de AMV jongeren.
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3.5 Vrijwillige inzet complementair aan professionele hulpverlening
‘Onze’ jongeren komen vaak met veel verschillende hulpverleners in aanraking. Zij hebben
daarom vooral behoefte aan een brug naar het ‘gewone’ leven. Timon wil dat vrijwilligers in
de eerste plaats goede buur zijn en het gewone leven voorleven. We streven steeds naar
een goede samenwerking tussen betrokken vrijwilligers en professionele hulpverleners.
3.5.1 Vrijwilligersconcepten
Timon kent vier vrijwilligersconcepten:
 Kernbewoners in de Timon woongroepen
 Omwoners bij andere Begeleid Wonen voorzieningen
 Supportgezinnen in de wijk waar jongeren in een appartement of voorziening van Timon
worden begeleid
 Maatjes zij zijn er in principe voor alle jongeren die bij Timon in begeleiding zijn
De vrijwilligers worden op regionale schaal aangestuurd. De vrijwilligers uit de vier
bovengenoemde concepten in dezelfde stad of regio ontmoeten elkaar een aantal keer per
jaar.
3.5.2 Inzet vrijwilligers in cijfers
In 2015 werkten er 230 vrijwilligers mee in aanvulling op de hulpverlening van Timon. Dat is
een groei van 45 vrijwilligers (24,3%) ten opzichte van 2014. Die verhoging zit met name in
de toename van het aantal omwoners, supportgezinnen en maatjes.
In Rotterdam heeft het KANSfonds een bedrag toegekend aan het project ‘Geloof in eigen
kunnen’. Hiervoor zoeken we in het kader van ‘social parenting’ supportgezinnen in de wijken
waar de uitstromende jongeren een woning betrekken.
Vrijwilligers
Kernbewoners
Omwoners
Maatjes
Supportgezinnen (Wijkbewoners)
Totaal
Groei totaal vrijwilligers ten opzichte van voorgaande jaar

2013
94
25
19
9
147

2014
99
27
50
9
185

2015
104
44
66
16
230

Groei
5,1 %
63 %
32 %
77,8 %
24,3 %

45
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4. KERNPRESTATIES: VERANTWOORDING PER
WERKSTICHTING
4.1. Timon
4.1.1 Timon Regio Midden
4.1.1.1 Capaciteit en bezetting
Parallel aan de ontwikkelingen die de transitie met zich mee brengt heeft Timon zich in de
regio Midden ontwikkeld tot een flexibele aanbieder met specialistische zorg op maat die
aansluit bij het voorveld van de gemeente.
Ook is Timon in toenemende mate in staat om de huisvesting op zo’n manier te organiseren
dat er flexibel gereageerd kan worden op een voortdurend fluctuerende vraag. Dit wordt
vormgegeven door het realiseren van lokale, kleine en flexibele vormen van huisvesting in
nauwe samenwerking met het plaatselijk bestuur. De capaciteit voor ambulante
hulpverlening ligt niet vast, voor woonvormen is dit wel gedeeltelijk het geval.
Jeugdhulp

Zorgvorm

Capaciteit

Aantal
unieke
cliënten

Trajecten beëindigd
(ambulant) /
bezettingspercentage
((semi)-residentieel)
Uitstroom 110

Specialistisch Ambulant

Flexibel inzetbaar op
basis van vraag

144

Behandeling en verblijf
specialistisch zwaar – ReLoad
te Utrecht en Zeist
Dagbehandeling – Onderwijs
Zorg Centrum
Behandeling en verblijf
specialistisch zwaar – Talita
meiden en tienermoeders

16 jaarplaatsen

36

Bezettingspercentage:
98%

16 plaatsen

33

11 jaarplaatsen voor
moeders
8 jaarplaatsen voor
meiden
Totaal 19 jaarplaatsen
6 jaarplaatsen

23

Bezettingspercentage:
94%
Bezettingspercentage:
91%

10 jaarplaatsen en
flexibele ambulante
capaciteit beide
binnen 24 uur
beschikbaar

176

Verblijf en begeleiding –
Fasehuis Bunnik
Crisishulpverlening: Verblijf,
screening en advies,
(Ambulante Spoedhulp)

6

Bezettingspercentage:
93%
70 %

Tabel 1 Capaciteit zorgvorm

In 2015 is er een toenemende en vooral ook sterk fluctuerende vraag geweest naar de
specialistische zorg op maat en onze expertise met betrekking tot de specifieke doelgroepen
‘jongeren en gezinnen met meervoudige complexe problematiek in crisis’, ‘jongeren en
gezinnen met meervoudige complexe problematiek’ en ‘tienermoeders’. Dit bevestigde de
keuze om onze capaciteit waar mogelijk te flexibiliseren. Timon is er in geslaagd, samen met
de partners van de gemeenten in de verschillende regio’s, maatwerk te creëren door het
maken van concrete samenwerkingsafspraken passend bij de individuele hulpvraag.
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WMO
Zorgvorm
Woongroepen en Begeleid
Wonen Woerden
Begeleid Wonen Jonge
moeders - Mevita
Ambulante woonbegeleiding

Trajecten beëindigd

42

Aantal
unieke
cliënten
54

13 jaarplaatsen

16

Uitstroom: 8

Flexibel

35

Uitstroom: 29

Capaciteit

Uitstroom: 19

Tabel 2 Capaciteit zorgvorm

4.1.1.2 Kwalitatieve Prestatie-indicatoren Jeugdzorg
Instroomtijd
Vanaf 2012 spannen de Utrechtse Jeugdzorgaanbieders en Samen Veilig Midden-Nederland
(voorheen Bureau Jeugdzorg Utrecht) zich in voor een optimale cliëntlogistiek. De
gezamenlijke ambitie was en is het terugdringen van de wachttijden voor hulpvragers en het
verzorgen van een optimaal zorgtraject wanneer meerdere zorgvormen betrokken worden.
Kortom: de cliënt en zijn hulpvraag stellen we centraal, capaciteit van zorg wordt
daaromheen georganiseerd.
Vanuit de met de provincie overeengekomen kaders: starten van crisiszorg binnen 24 uur en
het starten van reguliere zorgvragen binnen 63 dagen, is destijds het project Weg met de
Wachtlijsten gestart. In het project hebben alle partijen zich ingezet door het registreren van
alle cliënttrajecten, doorstroomtijden en wachttijden om zo een gezamenlijk digitaal logistiek
systeem te realiseren. Vanuit elke zorgaanbieder sloot een logistiek manager aan bij een
logistiek overleg om direct een passende oplossing te realiseren voor cliënten op de
wachtlijst. Door deze gezamenlijke inspanning is het aantal wachtenden, de wachttijd voor
zorg en de gemiddelde duur van zorg fors beperkt.
Door de crisisaanbieders is een digitaal dashboard ontwikkeld, waarop Samen Veilig
Midden-Nederland binnengekomen crisisvragen deelt. De aangesloten crisisaanbieders
konden direct mee lezen en bespreken wie per direct de meest passende interventie in kon
zetten. De inspanningen van deze partijen hebben ertoe geleid dat crisisvragen direct of
tenminste binnen 24 uur werden beantwoord.
Bijdrage van Timon
Timon heeft in dit project een belangrijke rol gespeeld, zowel door de bestuurder als lid van
de stuurgroep Weg met de Wachtlijsten, alsook in de uitvoering. Er zijn drie kwartiermakers
benoemd, waarvan één kwartiermaker vanuit Timon om de doelstellingen concreet vorm te
geven in een projectplan en dit plan daadwerkelijk te realiseren. Tevens heeft Timon een
logistiek manager afgevaardigd om de logistieke knelpunten in kaart te brengen en te
bespreken.
Resultaat in 2015
Ook in 2015 heeft deze samenwerking zich gecontinueerd, weliswaar zonder de provincie,
op initiatief van de Utrechtse Jeugdzorgaanbieders.
Met de krimp die de sector in 2015 heeft doorgemaakt en de om- en afbouw van
voorzieningen en zorgaanbod staan de wachtlijsten onder druk. Door krapte in specifieke
zorgvormen -voornamelijk specialistische zorg met een lange trajectduur- is enige wachttijd
niet te voorkomen. Bij de uitstroom van voorzieningen naar zelfstandige woonruimte ontstaat
er stagnatie door het ontbreken van voldoende passende huisvesting voor jongeren. Timon
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heeft met succes ingezet op het starten van nieuwe voorzieningen als ‘Begeleid Wonen
Woerden’ en bevordert daarmee de doorstroommogelijkheden vanuit de specialistische
jeugdzorg.
Timon heeft vanouds met haar woongroepen al een capaciteit van ongeveer 40 plaatsen
voor uitstroom van jongeren uit de Jeugdzorg, om daarmee doorlopende zorglijnen 18+/18te kunnen bieden. Deze plaatsen worden in toenemende mate ook benut door jongeren die
uitstromen uit de (klinische) GGZ of door zwerfjongeren. Vormen van begeleid wonen zijn
hiermee in toenemende nodig. Om de vraag naar specialistische residentiële behandeling
van jeugdigen met meervoudige complexe problematiek te kunnen blijven beantwoorden is
Timon in gesprek met verschillende gemeenten om in de desbetreffende regio deze
behandeling met voldoende capaciteit te kunnen bieden.
Dankzij genoemde inspanningen hebben we ook in 2015 de wachttijden tot een minimum
weten te beperken.

Zorgvorm
Specialistisch Ambulant
Residentiële behandeling en Verblijf –
specialistisch zwaar
Dagbehandeling binnen het Onderwijs Zorg
Centrum
Gemiddeld jeugdzorg
Crisishulpverlening; verblijf, screening en
advies
Crisishulpverlening, Ambulante Spoedhulp

Gemiddelde tijd tussen aanmelding
en start zorg
36 dagen
57 dagen (*)
40 dagen
41 dagen
100% start binnen 24 uur
94% (**) start binnen 24 uur

Tabel 3 Wachttijd zorgvorm

(*) Jongeren stromen vanuit een gesloten setting regelmatig door naar onze behandelgroep.
In 2015 bleven in twee gevallen jongeren langer in gesloten zorg door een stagnatie van het
hulpverleningsproces aldaar. Doordat deze jongere al wel aangemeld is bij Timon neemt het
aantal dagen wachten hierdoor toe.
(**) Timon beantwoordde 97% van de crisisvragen in 2015 waar nodig direct doch uiterlijk
binnen 24 uur. Bij crisisvragen waar ook direct een bed noodzakelijk is werd in 100% van de
aanvragen binnen 24 uur, ofwel direct een bed geboden. Bij Ambulante Spoedhulp kan het
zijn dat een formeel startgesprek een dag later plaatsvindt. De risico-taxatie wordt echter
door contact met gezin en verwijzer op de dag van aanvraag uitgevoerd zodat de veiligheid
ten allen tijde gewaarborgd kan worden.
4.1.1.2.1 Reden beëindiging zorg
In 2015 zijn 206 jeugdzorgtrajecten afgesloten waarvan de redenen voor beëindiging van de
zorg als volgt kunnen worden samengevat:
Reden beëindiging zorg

Percentage

Beëindiging volgens plan

Aantal
cliënten
190

Vroegtijdig beëindigd*

16

7,8%

Totaal aantal cliënten vertrokken in 2015

206

100%

92,2%

Tabel 4 Reden beëindiging zorg

* De redenen voor een vroegtijdige beëindiging van een traject lopen uiteen. In een aantal
gevallen werd dit veroorzaakt door het niet langer gemotiveerd zijn voor hulp. Een tweede
reden is: buitensporige agressie en geweld of het dealen van verdovende middelen op de
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locatie waardoor de veiligheid van jongeren (en medewerkers) structureel in het geding was.
In dergelijke situaties blijft Timon betrokken bij het adviseren van- en toe leiden naarpassende zorg.

4.1.1.2.2 Cliënttevredenheid op basis van de exit-vragenlijst
Timon legt na afsluiting van een traject aan de jongeren en ouders of andere betrokkenen
een exit-vragenlijst voor. Op deze vragenlijst kunnen de cliënten en de ouders de zorg van
Timon onder meer met een rapportcijfer waarderen. In onderstaande tabel is het gemiddelde
cijfer weergegeven dat gescoord is door ouders en jongeren per zorgvorm.
Rapportcijfer gemiddeld per voorziening

Cliënt

Ouders

8.3

7.2

MDFT

7.8

7.9

Behandeling, Begeleiden en Verblijf

6.8

7.3

Dagbehandeling

8.4

7.7

6.8

9.7

Ambulante Spoedhulp

7.4

8.3

Timon totaal

8.0

7.8

Specialistisch Ambulant

Crisishulpverlening; Verblijf, screening en advies

Tabel 5 Rapportcijfer per zorgvorm/voorziening

Een terugkerende trend is dat binnen de residentiële zorgvormen de score van ouders en
jongeren uiteen loopt. Dit zien we ook terug in de cliënttevredenheidstoets (zie paragraaf 4.1)
Jongeren ervaren een uithuisplaatsing en het verblijf in een residentiële voorziening anders
dan ouders.
4.1.1.2.3 Doelrealisatie en afname ernst problematiek
Elk jaar streven we ernaar vooruitgang te zien. We ontwikkelen onze expertise steeds
verder, ondersteund door nieuwe inzichten, onderzoeksresultaten en bijscholing. Om afname
van problematiek te meten is er naast doelrealisatie een startmeting en eindmeting
uitgevoerd binnen de hulpverleningstrajecten door middel van gestandaardiseerde
vragenlijsten, passend voor de specifieke problematiek en doelgroep.
De cijfers kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:
 +1 = doel is behaald
 +2 = doel is ruimschoots behaald
 -1 = doel is niet behaald
Doelen gescoord
Jongere: 288
Ouder: 266

% -1

%0

% +1 en +2

1%
1%

11%
17%

88%
82%

Tabel 6 Doelrealisatie

Er is afgelopen jaar fors geïnvesteerd in training en toerusting van onze medewerkers ten
aanzien van de behandeling van de complexer wordende problematiek van de individuele
jongere en de hantering van de toegenomen groepsdynamiek binnen de behandelcentra. In
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het licht van een toename van complexiteit van problematiek boeken we het mooie resultaat
dat de kwaliteit van zorg voldoende is geborgd. Ten opzichte van de norm is er een ruim
voldoende score van 85% van de in de hulpverleningstrajecten gestelde doelen waarbij een
vooruitgang is geconstateerd of waarbij de doelen volledig zijn behaald.
4.1.1.3 Kwalitatieve Prestatie-indicatoren (W)MO
Instroomtijd
Voor een toelichting op de instroomtijd zie ook ‘Jeugdzorg-Instroomtijd’.
De WMO-zorg die wij bieden is voor de cliënt meestal in combinatie met wonen op één van
onze woongroepen of andere vormen van begeleid wonen (Begeleid Wonen Woerden en
Mevita voor jonge moeders in Houten). We zien een grote vraag naar de combinatie van
wonen en zorg en een wachttijd is daarom niet te voorkomen. We zijn op verschillende
plekken in gesprek met gemeenten en woningbouwverenigingen om ons aanbod daarvoor
uit te breiden om zo de wachttijden nog verder terug te dringen.
Zorg vorm
Gemiddelde tijd tussen aanmelding en start zorg
Begeleid Wonen 18 + Woonbegeleiding
118 dagen
Tabel 7 Instroomtijd

4.1.1.3.1 Reden beëindiging zorg
Percentage volgens plan: Voor deze jongvolwassenen geldt dat het traject verlopen is zoals
verwacht en dat de gestelde doelen naar tevredenheid zijn behaald.
Twee casussen zijn vroegtijdig afgebroken omdat er sprake was van dusdanige
verslavingsproblematiek en voorliggende psychiatrische problematiek dat cliënt
doorverwezen is naar andere zorg en onvoldoende kon profiteren van de woonbegeleiding.
In de andere casus was sprake van structurele agressie en een daardoor ontstane
onveiligheid.
Reden beëindiging zorg
Aantal
Percentage
cliënten
Beëindiging volgens plan
21
91,3%
Vroegtijdig beëindigd

2

8,7%

Totaal aantal cliënten vertrokken in 2015

23

100%

Tabel 8 Reden beëindiging zorg

4.1.1.3.2 Cliënttevredenheid op basis van de exit-vragenlijst
Bij de exit-vragenlijst kunnen cliënten op een 4 puntenschaal aangeven in hoeverre zij
tevreden zijn met het resultaat van de hulpverlening en in hoeverre zij vertrouwen hebben in
de toekomst. Gemiddeld scoren de jongeren 3,15. Op dezelfde schaal kunnen cliënten
aangeven in hoeverre zij tevreden zijn over het verloop van de hulpverlening; daarop scoren
de jongeren gemiddeld 3,25. Gemiddelde rapportcijfer door cliënten gegeven is 7,7.
Exit vragenlijst
Cliënt
Resultaat en Toekomst (schaal 1-4)

3,15

Verloop (schaal 1-4)

3,25

Rapportcijfer (schaal 1-10)

7,7

Tabel 9 Cliënttevredenheid

4.1.1.3.3 Doelrealisatie en afname van ernst problematiek
Vanuit de doelrealisaties in de hulpverleningsplannen van de eerder genoemde jongeren
kunnen de volgende resultaten worden weergegeven:
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Doelen gescoord
Aantal doelen
Percentage

% -1

%0

% >1 en >2

0
0%

5
5,7%

74
94,3%

Tabel 10 Doelrealisatie afgeronde trajecten 2015

De cijfers kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:
 +1 = doel is behaald
 +2 = doel is ruimschoots behaald
 -1 = doel is niet behaald
Algemeen is het beeld dat een ruim deel van de doelen geheel wordt behaald gedurende het
begeleidingstraject. Een klein deel van de doelen wordt niet behaald (5,7%).
Medio 2015 is ervoor gekozen om voor het meten van de afname van problematiek
uitsluitend gebruik te maken van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), de resultaten van 2015
zijn derhalve niet volledig. De ZRM sluit goed aan bij de woonbegeleidingsdoelen en in 2016
zal op basis van deze meetresultaten de afname van problematiek worden gemeten.
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4.1.2 Timon Regio Zuid
4.1.2.1 Capaciteit en bezetting
Jeugdhulp
Zorgvorm

Capaciteit

Realisatie

Behandelgroep De Uitdaging

12 plekken

18 uitstroom

Begeleid wonen jeugdzorg

6 plekken

10 uitstroom

Tienermoeders jeugdzorg

4 plekken

7 uitstroom

Wijkteam Vlaardingen

1 fte

1 fte

Zorgvorm

Capaciteit

Realisatie

Begeleid wonen regulier subsidie

53 plekken

52 uitstroom

Jonge moeders regulier subsidie

13 plekken

22 uitstroom

Jonge moeders geclusterd subsidie

8 plekken

16 uitstroom

Begeleid wonen arrangementen

n.v.t.*

18 uitstroom

Jonge moeders arrangementen

n.v.t.*

8 uitstroom

Tabel 11 Capaciteit zorgvorm Jeugdhulp

WMO

Tabel 12 Capaciteit zorgvorm WMO

*WMO Begeleiding wordt geboden binnen een raamwerkovereenkomst waarbinnen geen
capaciteit vooraf is ingekocht. Het is aan de klant zelf om te kiezen voor Timon.
4.1.2.2 Kwalitatieve Prestatie-indicatoren Jeugdzorg
Instroomtijd
Gemidddelde tijd tussen
Zorgvorm
aanmelding en start zorg
Jeugdzorg
79 dagen
Tabel 13 Instroomtijd

Voor de voorzieningen van Timon in Rotterdam geldt in 2015 een instroomtijd van gemiddeld
79 dagen, ofwel 11 weken tussen aanmelding en start zorg. Timon biedt passende hulp en
wil deze aanbieden wanneer nodig. De grote vraag naar, en beperkt aantal plekken voor,
tienermoeders en begeleid wonen jeugdzorg maken dat starten op korte termijn niet altijd
mogelijk is. Waar nodig, is passende wachtlijstbegeleiding geboden door hulpverleners die
vanuit de voorzieningen systeembegeleiding bieden. Dit gebeurt daar waar nodig aanvullend
op de wijkteams. Timon neemt deel aan de zorgbemiddelingstafel, waar - door de
gezamenlijke aanbieders Jeugd- en opvoedhulp - de toewijzing van specialistische jeugdhulp
plaatsvindt. Aan deze tafel worden maatwerkoplossingen gezocht en bij schaarste besloten
over “goed genoeg” oplossingen.
4.1.2.3 Reden beëindiging zorg
Reden beëindiging zorg

Aantal
cliënten
26

Percentage

(Vroegtijdig) beëindigd

6

19%

Totaal aantal cliënten vertrokken in 2015
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100%

Beëindiging volgens plan

81%

Tabel 14 Reden beëindiging zorg
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In 81% van de hulpverleningstrajecten is volgens plan afgesloten. De begeleiding is in goed
overleg en bij behalen van voldoende resultaat afgerond. Jongeren gingen al dan niet
begeleid op zichzelf wonen of vervolgden hun traject met een lichtere vorm van begeleiding
(matched care). Eén jongere die behandeling en verblijf kreeg rondde vroegtijdig af, maar
kon het traject thuis met ambulante ondersteuning voortzetten.
Timon biedt woonbegeleiding aan jongeren (jeugdwet) die gedurende de begeleiding 18 jaar
worden. We bieden daarin een alternatief voor jongeren die in deze leeftijd een grotere
behoefte hebben aan autonomie en voor wie de groep geen passende plek meer is. De
vraag is groot, ook van jongeren met stevige problematiek die aan het einde van de
jeugdhulp niet meer in begeleiding komen op een kamertrainingscentrum. Voor enkele van
deze jongeren bleek de behoefte aan toezicht toch groter dan verwacht: voor hen is
intensievere vervolghulp geregeld. Voor drie jongeren is een intensiever vervolg ingezet, of
de hulp beëindigd en maatschappelijke opvang geregeld. Voor 2016 is de intensiviteit in uren
vergroot om negatieve uitstroom voor jongeren met complexere problematiek in de
woonbegeleiding te voorkomen. Twee trajecten zijn niet regulier op gang gekomen, jongeren
zijn binnen het netwerk blijven wonen.
4.1.2.4 Cliënttevredenheid op basis van de exit-vragenlijst
In het cliënttevredenheidsonderzoek kunnen cliënten op een 4 puntenschaal aangeven in
hoeverre zij tevreden zijn met het resultaat van de hulpverlening en in hoeverre zij
vertrouwen hebben in de toekomst.
De gemiddelde resultaten van de exit-vragenlijsten zijn als volgt:
Cliënt
3,11
3,08
7,8

Resultaat en Toekomst (schaal 1-4)
Verloop (schaal 1-4)
Rapportcijfer (schaal 1-10)

Ouders
g.g.*
g.g.*
8

Tabel 15 Cliënttevredenheid

*g.g. = geen gegevens. De ouders die hebben gereageerd op de exit vragenlijsten hebben
zich beperkt tot het rapportcijfer waardoor geen analyse mogelijk is op de subschalen.
Jongeren waarderen de hulp van Timon. Bij afsluiting hulp wordt een exitvragenlijst aan
jongeren en ouders toegestuurd. De grote betrokkenheid van medewerkers wordt steevast
genoemd, jongeren zouden de hulp van Timon anderen aanraden. Jongeren zijn over het
algemeen positief over het bereikte resultaat en over het verloop van de hulp. We zijn
tevreden met het rapportcijfer, de contacten met jongeren bevestigen dit beeld.
Ouders die hebben gereageerd zijn tevreden over de hulp van Timon. Een belangrijk
aandachtspunt is de lage respons van ouders op de exit-vragenlijsten. Het intensieve contact
dat we met ouders opbouwen zou moeten leiden tot hogere respons van ouders.
4.1.2.5 Doelrealisatie en afname ernst problematiek
De cijfers voor doelrealisatie kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:
 +1 = doel is behaald
 +2 = doel is ruimschoots behaald
 -1 = doel is niet behaald
Zorgvorm
Behandelgroep Uitdaging
Tienermoeders Jeugdhulp

Aantal
doelen

-1

0

+1 en +2

50
17

0%
0%

8%
12%

92%
88%

Tabel 16 Doelrealisatie
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Met elk van de jongeren is een passend plan voor de zorg opgesteld, overeengekomen met
de jongere, vaak de betrokken ouder, verantwoordelijk aanmelder en Timon. Doelen die in
de hulpverlening worden gesteld dragen bij aan focus en afbakening in de hulp. Het
motiveert jongeren om te streven naar positieve resultaten voor hun eigen leven. Van de
doelen die tijdens de hulp zijn gesteld is bij afsluiting ongeveer negen op de tien behaald.
Timon kan voor Begeleid Wonen binnen de jeugdhulp nog geen aparte scores voor
doelrealisatie opgeven. Timon ziet Begeleid Wonen 18-/18+ als 1 domein en biedt een
doorlopende zorglijn. De zorg start vaak bij de leeftijd van 17 en loopt in veel gevallen door
als de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt. De doelrealisatie wordt gemeten aan het einde van
het traject, niet bij het bereiken van de leeftijd van 18.
Afname ernst problematiek
Zorgvorm

Type vragenlijst

Effect

Jeugdhulp

Youth Self Report (YSR)

Totaal: 0,19

Tabel 17 Afname problematiek

Afname problematiek is vastgesteld voor de behandelgroepen van Timon. Op basis van de
YSR (Youth Self Report) worden start- en eindmetingen verricht waarbij de effectsize wordt
bepaald. Het gemiddelde effect is 0,19 wat duidt op een klein effect. Er is een lichte afname
van de beleving van de problematiek bij einde zorg. Jongeren gaan bij einde zorg veelal
zelfstandig wonen, de spanning die dit met zich mee brengt drukt de scores op afname
problematiek. Ook neemt het probleembesef van jongeren in de loop van de behandeling
toe, waardoor ze meer stil staan bij hun emoties en gevoelens en hierin ook meer klachten
kunnen ervaren.
Voor de jongeren in woonbegeleiding is afgelopen jaar de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)
ingevoerd waardoor de startmeting (Adult Self Report) en eindmeting (ZRM) niet
vergelijkbaar zijn. In 2016 zal bij elke van de jongeren die woonbegeleiding ontvangt de ZRM
worden afgenomen bij start en eind om vooruitgang in zelfredzaamheid te bepalen.
Daarnaast zal dit ook gebeuren bij elk van de jongeren die 17 jaar is en hulp ontvangt op een
behandelplek.
4.1.2.6 Kwalitatieve Prestatie-indicatoren (W)MO
Instroomtijd
Zorgvorm
Begeleid wonen (WoonStart)
Begeleid wonen Jonge moeders (Danita)

Tijd tussen aanmelding en start zorg
73 dagen
70 dagen

Tabel 18 Instroomtijd

Timon meet voor eigen inzicht de tijd tussen aanmelding en start zorg. In 2015 was de
instroomtijd 70-73 dagen. De tijd tussen het daadwerkelijk ontvangen van het arrangement of
de beschikking en start zorg is aanmerkelijk kleiner. De reden voor het verschil is gelegen in:
- Voor vraagverheldering voorafgaand aan het verlenen van een ondersteuningsplan in
de keten Centraal Onthaal Jongeren Rotterdam (COJ) staat 4 weken.
- Er zijn in de keten COJ in Rotterdam aanzienlijke vertragingen opgelopen in het
verlenen van beschikkingen en ondersteuningsplannen.
- Wijkteams hebben een termijn van 8 weken om een beschikking af te geven.
- Binnen tien dagen na het afgeven van het ondersteuningsplan dient zorg te zijn
gestart. In de praktijk start de begeleiding binnen een week na vaststelling van het
ondersteuningsplan.
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Gedurende de instroomtijd is op casusniveau een passend alternatief geboden als dat nodig
was. Zo is afgesproken wat het wijkteam nog kon betekenen, of bijvoorbeeld veldwerk van
een collega zorgaanbieder. Waar er in 2014 nog sprake was van een wachtlijst is er in 2015
nauwelijks een wachtlijst geweest. De werkprocessen zijn aangepast naar de nieuwe realiteit
in de WMO, en Timon slaagt er in op korte termijn te starten met zorg zodra het
ondersteuningsplan beschikbaar is.
4.1.2.7 Reden beëindiging zorg
Begeleid Wonen
(WoonStart)
Reden beëindiging zorg
Beëindiging volgens plan

Aantal
cliënten
55,6

%
79%

Begeleid Wonen
Jonge Moeders
(Danita)
Aantal
%
cliënten
33
94,3%

(Vroegtijdig) beëindigd

15

21%

2

5,7%

Totaal aantal cliënten vertrokken in
2015

70

100%

35

100%

Tabel 19 Reden beëindiging zorg

Timon biedt hulp aan een doelgroep met een intensieve hulpvraag en complexe
problematiek. Vaak hebben jongeren al met meerdere hulpverleners te maken gehad. Timon
wil hen begeleiden naar een betekenisvolle plek in de maatschappij. In 79-94% van de
trajecten lukt dit. Jongeren ronden hun begeleiding volgens plan af, vinden een eigen plek en
hebben mensen op wie zij kunnen terugvallen. Daarbij gaat het ofwel om eigen netwerk,
ofwel om betrokken vrijwilligers van Timon.
Bij de jongeren die reguliere woonbegeleiding krijgen rondt 21% van hen de begeleiding
voortijdig af. De redenen zijn dat jongeren terugkeren naar hun netwerk. Hoewel dit op het
eerste gezicht een wenselijke uitkomst lijkt, was dat bij deze trajecten niet het geval. Het
betrof hier terugkeer naar een instabiel of niet-steunend netwerk. In enkele gevallen bleken
jongeren niet in staat om de lasten van eigen huisvesting te dragen. Ook is het voorgekomen
dat de zorg is beëindigd vanwege ernstig grensoverschrijdend gedrag.
Bij de jonge moeders zijn twee jongeren voortijdig uitgestroomd. Eén cliënt was niet
gemotiveerd voor hulp. Voor een andere cliënt is vanwege overlast en grensoverschrijdend
gedrag alternatieve huisvesting gezocht. Bij voortijdige beëindiging van hulp aan jonge
moeders wordt vanwege de veiligheid van het kind nauw samengewerkt met
jeugdbescherming.
4.1.2.8 Clienttevredenheid
In het cliënttevredenheidsonderzoek kunnen cliënten op een 4 puntenschaal aangeven in
hoeverre zij tevreden zijn met het resultaat van de hulpverlening en in hoeverre zij
vertrouwen hebben in de toekomst.

37

De gemiddelde resultaten van de exit-vragenlijsten zijn als volgt:
Begeleid Wonen
(WoonStart)
Cliënt

Begeleid Wonen
Jonge Moeders
(Danita)
Cliënt

Resultaat en Toekomst (schaal 1-4)

3,5

3,6

Verloop (schaal 1-4)

3,5

3,69

Rapportcijfer (schaal 1-10)

8,4

8,75

Tabel 20 Cliënttevredenheid

Bij afsluiting van de hulp vragen wij jongeren hun waardering te geven over de hulp, hiervoor
gebruiken wij de exit-vragenlijst. Jongeren waarderen de hulp met een 8,4-8,75 op schaal
van 10. Een hoge waardering die de hulpverleners toekomt die dagelijks bij de jongeren
betrokken zijn. Jongeren waarderen de betrokkenheid van de medewerkers. “Wanneer ik
hulp nodig had kon ik altijd bij mijn begeleider terecht, die me goed hulp gaf en advies.”
“Betrokkenheid, en dat ze je helpen met je zaken op orde te zetten.” Ook waarderen zij de
effectiviteit, zij geven aan verder te zijn geholpen met oplossingen voor hun problemen. “Als
ik ergens niet uit kwam werd ik goed geholpen.” “Als er wat is kan je alles bespreken en je
krijgt er een vertrouwd gevoel bij.”
4.1.2.9 Doelrealisatie en afname ernst problematiek
De cijfers voor doelrealisatie kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:
 +1 = doel is behaald
 +2 = doel is ruimschoots behaald
 -1 = doel is niet behaald
Zorgvorm
Begeleid Wonen (WoonStart)
Begeleid Wonen Jonge Moeders
(Danita)

Aantal
doelen

-1

0

>1 en >2

53

3,7 %

11,3 %

85 %

30

3%

13 %

80%

Tabel 21 Doelrealisatie

Bij aanvang van zorg wordt met elk van de jongeren een individueel plan opgesteld op basis
van het ondersteuningsplan. Bij afsluiting van de hulp is 80-85% van de doelen in het plan
behaald.
Afname problematiek
Voorafgaand, tijdens en na de hulp bepaalt Timon de zelfredzaamheid van jongeren op basis
van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM). Op de ZRM geven jongere en begeleider aan in welke
mate jongeren in staat zijn om regie te voeren op hun eigen leven. Dit gebeurt op elf
leefgebieden. Het verschil tussen de nulmeting en de eindmeting geeft de groei in
zelfredzaamheid aan.
Begeleid Wonen
(WoonStart)
Veld

Gemiddelde
Nul-ZRM

Gemiddelde
Eind-ZRM

Begeleid Wonen Jonge Moeders
(Danita)
Verschil
*

Gemiddelde
Nul-ZRM

Gemiddelde
Eind-ZRM

Verschi
l*
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Financiën

2,7

3,4

+0,7

Dagbesteding

3,6

3,6

0

Huisvesting

2,4

3,7

+1,3

3,1

3,9

+0,8

3,0

3,7

+0,7

4,4

4,5

+0,1

Verslaving

4,1

4,3

+0,2

Activiteiten
Dagelijks Leven

3,3

4,0

+0,7

Sociaal netwerk

3,1

3,6

+0,5

Maatschappelijke
participatie

3,1

3,8

+0,7

Justitie

4,6

4,6

0

Huiselijke
relaties
Geestelijke
gezondheid
Lichamelijke
gezondheid

2,4

3,6

2,6

3,8

2,5

4,5

2,1

4,4

3,2

3,8

4,4

4,5

4,8

4,8

3,4

4,3

3,3

4,0

2,7

3,7

+ 1,2
+ 1,2
+2
+ 2,3
+ 0,6
+ 0,1
0
+ 0,9
+ 0,7
+ 1,0

4,5

4,8

+ 0,3

Tabel 22 Afname problematiek.

* Gemiddeld verschil in punten ZRM op een schaal van 0-5.
Begeleiding van Timon draagt bij aan de zelfredzaamheid van jongeren. Op basis van de
ZRM wordt bij aanvang en slot van de hulp de mate van zelfredzaamheid bepaald op diverse
levensgebieden. Grote toename van zelfredzaamheid is te zien op de belangrijkste
problemen waarvoor jongeren worden aangemeld bij Timon: financiën, school / werk
(dagbesteding), huisvesting en huiselijke relaties. Daarnaast is een duidelijk effect zichtbaar
van de begeleiding op het vergroten van een sociaal netwerk, deelnemen aan de
maatschappij, dagelijks functioneren en geestelijke gezondheid.
Op het gebied van financiën hebben jongeren veelal een inkomen verkregen, schulden zijn
gestabiliseerd en / of jongeren zijn begeleid naar bewindsvoering of inkomensbeheer. Jonge
moeders worden vaak aangemeld met hoge schulden. Stabilisatie van de financiële situatie
is dan vaak het hoogst haalbare waardoor gehele zelfredzaamheid niet altijd behaald wordt.
Zorgtrajecten starten met het grondig op orde brengen van de financiële situatie aan de hand
van een werkwijze die door Timon is ontwikkeld (Stabiel van Start). Er worden sociaal
juridisch dienstverleners ingezet die hier specifieke expertise in hebben opgebouwd.
Op het gebied school / werk (dagbesteding) is bij jonge moeders een groot resultaat te zien.
Bij hen hangt het onderbreken van de opleiding vaak samen met hoge schulden bij de
belastingdienst. Zij krijgen daardoor geen kindgebonden budget, wat maakt dat de
kinderopvang niet betaald kan worden.
Vaak worden jongeren aangemeld vanwege het (dreigend) verlies van huisvesting, wat
samenhangt met tal van andere problemen. Jongeren kunnen als onderdeel van de
begeleiding worden gehuisvest. Steeds vaker lukt het om in samenwerking met
woningcorporaties zogenaamde omklapwoningen aan te bieden. De woning komt daarmee
bij uitstroom op naam van de jongere te staan, of de jongere huurt zelf op voorwaarde van
hulp door Timon. Veel jongeren vinden middels urgentie een eigen woonplek.
Bij met name de jonge moeders die in begeleiding zijn speelt huiselijk geweld in de (directe)
voorgeschiedenis. Intensieve begeleiding helpt jongeren huiselijke relaties beter
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onderhouden en veiligheid te bieden aan een kind in de thuissituatie. Timon voert hiervoor
netwerkgesprekken, zet de methode Signs of Safety in en betrekt de partners van de jonge
moeders (jonge vaders). Huiskamerbijeenkomsten helpen jongeren daarnaast om beter om
te gaan met huisgenoten.
Toename is daarnaast te zien in de mate waarin jongeren het dagelijkse leven weten te
hanteren, begeleiding daarop kan heel praktisch zijn. Jongeren worden gestimuleerd om zelf,
of met betrokkenheid van maatjes (vrijwilligersinzet), deel te nemen aan de maatschappij.
Voorbeelden hiervan zijn sport, wijkactiviteiten, gebruik van voorzieningen. Jongeren kunnen
na de hulp terugvallen op een groter steunend netwerk en stress neemt over de tijd af
waardoor het functioneren over de volle breedte verbetert. Begeleiding wordt in
samenwerking met de GGZ geboden wanneer geestelijke problematiek aanhoudend is. Er
zijn nauwe samenwerkingsverbanden met de ketenpartners.
Van ernstige verslaving is bij aanvang geen sprake, of probleemgebruik wordt door jongeren
anders ervaren dan door de omgeving. De toename van zelfredzaamheid op dit gebied is
door de hoge aanvangsscore beperkt.
Opvoeding is als extra domein opgenomen in de ZRM. De groep die in 2015 is ingestroomd
heeft geen start ZRM op dit domein en heeft om die reden geen verschil score. In 2016 wordt
hier wel op gerapporteerd. Zeker voor jonge moeders is dit een belangrijk onderwerp.
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4.1.3. Timon Regio Noord
4.1.3.1 Capaciteit en bezetting
Amsterdam: Maatschappelijke Opvang
Capaciteit 2015
Timon ’t Arendsnest

Trajecten beëindigd in 2015

11 jaarplaatsen,
waarvan 6
geschikt voor
moeder en kind
10 jaarplaatsen,
waarvan 6
geschikt voor
moeder en kind
11 jaarplaatsen,
moeder en kind
trajecten

Bezettingspercentage: 105,3%
Uitstroom 7

Timon Weesperhof

10 plaatsen in de
noodopvang

Timon Woongroepen

10 plaatsen,
waarvan 2 voor
jonge moeder
met kind
Cliënten die in de
wijk van Timon
begeleiding
krijgen

Bezettingspercentage; 83%
(i.v.m. aanloopfase in augustus, vanaf 1
september 100%)
Uitstroom 3
Bezettingspercentage: 96,8% Uitstroom:
3

Timon de Hilmanhof

Timon het Franciscushuis

Timon Ambulant

Bezettingspercentage: 98,5% Uitstroom 7

Bezettingspercentage: 96,5% Uitstroom 7

15 cliënten 16 afgerond

Tabel 23 Capaciteit per zorgvorm

De Weesperhof is in 2015 geopend vanwege de toename van dak- en thuisloze gezinnen die
een beroep doen op de gemeente Amsterdam. Verschillende gezinnen werden in hotels
opgevangen. Gemeente Amsterdam vond dit niet wenselijk. Vanuit de noodopvang wordt
gekeken hoe zo snel mogelijk vervolghuisvesting gevonden kan worden. Cliënten krijgen
gemiddeld 3 uur begeleiding per week.
4.1.3.2 Kwalitatieve Prestatie-indicatoren (W)MO
Instroomtijd
Zorg vorm
Woongroepen
Crisis

Tijd tussen aanmelding en start zorg
98 dagen
0

Tabel 24 Instroomtijd

In Amsterdam wordt een cliënt besproken op een van de tafels vanuit de ketenaanpak. De
cliënt krijgt binnen de voorziening ongeveer 1,5 jaar looptijd om richting uitstroom te werken.
De wachttijden zijn daardoor soms lang. De wachtlijsten vallen echter mee. Dit heeft soms
ook te maken met de wachttijd. Iemand kan in de wachttijd inmiddels al een andere plek
gevonden hebben of de zorgvraag is veranderd waardoor Timon niet meer de passende plek
is. Het kan echter ook zo zijn dat het aankloppen voor hulp al een stap is geweest die de
cliënt motiveert ook met zijn problemen aan de slag te gaan in de wachttijdperiode, waardoor
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de zorgvraag verandert en soms de hulp van Timon ook binnen een meer zelfstandige
context kan plaatsvinden.
4.1.3.2.1 Reden beëindiging zorg
Reden beëindiging zorg

Aantal cliënten

Percentage

Beëindiging volgens plan

44

100%

(Vroegtijdig) beëindigd

0

0%

Totaal aantal cliënten vertrokken in 2015

44

100%

Tabel 25 Reden beëindiging zorg

Onze cliënten zijn 100% volgens plan uitgestroomd. Hieronder valt ook soms een interne
doorstroming. Een cliënt kan binnen Timon van een voorziening met intensieve begeleiding
naar een voorziening met minder begeleiding doorstromen ter voorbereiding op het
zelfstandig wonen. Ook was soms al bekend dat een cliënt zou doorstromen naar een
externe voorziening, bijvoorbeeld omdat dit beter passend was voor de behuizing van
moeder en kind en werd dit dus volgens plan nagekomen.
Het is afgelopen jaar niet voorgekomen dat cliënten hun traject vroegtijdig zijn beëindigd. Dit
kan te maken hebben met de extra inzet op samenwerken met zowel het privénetwerk als
het professioneel netwerk. Daarvoor zijn netwerkbijeenkomsten en zorgoverleggen gepland.
Op deze manier worden risico’s eerder gesignaleerd en zijn betrokkenen sneller betrokken
om mee te denken in de aanpak.
Ook worden van te voren altijd risico’s in kaart gebracht in de aanmeldcommissie. Deze
worden opgenomen en verwerkt in de doelen van het hulpverleningsplan zodat deze onder
de aandacht blijven. Dit kan bijdragen aan het niet vervroegd hoeven beëindigen van een
traject. Daarnaast heeft Timon een lange adem als het gaat om moeilijke trajecten. Timon wil
voorkomen dat mensen uit de maatschappelijke opvang worden gezet omdat de
onderliggende problematiek vaak de oorzaak is van de dak- en thuisloosheid.
4.1.3.2.2 Clienttevredenheid
In het cliënttevredenheidsonderzoek kunnen cliënten op een 4 puntenschaal aangeven in
hoeverre zij tevreden zijn met het resultaat van de hulpverlening en in hoeverre zij
vertrouwen hebben in de toekomst.
De gemiddelde resultaten van de exit-vragenlijsten zijn als volgt:
Timon Amsterdam
Cliënten
Cliënten
Cliënten
Totaal
Arendsnest Hilmanhof
Resultaat en Toekomst (schaal
3,2
3,33
3,5
1-4)
Verloop (schaal 1-4)
3,4
3,5
3,8
Rapportcijfer (schaal 1-10)
8,4
8,7
8

Cliënten
Woongroep
4
3,8
8

Tabel 26 Clienttevredenheid

Het gaat hier om de exit lijsten van jongvolwassenen die binnen regio Amsterdam
begeleiding hebben ontvangen. Bij ‘cliënten totaal’ zijn de resultaten van de
cliënttevredenheid over de gehele regio meegenomen. In de andere kolommen is de
gemeten cliënttevredenheid per voorziening weergegeven. In het Franciscushuis zijn helaas
geen exit formulieren ingevuld. Voor de noodopvang Weesperhof worden geen exit lijsten
ingevuld, hoewel we dit in het vervolg wel willen gaan doen om ook een beeld te krijgen van
hoe mensen de hulp daar ervaren.
Deze resultaten laten zien dat cliënten tevreden zijn over de hulp van Timon. Cliënten
voelen zich serieus genomen en vinden dat de medewerkers hun werk goed doen. In het
proces hebben zij voldoende geleerd om zelf na de hulp verder te gaan. Ze weten waar ze
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terecht kunnen als ze nog hulp nodig hebben. Timon heeft hen geholpen met de thema’s die
zij belangrijk vonden en waarvoor zij hulp zochten. Er is voldoende bereikt door de hulp van
Timon en Timon heeft bijgedragen aan meer vertrouwen in hun toekomst.
De resultaten van de exit-vragenlijst zijn maar op een 11-tal lijsten gebaseerd. Het bleek
intern niet duidelijk te zijn of een exit-lijst bij het beëindigen van de zorg bij Timon of per
deeltraject bij Timon ingevuld moest worden. Vaak stroomt iemand vanuit ‘t Arendsnest nog
door naar de Hilmanhof of het Franciscushuis. Ook biedt Timon volgens de eisen van de
gemeente de cliënten nog een jaar nazorg in een omklapwoning als zij via de uitstroomtafel
uitstromen. Hierdoor duren trajecten tegenwoordig een stuk langer. We zullen in het vervolg
per voorziening waar de cliënt verblijft een exit lijst laten invullen. Op die manier krijgen we
nog duidelijker in beeld hoe de hulp per voorziening wordt ervaren en beoordeeld.
4.1.3.2.3 Doelrealisatie en afname ernst problematiek
Doelrealisatie
De cijfers voor doelrealisatie kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:
 +1 = doel is behaald
 +2 = doel is ruimschoots behaald
 -1 = doel is niet behaald
Zorgvorm

-1

0

+1 en +2

’t Arendsnest

0%

7%

93 %

De Hilmanhof

1%

9%

90 %

Franciscushuis

0%

11 %

89 %

Woongroepen Amsterdam

0%

4%

96%

UJO/UMO woning of ambulant

0%

2%

98 %

Tabel 27 Doelrealisatie

Cliënten binnen regio Amsterdam behalen over het algemeen hun doelen in de periode dat
zij bij Timon verblijven. Soms scoren zij +1: dit betekent dat er zeker vooruitgang is geboekt,
maar dat het doel nog niet volledig behaald is. Soms liggen daar andere factoren aan ten
grondslag, zoals bijvoorbeeld op het gebied van financiën en men afhankelijk is van de
snelheid van schuldhulpverlening. Het doel kan dan in het vervolg beter geformuleerd
worden als ‘neemt verantwoordelijkheid om zijn schulden te regelen’ dan ‘is schuldvrij’.
Bij bepaalde doelen blijven voor onze doelgroep risico’s bestaan, onder andere op het
gebied van opvoeding, sociaal netwerk, dagbesteding. Daardoor wordt soms een score +1
toegekend omdat deze gebieden altijd in ontwikkeling zijn. Een +2 score kan de cliënt ook de
illusie geven dat het doel nu behaald is.
In de praktijk blijkt dat het volhouden van het doel al een doel op zich is. Daarom wordt dan
een +1 score gegeven: cliënt heeft een goede start gemaakt, maar moet het ook behouden.
We zullen voor volgend jaar onze doelen nog meer smart en haalbaar stellen in de
hulpverleningsplannen.
Afname problematiek
In regio Amsterdam vullen de begeleiders de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) in in Trajectus,
het systeem van gemeente Amsterdam. Trajectus is echter nog niet zo ver ontwikkeld dat
hieruit rapporten te genereren zijn. Op dit moment kunnen de resultaten op de ZRM bij begin
en eind dus niet worden vergeleken.
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4.1.4. Onderzoek Cliënttevredenheid (C-toets en CQ Index) en Cliëntparticipatie Timon
In 2015 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van cliënttevredenheid en
cliëntparticipatie, door onszelf geïnitieerd, maar ook door externe partners. In bovenstaande
paragrafen zijn voor Timon per regio de resultaten voor cliënttevredenheid beschreven op
basis van de exit-vragenlijst.
Onderstaand rapporteren we over het Timon brede beeld op basis van de door externe
bureaus afgenomen C-toets voor jongeren onder de 18 jaar en de CQ Index voor cliënten
van 18 jaar en ouder. Alle rapporten zijn besproken in de teams en er zijn verbeterpunten
geformuleerd.
4.1.4.1 C-toets
In 2015 is bij Timon het cliënttevredenheidsonderzoek (C-toets) door een extern bureau
uitgevoerd bij jongeren en ouders. In 2014 is dit onderzoek uitgevoerd bij alle jongeren
(Jeugdzorg = afgekort JZ).
De C-toets is afgenomen in Rotterdam (De Uitdaging) en in Utrecht (Ambulante
Opvoedondersteuning, Ambulante Spoedhulp, Inside Out (Bunnik), Crisisopvang
Chance4U, Onderwijs Zorg Centrum, MDFT, ReLoad en Talita).
De respons is met 75% bij de jongeren wederom hoog en is zelfs flink hoger dan in 2014
(66%) en 2013 (59%). Ook de ouders halen met 62% een responspercentage dat aanzienlijk
hoger is dan in 2014 (51%).
Rapportcijfers 2015
Zorgvorm/voorziening

Jongeren

Ouders

Ambulante Opvoedingsondersteuning (JZ)

7.7

8.2

Ambulante Spoedhulp Ouders

n.v.t.

8.6

Inside Out Bunnik jongeren (JZ)

7.2

---

Chance4U (crisisopvang jongeren en ouders)

5.5

8.0

Onderwijs Zorg Centrum (JZ)

6.4

---

MDFT (JZ)

7.6

7.9

ReLoad (Behandelgroep JZ)

7.8

6.7

Talita (Tienermoeders/meiden JZ)

7.7

---

De Uitdaging (Behandelgroep Rotterdam )

8.8

8.5

GEMIDDELD

7.5

8.0

Tabel 28 Rapportcijfers

In bovenstaande tabel is te zien dat de groep Ouders een hoger rapportcijfer geeft dan de
groep Jongeren. Dit komt overeen met het beeld van eerdere C-toetsen waarin ouders
structureel hogere rapportcijfers toekennen.
De cliënten die hebben meegedaan aan dit onderzoek zijn over het algemeen tevreden tot
zeer tevreden over de bevraagde onderwerpen. Het gemiddelde rapportcijfer bedraagt voor
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de groep Jongeren een 7.5 (is gelijk aan het rapportcijfer van 2014) en bij de groep Ouders
een 8.0. Dit is iets lager dan het rapportcijfer van 8.5 uit 2014.

Timon totaal

Timon gemiddeld
Jongeren 2015
Timon gemiddeld
Jongeren 2014
Timon gemiddeld
Ouders 2015
Timon gemiddeld
Ouders 2014

Categorie uit de C-toets
Contact Deskundigheid Verloop Informatie Doel en Extra
van de
resultaat stellingen
hulp
Timon
3.3

3.3

3.2

3.2

3.2

2.9

3.3

3.4

3.1

3.1

3.2

3.1

3.6

3.4

3.4

3.2

3.2

3.4

3.6

3.5

3.4

3.3

3.5

3.5

Tabel 29 Gemiddelde cijfers

In bovenstaande tabel zijn de gemiddelde cijfers te zien van verschillende categorieën
(scoremogelijkheden zijn van 1 tot en met 4).
Jongeren
De gemiddelde Timon-scores wijken nauwelijks af van de gemiddelde Timon-scores uit
2014. Alleen de categorie ‘Extra stellingen’ scoort gemiddeld iets lager. Dit wordt veroorzaakt
door de lagere score in 2015 voor de vraag ‘Als ik klaag over Timon doet mijn begeleider
daar echt iets mee’. Dit is inmiddels als verbeterpunt opgepakt binnen Timon.
Ouders
Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat zowel de jongeren als de ouders tevreden
zijn over de kwaliteit van de hulp, de sfeer, de bejegening en de begeleiders. De begeleiders
worden als deskundig gezien, maar ook als vriendelijk en betrokken.
Aspecten waar de respondenten volgens de open vragen minder tevreden over zijn, zijn
minder eenduidig te benoemen. Relatief veel respondenten hebben geen antwoord gegeven
of geven zeer uiteenlopende voorbeelden. Zaken die het meest genoemd worden hebben bij
de jongeren vooral te maken met de (huis)regels en bij de ouders met het contact. Een
redelijk aantal respondenten geeft aan dat het te lang duurt voordat er contact is met Timon
en/of dat er te weinig contactmomenten zijn. Dit is opgepakt binnen Timon.
4.1.4.2 CQ-Index
Timon liet in 2015 een extern klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren op basis van de CQIndex. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren
van klantervaringen in de zorg. De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het
Kwaliteitsinstituut door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van
Timon. De rapportage dateert van juli 2015.
De CQ index is bij Timon afgenomen onder zowel cliënten van ambulante zorg, als onder
cliënten van geclusterde (semi)- residentiele zorg binnen de maatschappelijk opvang.
Begeleid Wonen (Niet Ambulant (W)MO)
’t Arendsnest in Amsterdam en Begeleid Wonen Jonge Moeders in Rotterdam (Danita).
Respons was 57,6% en rapportcijfer 6.8.
In vergelijking met de spiegelinformatie scoorde Timon op alle fronten hoger behalve op de
leefomstandigheden iets lager.
Opvallend was dat de cliënten het eten in de voorziening niet goed vinden (3,6) en dat zij
vonden dat er niet genoeg spelactiviteiten voor hun kinderen waren (3,6). Het resultaat van
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de hulp scoorde ook matig (5,7). Daarentegen vonden de cliënten het contact met de
medewerkers goed (beleefdheid, aandacht, serieus genomen). Ook vonden de cliënten dat
er voldoende passende opvang en hulp vanuit Timon aanwezig was.
Ambulant
 Regio Midden: Ambulante hulp, Begeleid Wonen Utrecht, Begeleid Wonen Jonge
Moeders, woongroepen Amersfoort, Culemborg, Houten, Zeist en Utrecht
 Regio Zuid: Begeleid wonen Rotterdam en Begeleid Wonen Jonge Moeders
Rotterdam
 Regio Noord: Ambulante hulp Amsterdam, Franciscushuis, Hilmanhof, woongroep
Amsterdam en Zwolle
Respons was: 38.3% en het algemeen rapportcijfer een 7.7 (Regio Noord: 7.6, Regio Zuid:
8.0 en Regio Midden: 7.4)
Alle punten scoorden in vergelijking met de spiegelinformatie gelijk of hoger.
Cliënten ervaarden het contact met de medewerker van Timon goed (score 8.8 en hoger).
Ook vonden ze dat er goede passende hulp vanuit Timon wordt geleverd. Begeleiding
rondom hun kinderen ervaarden cliënten ook goed (score 8 en hoger). Het resultaat van de
hulp scoorde iets minder. Cliënten vonden dat ze niet voldoende hulp kregen van andere
instanties (score 4,9).
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4.2 SGJ Christelijke Jeugdzorg (SGJ)
In 2015 is het SGJ niet gelukt om de volledig omvang van de door gemeenten
gecontracteerde zorg te realiseren. Met name in het eerste half jaar liep de instroom ten
opzichte van de voorgaande jaren behoorlijk terug. Voor een deel was dit een trend die in het
hele nieuwe stelsel te constateren was, maar het grotere spreidingsgebied van SGJ (ten
opzichte van regionale jeugdzorgaanbieders) lijkt de terugloop verder nadelig te hebben
beïnvloed. In het tweede half jaar is de instroom weer aangetrokken.
4.2.1 Kwalitatieve Prestatie-indicatoren
SGJ monitort door middel van prestatie indicatoren de kwaliteit van de zorg. Dit betreft de
prestatie-indicatoren: Clienttevredenheid, Reden beëindiging zorg en Doelrealisatie. Op
individueel niveau wordt daarnaast de afname problematiek middels de Child Behavior
Check List (CBCL) in kaart gebracht. Deze uitkomsten kunnen nog niet SGJ-breed worden
geïnterpreteerd. In 2016 willen we dat binnen Timon verder inrichten.
In 2015 geven ouders gemiddeld een 7,5 voor de zorg die zij van SGJ ontvingen. Jongeren
scoren iets hoger namelijk een 7,7. Van de hulpverleningstrajecten wordt 78% positief
afgesloten. Op 86% van de met de cliënt gestelde doelen wordt vooruitgang geboekt.

4.2.1.1. Reden beëindiging zorg en cliënttevredenheid
score
score
Client tevredenheid
aantal
jongeren
ouders
Gespecialiseerde Zorg
3
10,00
JH – Team IAZ Amersfoort
2
8,00
JH – Team IAZ Zwolle
4
0,00
StiP
4
0,00
Pleegzorg Midden
27
7,33
Pleegzorg Zuid-West
43
7,83
Pleegzorg Noord-Oost
31
8,00
WiNST
27
7,79
Totaal
141
7,74

respons
9,00
8,00
0,00
6,33
8,00
8,00
6,95
7,67
7,54

33,3%
50,0%
0,0%
75,0%
37,0%
32,6%
45,2%
81,5%
45,4%

positief
afgesloten
100,0%
100,0%
100,0%
75,0%
66,7%
79,1%
71,0%
88,5%
77,9%

Tabel 30 Cliënttevredenheid en reden beëindiging zorg

4.2.1.2 Doelrealisatie
Aan de start van het hulpverleningstraject wordt samen met de jongere en/of zijn ouders
doelen gesteld die gaandeweg het traject en bij afsluiting worden geëvalueerd. Dit gebeurt
door middel van de zogenaamde ‘goal attainment score’ (GAS-score). Hierbij gelden scores
tussen -1 (situatie is verslechterd) tot + 2 (doel volledig behaald). De verdeling over de
verschillende scores was in 2015 als volgt:
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Team
Gespecialiseerde Zorg
Pleegzorg Midden
Pleegzorg Noord-Oost
Pleegzorg Zuid-West
STiP
WiNST
Eindtotaal

-1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0%
0%
11%
14%
0%
14%
13%

1 of 2
100%
100%
89%
86%
100%
85%
86%

Tabel 31 Doelrealisatie

Bij 86% van de doelen wordt een +1 of +2 gescoord, waarmee zichtbaar wordt dat de situatie
verbeterd is gedurende het hulpverleningstraject.
De fusie met Timon geeft voldoende aangrijpingspunten voor uitbreiding van onze
dienstverlening en het verder uitbouwen van de kwaliteit van onze zorg.
4.2.2 C-toets
SGJ heeft in 2015 de C-toets afgenomen onder pleegkinderen van twaalf jaar en ouder en
scoort met de C-toets een gemiddeld rapportcijfer van 7.3 (Pleegzorg en Winst Noord 7.1 en
Pleegzorg en Winst Zuid 7.6). De tevredenheidsscore valt hier iets lager uit dan bij de
afname van de exit vragenlijst. Dit is te verklaren uit het gegeven dat de afname van de Ctoets gedurende het zorgtraject plaatsvindt, terwijl de exit vragenlijst aan het einde van de
zorgverlening wordt afgenomen. De respons is met 33% redelijk en is voldoende om enkele
conclusies te kunnen trekken:
1. Het gemiddelde rapportcijfer van 7.3 is heel behoorlijk. Pleegzorg en Winst Noord
blijft met 7.1 hier iets bij achter, terwijl Pleegzorg en Winst Zuid met 7.6 goed scoort.
2. De categorieën ‘Contact’ en ‘Deskundigheid’ scoren met respectievelijk 3.4 en 3.3 op
een schaal van 4 gemiddeld het hoogst. In deze categorieën zijn dan ook de hoogst
scorende vragen te vinden. Zo vinden veel respondenten de medewerkers van SGJ
vriendelijk (vraag 2), voelen de respondenten zich serieus genomen door de
hulpverlener (vraag 3) en vinden de respondenten dat de hulpverlener genoeg de tijd
neemt voor de jongere (vraag 4). Verder zijn de respondenten zeer tevreden over
hoe de hulpverlener omgaat met de door de jongere verstrekte informatie (vraag 17).
Dit sluit ook aan op de antwoorden op de open vraag waarin is onderzocht welke
aspecten de respondenten goed vinden gaan bij SGJ. Aspecten die daarbij veel zijn
genoemd hebben vooral betrekking op de effectiviteit van de hulp en de manier
waarop de hulpverlener omgaat met de jongere.
3. Onderwerpen die minder goed scoren hebben vooral te maken met:
a. De bekendheid met de inhoud van het hulpverleningsplan (vraag 15), waarbij
13 van de 63 respondenten aangeven de inhoud niet te kennen.
b. De bekendheid met de wijze waarop een klacht kan worden ingediend (vraag
16). Vooral Pleegzorg en Winst Noord scoort met een score van 2.3 slecht op
dit onderwerp.
c. Het idee dat een begeleider niet voldoende doet met een klacht over SGJ
(vraag 26). Pleegzorg en Winst Noord en Pleegzorg en Winst Midden scoren
hier met 2.8, vergeleken met Pleegzorg en Winst Zuid (3.2) matig.
d. Het aantal hulpverleners dat een aantal van de respondenten heeft gehad.
Hoewel vraag 12 (‘Ik ben tevreden over het aantal hulpverleners dat ik bij SGJ

48

heb gehad’) met 3.2 redelijk goed scoort, geven diverse respondenten in de
open vragen aan het erg vervelend te vinden dat ze regelmatig
geconfronteerd worden met steeds een nieuwe hulpverlener.
e. Contact. Een behoorlijk deel van de respondenten vindt dat er te weinig
contact is met de hulpverlener.
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4.3. Tikvah
Tikvah ontving in 2015 subsidie van Centrum gemeente Almere en de gemeente Lelystad.
Tikvah bood in 2015 zorgprogramma’s voor (jong)volwassenen met meervoudige
problematiek, waaronder ook jonge moeders en hun kind(eren).
Er wordt zorg geboden op 2 locaties: Tikvah, Begeleid Wonen en Woongroep Ammi, alsook
ambulant in zogeheten omklapwoningen. Bij de woongroep wonen omwoners die het
gewone leven delen met de jongeren.
In onderstaande tabel staan de gegevens per zorgfinanciering betreffend type, beschikbare
eenheden, samenwerking met GGD (indien van toepassing als voorwaarde vanuit de
subsidieovereenkomst), bezettingspercentage en uitstroom.
Flevoland: WMO en MO
Capaciteit
2015

Instroom via
Centrale
Toegang GGD
29%

Trajecten beëindigd in 2015

WMO Beschermd
wonen

6 plaatsen

WMO BI MO en
inloop

BI MO*

Uitnuttingspercentage: 98%
Cliënten uitgestroomd: 5
Volgens plan uitgestroomd: 5

Inloop
11

Aanbod: 100%
Bezettingspercentage: 100%
Cliënten uitgestroomd: 11
Volgens plan uitgestroomd: 7

MO zwerfjongeren en
voorkomtrajecten
MO jonge moeders

4,5

25%

Bezettingspercentage: 67%
Cliënten uitgestroomd: 2
Volgens plan uitgestroomd: 1

Bezettingspercentage: 100%
Cliënten uitgestroomd: 6
Volgens plan uitgestroomd: 5

Tabel 32 Bezettingscijfers/realisatie 18+: financiering WMO en MO Flevoland

*Begeleiding Individueel in het kader van Maatschappelijke Opvang
De onderstaande tabel laat de gemiddelde wachttijd na plaatsing op de wachtlijst tot
instroom zien. Wanneer de verwachte wachttijd langer dan 3 maanden duurt vanwege de
bestaande wachtlijst worden nieuwe jongeren waar mogelijk doorverwezen.
Wachttijd
Zorg vorm
WMO Beschermd Wonen
WMO BI
MO zwerfjongeren
MO jonge moeders

Gemiddelde tijd tussen aanmelding en start zorg
20 dagen
38 dagen
18 dagen
59 dagen

Tabel 33 Wachttijd

De wachtlijst is per kwartaal gedeeld met de Centrale Toegang GGD en gemeente Almere.
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De CQ index
Voor Tikvah is een jaarlijkse meting niet noodzakelijk. Bij een nieuwe meting in 2016 zal
Tikvah meegaan met Timon.
Eind 2014 is de CQ index uitgevoerd. In maart 2015 is het verslag aangeleverd. Cliënten
geven Tikvah een 8,4. In 2012 was dit een 8,9. Ondanks de bescheiden daling een mooi
resultaat waar we blij mee zijn. De gegevens uit het onderzoek zijn geanalyseerd en er zijn
verbeterpunten geformuleerd in samenspraak met medewerkers en cliënten.
De cliënttevredenheid wordt daarnaast uitgevraagd bij evaluaties. Er wordt op cliënt-niveau
op ingezet. De behandelcoördinator monitort, analyseert en bespreekt.
Doelrealisatie
De doelrealisatie wordt uitgevraagd bij evaluaties. Er wordt op cliënt-niveau op ingezet. De
behandelcoördinator monitort, analyseert en bespreekt. Algemeen is het beeld dat een ruim
deel van de doelen geheel wordt behaald gedurende het begeleidingstraject.
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4.4. Timon AMV
Binnen Timon AMV onderscheiden we twee woonvormen:



KWG: Kinderwoongroep, waar maximaal 12 cliënten (14-16 jaar) worden
opgevangen en 24/7 begeleiding wordt geboden.
KWE: Kleinschalige Wooneenheden, waar 4 tot 8 jongeren (16-18 jaar) worden
begeleid naar zelfstandigheid. Begeleiding vindt doorgaans plaats in de middag en
avond.

Plaats
Amersfoort,
Zwolle
Boskoop
Zeist
Rotterdam
Rotterdam
Lelystad
Totaal in 2015

vorm
KWG
KWG
KWG
KWE
KWE
KWG
KWE

Aantal
12
12
13
5
10
4 tot 1 jan.
4
60 jongeren gehuisvest

Tabel 34 Plaatsing AMV

Opbouw in 2016
Naar verwachting zullen er in 2016 nog eens 200 AMV jongeren worden gehuisvest,
waarmee het totale aantal op 260 jongeren komt. Bij de start ligt de prioriteit op de realisatie
van het merendeel van de KWG’s en een aantal KWE’s, omdat de urgentie voor een veilige
plek en een leefbare omgeving met goede begeleiding voor de jonge doelgroep (14-16 jaar)
het grootst is op dit moment.
Vervolgens zal in het eerste kwartaal 2016 het accent verschuiven naar de opbouw in aantal
KWE’s, ten behoeve van:
 de doorstroom uit de KWG’s; en
 de directe instroom van AMV jongeren (16-18 jaar) die meer zelfstandigheid
aankunnen
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5. KWALITEIT EN VEILIGHEID
5.1.1 Certificering Kwaliteit
In 2015 heeft er een externe audit plaatsgevonden van Timon inclusief SGJ en Tikvah. Deze
externe audit is met positief resultaat uitgevoerd naar de normen van HKZ (Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) betreffende het HKZ schema Jeugdzorg (2010,
Timon en SGJ) het HKZ schema GGZ (2009, Timon) met oog voor het veiligheidsaddendum
GGZ 2011, HKZ Certificatie Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (2009),
deelschema Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (2009, Timon) en de norm ISO
9001.
Naast de jaarlijkse externe audit worden er twee keer per jaar interne audits gehouden en
vinden twee keer per jaar managementreviews op regio en organisatieniveau plaats. Naast
deze metingen worden incidenten en klachten gemeld en daaruit verbeterpunten opgesteld.
Ook wordt de tevredenheid van cliënten jaarlijks gemeten. Gezamenlijk dragen deze
activiteiten bij aan het onderhouden en het stimuleren van het kwaliteitsdenken in
de organisatie en zicht op de resultaten daarvan.
5.1.2 Inspectie
Vrijdag 6 maart 2015 bracht de Inspectie Jeugdzorg onaangekondigd een bezoek aan
Timon. De inspectie kwam in twee teams, waarbij het eerste team langs kwam op het
Centraal Bureau en het tweede een bezoek bracht aan Talita en ReLoad. Er zijn intensieve
gesprekken gevoerd met zowel medewerkers als jongeren. Tevens zijn er diverse dossiers
gecontroleerd, van zowel cliënten als medewerkers. Op maandag 16 maart vond er een
tweede bezoek plaats waarbij het eerste team langs ging bij de Uitdaging in Vlaardingen en
het tweede team eerst een presentatie kreeg op het Centraal Bureau en vervolgens bij Talita
in Houten op bezoek ging. Dinsdag 17 maart vond er een telefonische terugkoppeling plaats.
In het kader van nieuw beleid van de inspectie, komen zij onverwacht op bezoek. De eerste
reflectie was positief. De inspectie stelt in haar rapport: “De inzet van de medewerkers en
het management is groot. De jongeren verblijven in een woonomgeving waar de
medewerkers hen positieve aandacht geven en interesse in de jongeren tonen. De
medewerkers streven ernaar de jongeren in een zo ‘normaal’ mogelijke omgeving op te laten
groeien, waarin ze zich ‘thuis’ kunnen voelen”.
Mooi dat onze onderliggende waarden zo goed herkend worden in de praktijk.
De inspectie heeft de kwaliteit van de residentiële jeugdhulp van Timon in haar eindconclusie
als voldoende beoordeeld. Dat is de hoogste beoordeling die de Inspectie afgeeft, op een
schaal van voldoende, matig of onvoldoende. Een compliment aan de betrokken teams die
deze grondige toets goed hebben doorstaan. Dat is een opsteker te midden van alle
veranderingen in onze zorg. Voor twee van de 18 toetsingscriteria heeft Timon tot
tevredenheid van de inspectie een verbeterplan ingediend en is gestart met de
implementatie.
Conform de richtlijn hebben wij contact gehad met de inspectie en gerapporteerd over
incidenten en calamiteiten. Op basis daarvan heeft in sommige gevallen een leeronderzoek
plaats gevonden. De rapportages hebben er altijd toe geleid dat de inspectie de dossiers
gesloten heeft.
5.1.3 Cliëntenraad
De cliëntenraad (CR) is in 2015 uitgebreid met een lid van de cliëntenraad van SGJ, hiermee
is er één cliëntenraad voor de werkstichtingen. Twee leden van de CR zijn herbenoemd voor
een tweede termijn. De CR bestond daarmee uit vier leden. Er is daarnaast een werving
gestart voor nieuwe leden via de hulpverleners van Timon. Deze nieuwe leden stromen in
2016 in. De CR heeft in 2015 vier keer vergaderd in aanwezigheid van de voorzitter van de
Raad van Bestuur.
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De CR heeft de regio’s onderling verdeeld en elke regio heeft daarmee een aanspreekpunt
binnen de CR. In 2015 hebben de leden van de cliëntenraad diverse huisvergaderingen in de
regio’s van Timon bijgewoond. Daarnaast is de CR op werkbezoek geweest bij de
Crisisopvang in Zeist.
Belangrijke onderwerpen die in 2015 aan de orde kwamen:
- Bezoek van de inspectie
- Calamiteiten en incidenten
- Fusie van Timon met SGJ en Tikvah
- Begroting
- Jaarrekening en jaarverslag
- Jaarplan
- Huishoudelijk reglement Cliëntenraad
- Gevolgen decentralisatie voor de zorg
De cliëntenraad heeft gevraagd advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:
- Commissie van vertrouwenslieden
- Inrichting cliëntenraad
5.1.4 Pleegouderraad
De Pleegouderraad (POR) heeft in 2015 vijf keer vergaderd met directie en/of Raad van
Bestuur en kent vijf leden.
Advies werd gevraagd en gegeven op de aanpassing van de klachtenregeling en ten
behoeve van de beantwoording van de NZA-vragen in aanloop naar de (bestuurlijke) fusie.
Daarnaast is op een constructieve manier overleg gevoerd over ontwikkelingen binnen de
organisatie (voortgang en versnelling fusie en krimp/reorganisatie van SGJ) en pleegzorg.
5.1.5 Cliëntvertrouwenspersoon en Klachten
Timon streeft ernaar om ongenoegens en klachten van cliënten in een vroeg stadium te
herkennen, te bespreken en binnen het team of op de afdeling op te lossen. Het
uitgangspunt is dat klachten zo laag mogelijk in de organisatie worden behandeld.
Timon heeft voor de jongeren (jonger dan 18 jaar) een onafhankelijke vertrouwenspersoon
van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ en Timon hebben in 2015 hun
samenwerking voortgezet. Door bezoeken van de vertrouwenspersoon op locatie kunnen de
jongeren op laagdrempelige wijze een beroep doen op het AKJ. De
cliëntvertrouwenspersoon signaleert verder zelfstandig tekortkomingen in de structuur en het
functioneren van de organisatie van de instelling, voor zover deze de rechten van de cliënt in
de weg staan en ziet toe dat deze tekortkomingen worden opgeheven. Er vindt structureel
overleg plaats tussen de vertrouwenspersoon en de gebiedsmanager van Timon waarbij
afwijkende zaken en opvallende trends worden besproken, evenals de samenwerking tussen
AKJ en Timon.
De cliëntvertrouwenspersoon voor jongvolwassenen en volwassenen (boven de 18 jaar)
werkt vanuit de onafhankelijke adviesorganisatie Transmissie. Hiermee hebben alle cliënten
toegang tot onafhankelijk advies en begeleiding bij klachten en problemen. De cliënten
worden bij de start van de begeleiding actief geïnformeerd over de functie van de
cliëntvertrouwenspersoon.
Als een klacht niet binnen de organisatie kan worden opgelost, kan de cliënt een beroep
doen op de externe klachtencommissie. Deze is ingesteld in samenwerking met collega
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zorgaanbieders en Samen Veilig. De cliënt kan zich overigens ook altijd rechtstreeks tot de
klachtencommissie wenden.
De cliënt ontvangt direct bij aanmelding informatie betreffende het indienen van een klacht
door middel van de cliëntinformatiemap, waarbij de rechten van de cliënt mondeling worden
toegelicht. In de cliëntinformatiemap staan ook de gegevens van de
cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon kan de cliënt ondersteuning bieden
bij het indienen van een klacht. Binnen teamoverleggen is het onderwerp klachten een vast
agendapunt.
Daar wordt de stand van zaken besproken en besloten of afhandeling via het management
noodzakelijk is. Daarnaast wordt beoordeeld welke acties ondernomen moeten worden voor
de verdere afhandeling en indien nodig ter preventie.
Klachten in 2015:
Timon
In de regio Amsterdam is er 1 officiële klacht en 1 niet officiële klacht geweest. In de regio
Utrecht waren er 3 klachten die allen opgepakt zijn. In de regio Rotterdam waren er geen
klachten.
SGJ
Geen officiële klachten, wel informele klachtgesprekken.
5.1.6 Veiligheid
Veiligheid is en blijft belangrijk binnen de jeugd- en jongvolwassenenzorg, agressie en
seksueel overschrijdend gedrag zijn daarbij hoofd aandachtspunten. Bij Timon streven we
naar een opvoedklimaat waarin hulpverleners de-escalerend handelen en waar nodig weten
te interveniëren bij agressief en bedreigend gedrag op een juridisch toelaatbare en
methodisch verantwoorde wijze. Hulpverleners worden toegerust om adequaat
veiligheidsrisico’s in te schatten en besteden structureel aandacht aan seksualiteit, rekening
houdend met de diversiteit van zowel betrokken jeugdigen, ouders als hulpverleners. Dit is
onder andere geborgd in het opleidingsbeleid, er vindt verdere ontwikkeling van Signs of
Safety plaats en het wordt gestimuleerd door de kenniswerkgroep Veiligheid.
5.1.6.1 Kenniswerkgroep Veiligheid
Vanuit elk team is een medewerker lid van de werkgroep Veiligheid. Deze heeft binnen het
team een stimulerende, ondersteunende, signalerende en adviserende rol voor de
implementatie van het beleid rond veiligheid op het gebied van:
- agressie en bedreigend gedrag
- de omgang met seksualiteit
- relatievorming
- signalen van seksueel misbruik in relatie tot het begeleiden van cliënten
De aandachtfunctionarissen vormen samen met een gedragswetenschapper en de
kwaliteitsadviseur onder leiding van het stafhoofd, de kenniswerkgroep Veiligheid.
Afhankelijk van het onderwerp worden inhoudelijk specialisten uitgenodigd voor advies en
kennisuitwisseling. Deze werkgroep evalueert de werking van het veiligheidsbeleid binnen
Timon door het inventariseren van signalen, knelpunten en ideeën die de
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aandachtfunctionarissen in de praktijk opdoen. Ook volgt de werkgroep nieuwe
ontwikkelingen rond veiligheid, omgang met seksualiteit en agressie in de hulpverlening en
brengt advies uit aan het management.
Ook in 2015 is de IZEP - een meetinstrument om de veiligheid in een team te meten gebruikt.
Binnen de teams zijn er twee meetinstrumenten geïmplementeerd namelijk de CFRA (een
risico meetinstrument) en de Veiligheidsbarometer. Binnen alle teams is het protocol ‘suïcide’
besproken.
Er is door alle teams een werkplan gemaakt rond het thema relaties, intimiteit en seksualiteit
waarin staat beschreven hoe dit thema twee maal per jaar in het team besproken wordt.
Vervolgens wordt dit in de jaarplanning van de teams opgenomen.
5.1.6.2 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Binnen Timon wordt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld onder de
aandacht gehouden door de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en huiselijk geweld.
Deze volgt ook extern overleg op dit gebied en werkt mee aan scholing binnen Timon. De
aandachtsfunctionaris biedt consultatie en advies aan collega’s die vragen hebben over de
meldcode en op basis van casuïstiek.
In 2015 heeft Timon meegedaan met de proefinvoer van de jeugdzorgrichtlijn
‘Kindermishandeling’.
De aandachtsfunctionaris is aangesloten bij de landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen
kindermishandeling en huiselijk geweld (LVAK).
5.1.6.3 Risico-inventarisatie
Timon: Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen vindt bij elke aanmelding een
risico-inventarisatie plaats. De intakecoördinator draagt intern zorg voor een inschatting van
de veiligheid van cliënten die worden aangemeld. Indien nodig (bij een hoog
veiligheidsrisico) wordt er in overleg met de betrokken behandelcoördinatoren en de
verwijzer crisishulpverlening of wachtlijstoverbruggingshulp ingezet of doorverwezen naar
het crisismeldpunt en/of het crisisinterventieteam.
Begin 2015 is besloten om bij de start van de zorg gebruik te maken van de Californian
Family Risk (CFRA), een vorm van assessment. Op deze manier worden in het
hulpverleningsplan mogelijke risico’s periodiek geëvalueerd. In het najaar is er een
dossiercontrole geweest in hoeverre de CFRA is gebruikt.
SGJ: Binnen pleegzorg wordt er gebruik gemaakt van de Veiligheidschecklist (VCL) welke
jaarlijks afgenomen wordt bij de pleegouders door de pleegzorgmedewerker. In
voorkomende gevallen kan aanvullend het Instrument Risicotaxatie Seksueel
Grensoverschrijdend Gedrag worden gebruikt.
Tikvah: In 2015 heeft Tikvah aan de hand van de tool van de FCB de arbo-omstandigheden
gemonitord. Dit is tweemaal besproken in een werkoverleg. Bij dit overleg waren de
medewerkers van de locaties en de directeur van werkstichting Tikvah aanwezig.
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5.1.6.4 Melden en registreren van incidenten
Eén van de middelen om veiligheid voor zowel cliënten als medewerkers te monitoren en te
bevorderen is het melden en registreren van incidenten, fouten, (bijna)ongevallen en
calamiteiten. Twee keer per jaar worden gedane meldingen op managementniveau
geanalyseerd. Op basis van deze analyse wordt beoordeeld welke verbetermaatregelen
genomen zullen worden. Wanneer er een melding is gedaan wordt deze ook altijd op
teamniveau besproken. Beoordeeld wordt welke leerpunten naar voren komen, of genomen
maatregelen voldoende zijn en of er nog acties nodig zijn om de veiligheid te bevorderen.
Indien er na de afhandeling nog vragen overblijven, wordt aanvullend intern onderzoek
uitgevoerd.
Over de meldingen wordt jaarlijks uitgebreid gerapporteerd aan de inspectie.
Het overgrote deel van de incidenten wordt in de begeleiding met de cliënt opgepakt.
Voorstellen voor preventieve maatregelen worden in het team gedaan en daar uitgevoerd.
De politie wordt betrokken bij strafbare feiten, vermissing en agressie, waarbij de veiligheid
van de medewerker of de cliënt in het geding is.
Het blijft belangrijk om het melden van incidenten te stimuleren en in gesprek te blijven over
wat meldingswaardig is. Dit gebeurt bij de bespreking van de incidentenrapportages in de
veiligheidswerkgroep, bij de managementreview in de regio en in de vergaderingen van het
managementteam.
Per 1 januari 2016 zullen de medewerkers van Tikvah en SGJ alle incidenten melden in het
systeem React van Timon.
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6. BEDRIJFSVOERING
6.1 Hoofdlijnen financieel beleid
6.1.1 Jaarplan, begroting en verantwoording
Ieder jaar wordt het jaarplan met de bijbehorende begroting opgesteld waarin een overzicht
wordt gegeven van de te verwachten uitgaven en opbrengsten, gesplitst in een exploitatieen investeringsdeel. In een door de Raad van Bestuur van Timon opgestelde Kaderbrief
worden de kaders voor het te voeren (financiële) beleid beschreven.
Timon kreeg in het jaar 2015 voor het eerst te maken met zorgcontractering op basis van
aanbestedingstrajecten. Dit als gevolg van de decentralisatie in de jeugdzorg en de transitie
van de AWBZ naar de WMO. Hoewel er voor de jeugdzorg voor het jaar 2015
garantiebudgetten zijn vastgesteld, heeft Timon voor alle financiers offertes ingediend (m.u.v.
het overgangsrecht), waarna gunning door de gemeentes en regio’s plaatsvond. Op basis
van de uitkomsten van de contractering zijn de uitgangspunten voor het jaarplan 2015 met
bijbehorende begroting opgesteld.
6.1.2 Planning en Control cyclus en Verbeterplan bedrijfsvoering
De interne bewaking en beheersing vinden plaats binnen de bij Timon geldende Planning en
Control cyclus (P&C). De kern van de P&C cyclus is: het mogelijk maken dat het
management in een vroeg stadium (bij)sturingsmaatregelen kan nemen. Daarbij gaat het om
drie soorten informatie: sturingsinformatie, interne- en externe verantwoordingsinformatie.
De veranderende financieringssystematiek vroeg om een nieuwe inrichting van de
managementinformatie. Ook de in 2015 aangepaste organisatiestructuur (geografische
gebieden met verantwoordelijke gebiedsmanagers) vroegen om een aanpassing in de
financiële administratie en de rapportagestructuur.
De koers van Timon is vastgelegd in een Koersdocument met daarin vervat de missie en
visie. Timon heeft in 2015 haar koers voor de komende periode bijgesteld en opnieuw
vastgesteld. Op basis hiervan zijn de jaarplannen opgesteld. Door middel van periodieke
rapportages (maandrapportages, kwartaalrapportages en jaarrekening), vindt monitoring van
de realisatie plaats en een beoordeling in hoeverre welke mate plannen zijn gerealiseerd. Dit
is de basis voor de integrale jaarverslaggeving en verantwoording aan stakeholders.
Ontwikkelingen P&C cyclus
Het jaar 2015 stond in het teken van de voorbereidingen en de start van de uitvoering van
een integratie binnen de afdelingen bedrijfsondersteuning na de bestuurlijke fusie met
Stichting SGJ en Stichting Tikvah per 1-4-2015. Zo is de integratie van salaris-en
personeelsinformatiesysteem gerealiseerd en het in elkaar schuiven van de financiële
administratie en de rapportagestructuur. Ook binnen de afdeling Facilitair, Kwaliteit en
Communicatie zijn harmonisaties gerealiseerd.
6.1.3 Informatievoorziening
Door de gewijzigde bekostiging in de jeugdzorg en de overgang van begeleiding uit de
AWBZ naar de WMO/MO is er in 2015 een andere informatiebehoefte ontstaan, zowel intern
als extern. Er is voortgang gerealiseerd bij de diverse gemeenten met betrekking tot het
digitale berichtenverkeer. Dit proces is nog niet gefinaliseerd en zal ook in 2016 de nodige
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aandacht vragen. Daarnaast is voor de interne sturing veel effort gestopt in een up to date
cliëntregistratiesysteem en de monitoring van de contractbenutting.
In het voorjaar van 2016 maakt Timon een keuze voor een cliëntregistratiesysteem voor de
totale organisatie.

6.2 Risicomanagement
In 2015 zijn de reserves van Timon en Tikvah licht gestegen, die van SGJ zijn door het
verlies in 2015 gedaald. De reservepositie is nodig en zal ook in de toekomst nog meer
benodigd zijn, teneinde frictiekosten als gevolg van veranderingen door contractering /
inkoop van zorg en begeleiding te kunnen compenseren. Het belang van de eigen
(diaconale) risico-reserve van Timon en het betrekken van fondsen zal dan ook in de
komende jaren toenemen. Door de toenemende risico’s zal Timon (nog) sneller gaan
bijsturen. In de kwartaalrapportages wordt er vanaf het 1e kwartaal ook een forecast gemaakt
gebaseerd op de realiteit van het eerste kwartaal. Dit zal in 2016 gecontinueerd worden,
waarbij het sturen op de kasstroom essentieel is. Dat betekent een verdere verbetering van
de cashmanagement functie.
Geïdentificeerde risico’s en genomen beheersmaatregelen:
INTERN
Het al dan niet behalen van overeengekomen
of (zelf) opgelegde prestaties

Het niet juist handelen of het nalaten van
noodzakelijke handelingen door
medewerkers ten gevolge van de integratie
van diverse stichtingen in een organisatie

EXTERN
Flexibilisering van budgetten Jeugdzorg,
WMO en MO op gemeenteniveau
Toegenomen “werkverdeling” tussen de 1e lijn
en de gespecialiseerde aanbieders van
jeugd-en jongvolwassenenzorg

FINANCIEEL
Tijdige verantwoording aan financiers, hierbij
in 2014 en begin 2015 rekening houdend met
onduidelijkheden in de aanlevering van
gegevens naar gemeenten/jeugdzorgregio’s.

Beheersmaatregel
 In de reguliere managementrapportages
en de managementreviews worden de
belangrijkste prestatie-indicatoren en
risico’s gemonitord op basis van een aantal
vastgestelde meetinstrumenten, waardoor
het management kan sturen en zo nodig
bijsturen
 In 2014 is gewerkt aan het beschrijven en
borgen van werk- en bedrijfsprocessen,
waar nodig zijn P&C processen bijgesteld
en geborgd voor 2015.
 Het verbeteren van de informatisering
conform de vernieuwde
informatiehuishouding.
Beheersmaatregel
 Het benadrukken van het belang om de
efficiëntie te vergroten en de sturing te
verbeteren.
 Vergroten productiviteit (80%) en
terugdringen overhead (20%).
 Het financiële beleid is er op gericht de
reserves op voldoende niveau te brengen
en te houden om oplopende risico’s in de
komende jaren, te kunnen opvangen.
Daarbij is het uitgangspunt om geen concessies te
doen aan overeengekomen resultaatverplichtingen
en kwaliteitseisen – zo lang als dit mogelijk is.
Regelmatige bespreking binnen Raad van Bestuur
en Management Team.
Beheersmaatregel
 Timon heeft een gesystematiseerd
overzicht gemaakt van alle beschikkingen
en de daarbij behorende
verantwoordingseisen. De
signaleringsverantwoordelijkheid is belegd.
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Overschrijding of afwijkingen begroting en
realisatie







Afname private bijdragen
Timon is deels afhankelijk van private
bijdragen die worden aangewend ten
behoeve van de exploitatie, als
investeringsbijdrage of voor individuele
cliënten.



Leegstandsrisico en debiteurenrisico
Timon ontvangt van een deel van haar
cliënten die ouder dan 18 jaar zijn
huurinkomsten.



In 2014 zijn de noodzakelijke
voorbereidingen getroffen voor het kunnen
registreren en verantwoorden van
productiedata en prestatie-indicatoren.
Per maand worden op hoofdlijnen de
werkelijke omzet en kosten vergeleken/
geanalyseerd in relatie tot de begroting.
Hierop kan worden (bij)gestuurd.
Per kwartaal wordt de uitputting van de
begroting met de regiomanagers en
andere budgethouders besproken.
Budgethouders zijn, in samenspraak met
de regiocontrollers, verantwoordelijk voor
analyse en bewaking van hun budget.
Afwijkingen worden gemeld aan de
betreffende leidinggevende of de Raad van
Bestuur en indien nodig op een
managementoverleg besproken. Het risico
op budgetoverschrijdingen wordt hiermee
geminimaliseerd.
Een relatiebeheerder is verantwoordelijk
voor het verwerven, behouden en
uitbreiden van zowel private bijdragen van
particulieren, kerken en diaconieën als
landelijke en regionale fondsen (zie voor
meer informatie 6.4 Relatiebeheer)
Het leegstandspercentage wordt in de
managementrapportages vermeld,
regiomanagers sturen op de bezetting en
op het betalen van de huur door cliënten.
Dit laatste in samenwerking met de
financiële administratie en de controllers.

6.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
6.3.1 SROI
Voor Timon zit maatschappelijke betrokkenheid in de genen. Timon richt zich daarom ook
actief op de participatie van groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doet Timon
zelf, maar zoekt daarbij ook samenwerking met een aantal leveranciers en (keten)partners.
Zo biedt Timon al sinds jaar en dag vele stageplaatsen, niet alleen in de hulpverlening, maar
ook bij de ondersteunende diensten. Het biedt aankomende professionals de gelegenheid
met de praktijk kennis te maken en de geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen.
Daarnaast zijn in meerdere procedures kandidaten aangetrokken vanuit een
uitkeringssituatie en is in samenwerking met Stichting Jong aan diverse jongeren met een
sociale uitkering de kans geboden een vak te leren en daarbij een opleiding te volgen. Bij
grote verbouwingen is samenwerking gezocht met een bouwbedrijf dat werknemers heeft
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanouds zijn vrijwilligers als 'goede buren' betrokken bij
het aanbod van Timon. Timon investeert in de ondersteuning en ontwikkeling van vrijwilligers
in de vorm van vrijwilligerscoaches en cursussen.
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6.3.2 Economische meerwaarde
Timon heeft zijn zorgprogramma’s zo ingericht dat wij zorg dichtbij organiseren, waarbij wij
begeleiden tot zelfredzaamheid. Hierdoor wordt de duur van de zorg verkort en uitval en
terugval voorkomen. Waardoor er op de langere termijn kosten worden bespaard.
6.3.3 Sponsoring
Timon sponsort geen andere maatschappelijke organisaties. De stichtingen van de Timon
Groep worden door diverse organisaties ondersteund (zie paragraaf Relatiebeheer in dit
hoofdstuk). Wij ontvangen bijdragen van onze kerkelijke achterban en vragen fondsen aan
voor specifieke projecten. Zo ontvangen wij fondsen voor het Praktijkexperiment van
Zwerfjongeren Nederland.

6.4 Faciliteiten
Integratie SGJ / Tikvah
In 2015 is het team faciliteiten voortvarend van start gegaan met de integratie van de diverse
ondersteunende diensten / processen van Timon en fusiepartners SGJ en Tikvah. Zaken als
inkoop, schoonmaak, technische dienst, ICT, etcetera zijn onderzocht, aangepast en
geïntegreerd of in proces gezet.
Energieverbruik
Alle energie die Timon gebruikt is ondergebracht in een groen-contract bij een energie
leverancier welke duurzame opwekking (wind en zon) garandeert. Wij werken zoveel als
mogelijk met LED verlichting in onze panden. In al onze panden zetten wij in op
energiezuinigheid panden bijvoorbeeld door slimme radiatorknoppen.
Huisvesting
In het kader van groot onderhoud aan de panden die Timon in eigendom heeft, is begin 2015
beoordeeld welk gepland werk noodzakelijk is en moet worden uitgevoerd. Daarnaast zijn in
2015 de panden, welke gebruikt worden door SGJ en Tikvah, opgenomen. Dit betreft totaal 7
panden in eigendom en 6 gehuurde locaties. Het voormalige SGJ hoofdkantoor in
Amersfoort wordt voor het grootste deel verhuurd aan diverse maatschappelijke organisaties.
Het onderhoud aan de panden van Timon wordt om kostentechnische redenen zoveel
mogelijk uitgevoerd door technisch onderhoudsmedewerkers van het team faciliteiten van
Timon. Als dit door de omvang of de aard van het werk niet mogelijk is, maakt Timon gebruik
van externe partijen. Structureel wordt gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding van het
geoffreerde en het geleverde werk waardoor voor Timon een optimale balans wordt bereikt
in de verhouding tussen kosten en kwaliteit van de panden.
Voor klein onderhoud en diverse conciërge werkzaamheden heeft Timon in een aantal
plaatsen een samenwerkingsovereenkomst met huismeesters die vrijwillig inzetbaar zijn. De
inzet van deze huismeesters is een mooi voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid. Zij
zetten zich belangeloos in om de cliënten van Timon te ondersteunen.

Nieuwe / extra huisvesting
In 2015 zijn ten behoeve van groei en uitbreiding van de zorg nieuwe panden verworven,
verbouwd en ingericht om een thuis te bieden aan nieuwe doelgroepen. We hebben in
Amsterdam de Weesperhof geopend en in Woerden een nieuwe begeleid wonen voorziening
en in Rotterdam de Wilgenborg flat breder in gebruik genomen.
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AMV
In het najaar van 2015 is Timon gestart met de opvang en begeleiding van alleenstaande
minderjarige asielzoekers (AMV) in opdracht van Nidos. De opdracht is om 250
opvangplaatsen te creëren voor eind 2016, voor zowel groepen (12 tieners in de leeftijd van
14 tot16 jaar) als kleine groepen (4 jongeren in de leeftijd van 16 tot18 jaar), meer gericht op
zelfstandigheid. Om invulling te geven aan deze opdracht is direct gestart met een intensieve
zoektocht naar passende huisvesting, met name in de regio's waarin Timon al actief is. Rond
de jaarwisseling ving Timon al circa 60 AMV jongeren op door de inzet van eigen uisvesting
van fusiepartners SGJ en Tikvah en het benutten van overcapaciteit in bestaande Timon
huisvesting.
ICT
Timon medewerkers werken 'in the cloud'. Dit wil zeggen dat alle medewerkers via een
internetverbinding alle noodzakelijke functionaliteiten om hun werk te kunnen uitvoeren
binnen handbereik hebben. Dit stelt medewerkers in staat om tijd- en plaats onafhankelijk te
werken. Hiermee zijn de mogelijkheden om steeds efficiënter te werken optimaal.
In 2015 is intensief tijd besteed aan de volledige integratie van Tikvah en SGJ in de TimonICT omgeving. Het gezamenlijk werken op ėėn ICT platform is een voorwaarde om samen te
kunnen werken op allerlei andere terreinen en daadwerkelijk te kunnen integreren.
Brandveiligheid
Op het terrein van huisvesting worden veiligheidsaspecten voor zowel cliënten als personeel
beoordeeld. Dit heeft ook betrekking op de gebruiksvergunningen. De panden waar Timon
haar activiteiten ontplooit voldoen aan de geldende regelgeving. Waar nodig heeft Timon in
2015 overleg gevoerd met eigenaren/verhuurders om (potentiële) tekortkomingen te
voorkomen en een veilige werk- en leefomgeving te waarborgen.
Timon onderhoudt goede contacten met de verschillende brandweerafdelingen en/of
gemeentelijke brandpreventieteams. Ook in 2015 heeft de brandweer advies gegeven aan
medewerkers over het vergroten van de brandveiligheid en voorlichting gegeven aan
cliënten. Met name het laatste is van belang om het aantal loze meldingen, dikwijls ontstaan
door onnadenkendheid van jongeren, tot een minimum te beperken.
Ook aan cliënten die woonruimte van Timon huren wordt door begeleiders aandacht
gegeven aan brandveiligheid. Hoewel deze 18+ cliënten de ruimte huren en zelf
verantwoordelijk zijn voor de woning wil Timon hier - vanuit haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid - telkens een extra stap in zetten. Zo zijn alle woningen van jongeren
die bij Timon in zorg zijn voorzien van rookmelders en branddekens en worden de jongeren
regelmatig getraind in wat zij moeten doen bij een calamiteit.
Bedrijfshulpverlening
Als werkgever draagt Timon zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet is Timon verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het
gebied van bedrijfshulpverlening. Hiervoor heeft Timon in ieder team twee aangewezen en
opgeleide bedrijfshulpverleners. De bedrijfshulpverleners geven deskundige bijstand op het
gebied van bedrijfshulpverlening, zoals:
 het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van
ongevallen;
 het alarmeren en evacueren van medewerkers en andere personen.
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Iedere bedrijfshulpverlener volgt een tweedaagse training, afgerond met een examen in het
eerste jaar. Ieder volgend jaar wordt een herhalingsdag georganiseerd. Zowel de primaire 2daagse opleiding als de jaarlijkse herhalingsdagen worden georganiseerd bij de residentiële
of dagbestedingslocaties van Timon. Op die manier trainen medewerkers in de eigen situatie
en zijn de oefeningen zo reëel mogelijk.

6.5 Relatiebeheer
Een deel van Timons structurele activiteiten wordt niet gefinancierd door overheden. Het
gaat hierbij dan met name om de inzet van vrijwilligers in aanvulling op de professionele
hulpverlening. Deze inzet wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van stichtingen/fondsen,
kerken/diaconieën en particuliere donateurs. Timon is niet actief als sponsor van andere
maatschappelijke doelen.
Timon is dankbaar voor de steun door een trouwe diaconale achterban en particuliere
giftgevers. Kerken die nauw betrokken zijn bij Timon hebben een aanzienlijke bijdrage
geleverd aan verschillende projecten o.a. het project Groepsleven 2015, die het mogelijk
maakt locaties voor Begeleid Wonen een bescheiden budget te geven waaruit de extra
kosten van activiteiten kunnen worden betaald die niet vallen onder de reguliere financiering
voor ambulante woonbegeleidingen en het project Training & Toerusting Vrijwilligers.
Innovatie- en uitbreidingsprojecten rondom vrijwilligers worden eveneens voor een groot deel
bekostigd door stichtingen/fondsen. In 2015 betrof dit de voortzetting van Timon U-Turn, de
start van de projecten ‘Geloof in eigen kunnen - Samen Verder’ in Rotterdam en Begeleid
Wonen in Kampen. Verder hebben wij fondsen geworven voor de intensieve verbouwing van
de Weesperhof.
Sommige cliënten ontvangen via Timon individuele bijdragen van stichtingen/fondsen ten
behoeve van noodzakelijk levensonderhoud en financiële problemen.
Aanloop- en investeringskosten van nieuwe locaties worden doorgaans niet gesubsidieerd.
In 2015 zijn giften en toezeggingen binnengekomen voor de opvang en inrichting van
kleinschalige locaties t.b.v. Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen.
De bijdragen van stichtingen/fondsen, kerken/diaconieën en particuliere donateurs worden in
de jaarrekening voor een deel bij de overige bedrijfsopbrengsten voor de exploitatie
verantwoord, onder de noemer giften. Een ander deel wordt rechtstreeks in
investeringsbijdragen c.q. projectoverzichten verwerkt. De hieronder genoemde bedragen
betreffen bijdragen die daadwerkelijk in 2015 zijn ontvangen, ongeacht hun bestemming.
Categorie gevers

Bedrag

Stichtingen en fondsen

€ 134.339

kerken/diaconieën en particuliere
donateurs

€ 453.695

AMV

€ 94.485

Totaal

€ 682.519

Kerken zijn actief betrokken bij het werk van Timon. In Regionale Adviesraden voor
Amersfoort, Culemborg, Zwolle en Rotterdam en op landelijk niveau in de Raad van
Deelnemers. Met overleg in deze raden, over identiteit en ontwikkeling van de activiteiten
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van Timon en financiële steun, geven deze kerken invulling aan hun diaconale taak voor
jongeren in de knel.

6.6 Marketing en communicatie
Media
Timon constateert een blijvende groei in landelijke en regionale media-aandacht. In 2015 is
daarnaast meer dan ooit in vakbladen over Timon gepubliceerd. Met name zorgvormen
waarbij vrijwilligers betrokken zijn of de doelgroep tienermoeders worden door de media
interessant gevonden. Ook heeft het Symposium ‘Kind en Scheiding’ tot diverse artikelen in
de landelijke christelijke media geleid en is Timon vindbaar op het thema jonge
vluchtelingen.
Evenementen
In mei 2015 heeft de jaarlijkse Open Dag van de Timon woongroepen plaatsgevonden voor
de achterban van Timon. In juni hebben we een groot fusiefeest gevierd met medewerkers
van Timon, SGJ en Tikvah.
Timon en SGJ organiseerden in samenwerking met het Nederlands Dagblad op 10 oktober
2015 het Symposium ‘Kind en Scheiding, de verlegenheid voorbij’. We kijken terug op een
bijzondere dag. Er waren ruim 200 deelnemers aanwezig uit de volle breedte van onze
gezamenlijke kerkelijke achterban. Met voorgangers, ouderlingen, jeugdwerkers,
hulpverleners en gescheiden ouders hebben we nagedacht over de vraag: ‘Hoe kunnen we
als kerk en christen er zijn voor kinderen en (groot)ouders in echtscheidingssituaties?’
Opnieuw waren er mijlpalen te vieren: in september werd Begeleid Wonen Woerden
geopend door wethouder Duindam en in november gaf wethouder Eijbersen het startsein
voor het Onderwijs Zorg Centrum in Odijk.
Fusie en merkenbeleid
De fusie met SGJ Christelijke Jeugdzorg en Tikvah vroeg veel van onze aandacht. Het
toewerken naar de vervroegde juridische fusie per 1 januari 2016 was een intensieve maar
vruchtbare tijd.
Samen hebben we in 2015 keuzes gemaakt over het te voeren merkenbeleid, daar zijn
diverse strategische sessies voor gehouden. Timon blijft de organisatienaam voor de totale
gefuseerde organisatie. Tikvah blijft als locatienaam voor de huisvesting in Lelystad bestaan.
Het hulpaanbod en de medewerkers worden onderdeel van de Timon organisatie.
SGJ Pleegzorg wordt onderdeel van Timon. SGJ Christelijke Jeugdzorg (SGJ) wordt als
speler te klein om zelfstandig verder te gaan. Dit betekent dat de organisatie SGJ vanaf 1
januari ophoudt te bestaan en SGJ Pleegzorg een plek vindt in de organisatie Timon. Door
de fusie met Timon blijft het mogelijk identiteitsgebonden pleegzorg te bieden aan kinderen
en jongeren met een christelijke, en in het bijzonder ook reformatorische, achtergrond.
In deze tijd van transitie en transformatie van de zorg, met nieuwe organisatie
ontwikkelplannen en fusies is het van belang dat er voldoende aandacht is voor de interne
communicatie met medewerkers. De afdeling communicatie is daarin adviserend en
ondersteunend aan directie en management.
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6.7 Personeel en organisatie
6.7.1 Personeelsbeleid Timon
Cijfers
De personeelsformatie, uitgedrukt in gemiddelde fte over 2015 (contracturen), komt uit op
163 (2014: 164). Per 31 december 2015 werkten er 219 medewerkers bij Timon (2014: 212),
waarvan 52 mannen (2014:49) en 167 vrouwen (2014: 163). Daarnaast werkten er 10
stagiaires.
De leeftijdsopbouw is als volgt:
Leeftijdscategorie
20-30 jaar
31-40 jaar
41-50 jaar
51 jaar e.o.

2011
46%
24%
13%
17%

2012
46%
28%
13%
13%

2013
41%
33%
12%
14%

2014
38%
34%
13%
15%

2015
36%
35%
15%
14%

Verloop en vacatures
Het verloop is, net als in 2015, bovengemiddeld: 29%. Normaal ligt het verloop rond de 12%.
In tegenstelling tot 2014 (35 instroom) is de in- en uitstroom meer in balans.
Instroom medewerkers
Uitstroom medewerkers
Verlooppercentage 2015

Aantal
52
62

Percentage

29%

Er waren 5 vacatures op 31 december 2015.
Professionalisering
In 2015 is veel geïnvesteerd in verdiepende opleidingen en trainingen en is ingespeeld op
actuele thema’s. In totaal is in 2015 € 252.000 besteed aan studie en training (2014: €
173.000), dit is 3,4% van de loonsom (2014: 1,8%). Dit is ruim boven de norm van 1,0% die
in 2015 binnen de CAO Jeugdzorg als norm is gehanteerd, en boven de norm van 2% die
Timon zelf hanteert.
Ziekteverzuim / arbodienst
Het ziekteverzuimpercentage over 2015 bedraagt voor de totale organisatie 5,57% (2014:
3,24%). Dit is exclusief zwangerschapsverlof. De veranderingen als gevolg van de nieuwe
financiering, in combinatie met (som grote) veranderingen in de persoonlijke
omstandigheden van medewerkers zijn een belangrijke verklaring voor het (voor Timon)
bovengemiddelde verzuim. Eind 2015 was al weer duidelijk zichtbaar dat de balans in
positieve zin hervonden is.
In 2015 is de goede samenwerking met de arbodienst gecontinueerd. Er is gerichte aandacht
geweest voor maatwerk bij re-integratie en preventie.
Kwaliteitsbeleid medewerkers en klachten
Timon is een CEDEO-gecertificeerd opleidingsbedrijf is gestart met het aanbieden van
geaccrediteerde opleidingen. De implementatie van het concept ‘leerhuis’ is in het
verslagjaar gestart.
Timon heeft als uitgangspunt om eventuele klachten tijdig en in de reguliere
samenwerkingsrelaties op te lossen. Timon heeft een medewerker vertrouwenspersoon
aangesteld. In 2015 zijn er geen contacten met de vertrouwenspersoon geweest.
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6.7.2 Personeelsbeleid SGJ
Cijfers
De personeelsformatie, uitgedrukt in gemiddelde fte over 2015 (contracturen), komt uit op 41
(2014: 62). Per 31 december 2015 werkten er 54 medewerkers bij SGJ (2014: 82), waarvan
7 mannen (2014: 14) en 47 vrouwen (2014: 68). Daarnaast werkten er 3 stagiaires.
De leeftijdsopbouw is als volgt:
Leeftijdscategorie
20-30 jaar
31-40 jaar
41-50 jaar
51 jaar e.o.

2014
7%
36%
29%
28%

2015
7%
33%
32%
28%

Verloop en vacatures
Het verloop is in het verslagjaar is hoog. Normaal ligt het verloop rond de 12%. De
organisatie heeft moeten krimpen in verband met teruglopende financiën. Dat verklaart de
hoge terugloop van het personeelsbestand.
Instroom medewerkers
Uitstroom medewerkers
Verlooppercentage 2015

Aantal
18
33

Percentage

48%

Er waren geen vacatures op 31 december 2015.
Professionalisering
In 2015 hebben alle medewerkers vervolg training gehad op de thema’s beroepscode,
tuchtrecht en de positie van de jeugdzorgwerker als professional. Daarnaast wordt maatwerk
geboden en ingespeeld op actuele thema’s. Gewoontegetrouw is er binnen SGJ structureel
aandacht voor zingevingsvraagstukken en moreel beraad. In totaal is in 2014 1,8% van de
loonsom besteed aan studie en training. In 2014 was dat 1,0% van de loonsom.
Ziekteverzuim / arbodienst
Het ziekteverzuimpercentage over 2015 bedraagt voor de totale organisatie 4,47% (2014:
3,93%). Dit is exclusief zwangerschapsverlof. Het verzuim is sinds lange tijd gestegen door
onzeker perspectief van behoud van banen. De verwachting is dat in 2016 het verzuim weer
zal dalen doordat er een duidelijker perspectief is voor medewerkers vanwege de fusie met
Timon.
Het verzuimbeleid richt zich op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en
medewerker in het terugdringen van (vermijdbaar) verzuim. De aandacht van de
leidinggevenden is vooral gericht op het signaleren en bespreken van voortekenen van
ziekteverzuim.
Verzuimpercentages worden geregistreerd en periodiek gerapporteerd aan de
leidinggevenden. De cijfers worden vervolgens besproken in het bilateraal contact tussen
P&O en leidinggevenden.
Kwaliteitsbeleid medewerkers en klachten
Alle uitvoerend medewerkers zijn bij SGJ Hbo gediplomeerd. Daarnaast zijn zij geregistreerd
professional in het register jeugdzorgwerker.
SGJ geeft in 2014 prioriteit aan de scholing van medewerkers op het punt van o.a. scholing
gedragswetenschappers om zich te kunnen registreren als orthopedagoog in de jeugdzorg.
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SGJ heeft als uitgangspunt om eventuele klachten tijdig en in de reguliere
samenwerkingsrelaties op te lossen. SGJ heeft een medewerker vertrouwenspersoon
aangesteld.
6.7.3 Personeelsbeleid Tikvah
Cijfers
De personeelsformatie, uitgedrukt in gemiddelde fte over 2015 (contracturen), komt uit op 5.
Per 31 december 2015 werkten er 6 medewerkers bij Tikvah.
De leeftijdsopbouw is als volgt:
Leeftijdscategorie
20-30 jaar
31-40 jaar
41-50 jaar
51 jaar e.o.

2015
33%
17%
33%
17%

Verloop en vacatures
In een kleine organisatie is verloop meten niet erg nuttig. Na enkele jaren met een team
gewerkt te hebben is het vertrek van enkelen voorstelbaar. Tikvah heeft in het verslagjaar
geen grote veranderingen meegemaakt.
Instroom medewerkers
Uitstroom medewerkers
Verlooppercentage 2014

Aantal
1
2

Percentage

33%

Er waren 2 vacatures op 31 december 2015.
Ziekteverzuim / arbodienst
Het ziekteverzuimpercentage over 2015 bedraagt 3,65%. Dit is exclusief
zwangerschapsverlof. Dit is een uitstekend percentage als we rekening houden met
langduriger ziekteperiodes, welke in verhouding veel invloed hebben op het percentage.
In 2015 is de goede samenwerking met de arbodienst gecontinueerd. Er is gerichte aandacht
geweest voor maatwerk bij re-integratie en preventie.
Kwaliteitsbeleid medewerkers en klachten
Timon is een CEDEO-gecertificeerd opleidingsbedrijf is gestart met het aanbieden van
geaccrediteerde opleidingen. De implementatie van het concept ‘leerhuis’ is in het
verslagjaar gestart.
Timon heeft als uitgangspunt om eventuele klachten tijdig en in de reguliere
samenwerkingsrelaties op te lossen. Timon heeft een medewerker vertrouwenspersoon
aangesteld. In 2015 zijn er geen contacten met de vertrouwenspersoon geweest.
6.7.4 Personeelsbeleid Timon AMV
Cijfers
De personeelsformatie, uitgedrukt in gemiddelde fte over 2015 (contracturen), komt uit op
34. Per 31 december 2015 werkten er 55 medewerkers bij Timon AMV, waarvan 29 mannen
en 26 vrouwen.
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De leeftijdsopbouw is als volgt:
Leeftijdscategorie
2015
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 jaar e.o.

Aantal

Percentage

18
18
13
6

33%
33%
24%
11%

Verloop en vacatures
In 2015 was er bijna geen verloop. Dit had natuurlijk te maken met het feit dat de instroom
pas begon in oktober 2015.
Instroom medewerkers
Uitstroom medewerkers

Aantal
56
1

Er waren in december vier doorlopende vacatures binnen Timon AMV.
 Meewerkend coördinator
 Pedagogisch begeleider
 Gastheer/vrouw
 Nachtwaker
Professionalisering
In 2015 hebben alle medewerkers een aantal trainingen gevolgd, te weten:
 Beschermjassen
 Competentiegericht werken
 Agressie
 Bedrijfshulpverlening
In totaal is in 2015 1,8% van de loonsom besteed aan training.
Ziekteverzuim / arbodienst
Het ziekteverzuimpercentage over 2015 bedraagt voor Timon AMV 0,53%. Dit is exclusief
zwangerschapsverlof.
Het verzuimbeleid moet zich nog verder ontwikkelen, maar richt zich op de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker in het terugdringen van (vermijdbaar)
verzuim.
Kwaliteitsbeleid medewerkers en klachten
Binnen AMV zijn de pedagogisch medewerkers voornamelijk HBO opgeleid.
Timon AMV heeft als uitgangspunt om eventuele klachten tijdig en in de reguliere
samenwerkingsrelaties op te lossen.
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7. ORGANISATIE, BESTUUR EN TOEZICHT
De Timon Groep kent deelnemers (diaconieën, kerken en stichtingen) waarmee het
maatschappelijk draagvlak statutair is verankerd. De deelnemers in de stichting hebben het
recht om een afgevaardigde in de ingestelde Raad van Deelnemers voor te dragen. De Raad
van Deelnemers is het overleg- en adviesorgaan van de Raad van Bestuur om de
maatschappelijke verankering van de organisatie blijvend handen en voeten te geven. De
Raad van Bestuur voert vier maal per jaar overleg met de Raad van Deelnemers. De
belangrijkste taak van de Raad van Deelnemers is om de identiteit van Timon (mede) te
bewaken.
De Raad van Toezicht toetst het beleid dat door de Raad van Bestuur wordt gevoerd en
voert statutair toegekende taken uit.
De Raad van Bestuur heeft de mogelijkheid overleg te voeren met een bestuurscommissie
bestaande uit enkele deskundigen, waaronder een vertegenwoordiger van onze deelnemer
Het Evert Zoudenbalchhuis. De bestuurscommissie geeft advies ten aanzien van zaken
(meerjarenstrategie en jaarplannen) die door de Raad van Bestuur aan haar wordt
voorgelegd. Deze commissie komt tweemaal per jaar bijeen.

7.1 Raad van Bestuur
Timon kende in 2015 een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van mevrouw drs.
J.J.A. Olij-Haak, met als nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Nedag Uitgevers BV,
dit betreft een bezoldigde functie, lid Raad van Toezicht ZOA en bestuurder Stichting
Molenwijk, deze beide functies zijn onbezoldigd. De bezoldiging van de Raad van Bestuur
valt binnen de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) en wordt in het gedeponeerde
Maatschappelijk Verslag gepubliceerd.
Bestuursmodel
De Raad van Bestuur geeft leiding aan het managementteam. In oktober 2015 is een
organisatieverandering doorgevoerd met betrekking tot de aansturing van het primaire
proces. De decentralisatie en veranderingen in de zorg vragen om een verdere ontwikkeling
van de organisatie met primaire focus op de versterking van de eigen kracht en zelfregie van
onze eigen hulpverleners en functioneel specialisten. Daarbij worden verantwoordelijkheden
zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Het werkgebied van de Timon Groep, met
uitzondering van Timon AMV is opgedeeld in drie regio’s, Noord, Midden en Zuid. In regio
Noord en Midden zijn drie gebiedsmanagers werkzaam en in regio Zuid twee.. Daarnaast
maken deel uit van het MT; de directeur FCI, Stafhoofd en manager Strategie, innovatie en
contractering. De directeur FCI, geeft leiding aan de Functioneel Specialisten van de afdeling
Bedrijfsondersteuning. Onder het stafhoofd vallen de behandel- en intakecoördinatoren,
Team Toegang en de vrijwilligerscoaches.
Daarnaast zijn de afdelingen bedrijfsondersteuning van Timon en SGJ per 1 november 2015
samengevoegd. Voor het organogram zie volgende pagina.
Governance code
Bij het bestuur, het toezicht en de verantwoording wordt aangesloten bij de aanbevelingen
van de Commissie Governance Maatschappelijke Ondernemersgroep zoals beschreven in
het rapport Bestuur en verantwoording helder regelen. Het Governance beleid wordt
eveneens getoetst aan de Zorgbrede Governance code die is opgesteld binnen de GGZ.
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7.2 Organisatie
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7.3 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is door de oprichting van de Timon groep per 1 april 2015
uitgebreid met één zetel. Twee leden van de RvT van SGJ zijn ingestroomd bij de vorming
van de Timon groep. De Raad van Toezicht werkt met drie commissies;
Remuneratiecommissie, auditcommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
De RvT heeft 7 keer vergaderd in 2015 volgens een vooraf opgestelde planning. De RvT
behandelt en toetst jaarlijks volgens de vastgestelde Planning en Control cyclus, de
volgende onderwerpen:
1. Jaarverslag / jaarrekening (2014)
2. Jaarplan en begroting (2016)
3. Koersdocument / meerjarenbeleid
4. Kwartaalrapportages bestuur
5. Reglement Raad van Deelnemers
6. Reglement Raad van Toezicht
7. Rooster van aftreden Raad van Toezicht
8. Bezoldiging Raad van Bestuur
9. Rapportages Managementreview
10. Samenwerking RvB met RvT / OR / CR
Daarnaast zijn de volgende beleidszaken en actuele onderwerpen aan de orde geweest:
1. De voortgang van de organisatie ontwikkeling van Timon is diverse malen besproken.
2. Afhandeling van bestuurlijke fusie met SGJ en de integratie van de organisaties en
daarbij de vormgeving van de medezeggenschap.
3. In mei is het concept rapport van de Inspectie besproken. Op zestien van de achttien
criteria is een voldoende gescoord (op een schaal van onvoldoende, matig,
voldoende). Voor twee van de 18 toetsingscriteria heeft Timon een verbeterplan
ingediend, dit tot tenvredenheid van de inspectie die hierna het dossier gesloten
heeft.
4. Gedurende het jaar 2015 is de RvT op de hoogte gehouden van de voortgang van de
decentralisatie en de gevolgen daarvan voor de organisatie. In juni is de Raad van
Toezicht geïnformeerd over de ver achter blijvende productie bij SGJ, ten opzichte
van de begroting. Geprognotiseerd verwachting van een krimp van 20 tot 25%. Dit
heeft geleid tot een reorganisatie en een krimp van 11 fte. In dezelfde vergadering is
de Raad van Toezicht geïnformeerd over de sterke krimp qua aanmeldingen, in de
budgetten per cliënt en de verkorting van de toegestane doorlooptijd van de
zorgtrajecten in de regio Rotterdam.
5. In de vergadering van juni is de Klokkenluidersregeling vastgesteld.
6. Tijdens de vergadering van september is de RvT geïnformeerd over het feit dat SGJ
niet meer zelfstandig kan voort bestaan. De RvT heeft het voorgenomen besluit van
de Raad van Bestuur om de juridische fusie van Timon, SGJ en Tikvah te versnellen
en per 1 januari 2016 te effectueren, goedgekeurd. In de novembervergadering heeft
de RvT definitief ingestemd met de juridische fusie.
7. De RvT is regelmatig geïnformeerd over de zorgcontractering, door middel van
overzichten van de diverse regio’s en gemeenten waar contracten mee zijn
afgesloten.
8. Tijdens de vergadering van 17 november is de RvT formeel geïnformeerd over het
feit dat het COA Timongroep heeft gevraagd opvang voor Alleenstaande
Minderjarige Vreemdelingen te gaan bieden. Hiervoor is een nieuwe rechtspersoon
opgericht.
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Zelfevaluatie Raad van Toezicht
De RvT heeft tweejaarlijks een zelfevaluatie. De zelfevaluatie zal in het najaar van 2016
plaats vinden.
Beoordeling Raad van Bestuur
Het beoordelingsgesprek over 2015 met de voorzitter van de RvT is gepland in mei 2016.
Vergoedingen Raad van Toezicht
De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De leden
mogen gemaakte onkosten declareren.
Rooster van aftreden
De heer Rijerse is in januari 2015 afgetreden wegens het aflopen van zijn zittingstermijn. In
verband met de fusie, zijn vanuit de Raad van Toezicht SGJ twee leden, de heren Rupke en
Akkerman, toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Timongroep.
Samenstelling Raad van Toezicht in 2015
1.
Dhr. K.J. Noorman – voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie
 Geboortedatum: 02-09-1960
 Beroep: Algemeen Directeur Beljon + Westerterp Groep bv
 Nevenfuncties: geen
 Aftredend per 15-05-2017 en herbenoembaar
2.





3.






4.





Mevr. dr. C. A. Voorham – vicevoorzitter RvT, lid remuneratiecommissie en voorzitter
commissie Kwaliteit en Veiligheid
Geboortedatum: 02-09-1946
Beroep: Officier van het Leger des Heils (voormalig directeur Stichting Leger des
Heils Welzijns- en Gezondheidszorg)
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd,
voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Dorcas, lid van het bestuur van
de Stichting Christenen in de Gezondheidszorg, voorzitter bestuur GIDSnetwerk
Nederland, lid van de Maatschappelijke Raad Gevangenenzorg Nederland, lid van de
Ledenraad Nederlands Bijbelgenootschap en bestuurslid Stichting Present Haarlem.
Aftredend per 20-3-2017 en herbenoembaar
Dhr. G. Rijerse– lid RvT
Geboortedatum: 13-02-1947
Beroep: Gepensioneerd
Nevenfuncties: Adjunct griffier Commissie Samenleving Gemeente Zeist,
penningmeester Stichting tot Steun van het Wijkinloophuis Kerckebosch, Voorzitter
kerkenraad Thomasgemeente, secretaris Interkerkelijke Commissie voor het
Dovenwerk in de regio Utrecht-‘t Gooi
Afgetreden per 01-01-2015
Mevr. mr. drs. M.A.J. Oosterwijk-Keulers – lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
Geboortedatum: 9 april 1964
Beroep: gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Tiel
Nevenfuncties: penningmeester van de Vereniging voor Gemeentesecretarissen, lid
ouderraad Rembrandt college, lid van de commissie Bijzonder Diensten
Gereformeerde Kerk de Ark
Aftredend per 17-03-2018 en herbenoembaar
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Dhr. drs. C. Hendriks – lid auditcommissie
Geboortedatum: 25-06-1958
Beroep: Regiodirecteur Instellingen Noordoost Nederland ING
Nevenfuncties: penningmeester Evangelisch Werkverband, lid commissie Fonds
penningmeester Stichting Kerk & Wereld binnen de PKN, Proponet/voorganger
binnen de PKN
Aftredend per 17-03-2018 en herbenoembaar






Dhr. Drs. C. Rupke RC - lid auditcommissie
Geboortedatum: 13-05-1968
Beroep: Directielid Rabobank Emmen-Coevorden
Nevenfuncties: geen
Aftredend per 16-01-2019 en herbenoembaar

5.




6.

7.







Dhr. H. Akkerman
Geboortedatum: 21-09-1957
Beroep: Wethouder gemeente Giessenlanden
Nevenfuncties: lid van Raad van Commissarissen HVC te Alkmaar, lid financiële
auditcommissie HVC, Voorzitter bedrijvenkring Vakcollege Gorinchem, lid Raad van
Toezicht stichting Ontmoeting te Houten en Voorzitter Stuurgroep jeugdzorg
ZuidHollandZuid.
Aftredend per 16-01-2019 en herbenoembaar

7.3 Medezeggenschap
Zowel Timon als SGJ hadden een eigen ondernemingsraad. Er is voor gekozen om in 2015
met een gezamenlijke ondernemingsraad te gaan werken die de zaken behandelde op
Timon Groep niveau en specifieke onderwerpen voor de aparte stichtingen werden met de
verschillende ondernemingsraden besproken. Vanaf 2016 is er één ondernemingsraad en
worden nieuwe verkiezingen gehouden voor de Timon Groep.
De Raad van Bestuur heeft in 2015 regelmatig overleg gevoerd met de ondernemingsraad
(OR) middels de zogenoemde Overleg Vergadering (OV) en middels bilateraal overleg
tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de OR.
De OR heeft in 2015 over onder andere de volgende onderwerpen een advies uitgebracht of
haar instemming gegeven aan de Raad van Bestuur:
 Beantwoording vragen NZa
 Inhuur externe programmamanager
 Organisatie wijziging
 Project Toegang
 Krimp SGJ (zomer)
 Reorganisatie Rotterdam
 Onderwijszorgcentrum
 Integratie bedrijfsondersteuning
 reorganisatie SGJ (najaar)
 Reiskostenregeling
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8. VERKORT FINANCIEEL OVERZICHT
8.1 Resultatenrekening en balans
8.1.1 Stichting Timon Groep
In de Stichting Timon Groep zijn de cijfers opgenomen van Stichting Timon, Stichting SGJ
Christelijke Jeugdzorg, Stichting Tikvah en Stichting Timon AMV.
De geconsolideerde omzet is ondanks de omzet van Timon AMV (484K en in 2014: 0) licht
gedaald tov 2014. In zowel de WMO als de jeugdzorg was er een daling te zien, dit als
gevolg van lagere volumes en tarief daling. Door een reorganisatie bij SGJ, waarbij ruim 10
fte aan medewerkers is afgevloeid, zijn de personeelskosten in verhouding tot de omzet
gestegen. De overige bedrijfskosten zijn hoger als gevolg van eenmalige advieskosten ten
behoeve van de fusie, de fusietoets bij de NZA en de herstructurering van de
organisatiestructuur. Daarnaast zijn er in deze post ook hogere automatiseringskosten
verantwoord.
Het geconsolideerde resultaat over 2015 bedraagt een verlies van 495K.
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RESULTATENREKENING GECONSOLIDEERD

x 1.000
2014

2015

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Omzet Jeugdzorg

99

2.813

4.297

2.206

13.185

14.073

877

402

3.674

2.712

22.132

22.206

14.370

14.184

617

505

7.566

6.992

22.553

21.681

Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT

-421

525

Financiële baten en lasten

-74

-62

RESULTAAT BOEKJAAR

-495

463

Solvabiliteit:

EV/TV

Resultaatsratio

Resultaat / bedrijfsopbrengsten

Liquiditeitsratio

Vlottende activa / kort VV

2015

2014

38%

41%

-2,2%

2,1%

1,3

1,3
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x 1.000
BALANS
ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

Materiële vaste activa

6.065

6.538

Vorderingen

3.219

1.023

Liquide middelen

4.157

6.032

13.441

13.539

Totaal Activa

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

4

4

647

1.713

4.392

3.820

5.043

5.537

Voorzieningen

1.016

728

Langlopende schulden

1.629

1.872

Kortlopende schulden

5.753

5.456

13.441

13.539

Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Totaal passiva

In de balans is met name een verschuiving te zien van liquide middelen naar kortlopende
vorderingen. Dit als gevolg van het feit dat steeds meer contractpartners op factuurbasis de
geleverde zorg gaan betalen en niet meer via bevoorschotting. Dit is een aandachtspunt wat
doorloopt naar 2016 toe.
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8.1.2 Timon
2015

2014

x 1.000
2013

67

2.504

2.327

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

4.281

2.205

2.136

Omzet Jeugdzorg

7.148

7.836

Overige bedrijfsopbrengsten

2.976

2.420

9.345

14.472

14.965

13.808

10.175

10.465

9.119

278

271

382

3.974

3.754

3.678

Som der bedrijfslasten

14.427

14.490

13.179

BEDRIJFSRESULTAAT

45

475

629

Financiële baten en lasten

-37

-30

-35

RESULTAAT BOEKJAAR

8

445

594

RESULTATENREKENING
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

2015

2014

2013

Solvabiliteit:

EV/TV

46%

46%

45%

Resultaatsratio

Resultaat / bedrijfsopbrengsten

0,1%

3,0%

4,3%

Liquiditeitsratio

Vlottende activa / kort VV

1,7

1,8

1,5
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x 1.000
BALANS
ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

Materiële vaste activa

2.905

2.886

3.078

Vorderingen

2.165

399

431

Liquide middelen

3.069

4.794

3.730

Totaal Activa

8.139

8.079

7.239

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

4

4

4

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

1.258

1.561

1.334

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

2.450

2.138

1.920

3.712

3.703

3.258

Voorzieningen

783

559

392

Langlopende schulden

634

934

889

Kortlopende schulden

3.010

2.883

2.700

Totaal passiva

8.139

8.079

7.239

Eigen vermogen
Kapitaal
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8.1.3 SGJ
RESULTATENREKENING

2015

x 1.000
2013

2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

-

-

-

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

-

-

-

Omzet Jeugdzorg

6.036

6.236

505

514

6.541

6.750

7.105

3.483

3.420

4.023

291

201

201

Overige bedrijfskosten

3.156

3.060

2.832

Som der bedrijfslasten

6.930

6.681

7.056

BEDRIJFSRESULTAAT

-389

69

49

Financiële baten en lasten

-19

-16

-43

RESULTAAT BOEKJAAR

-408

53

Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

6.227
878

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

6

Het resultaat 2015 is met name negatief door een achterblijvende omzet ten opzichte van de
gecontracteerde omzet in 2015. Ook is de omzet met 3,5% gedaald tov 2014. De loonkosten
houden in 2015 geen gelijke tred met de omzet(daling). In het tweede kwartaal van 2015 is
er een reorganisatie doorgevoerd om de loonkosten weer meer in de pas te laten lopen met
de omzet.
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x 1.000
BALANS
ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

Materiële vaste activa

2.194

2.860

3.316

Vorderingen

1.237

543

406

Liquide middelen

805

1.185

1.285

Totaal Activa

4.236

4.588

5.007

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

Eigen vermogen
Collectief gefinancierd gebonden vermogen

-/- 571

-

-

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.665

-

-

Reserves

1.094

1.502
1.502

1.448
1.448

Voorzieningen

207

156

239

Langlopende schulden

582

500

1.045

Kortlopende schulden

2.353

2.430

2.275

Totaal passiva

4.236

4.588

5.007

Solvabiliteit:

EV/TV

Resultaatsratio

Resultaat / bedrijfsopbrengsten

Liquiditeitsratio

Vlottende activa / kort VV

2015

2014

2013

26%

33%

29%

- 6,2%

0,8%

0,1%

0.9

0,7

0,7
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8.1.4 Tikvah
2015

2014

x 1.000
2013

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

31

309

297

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16

2

25

Omzet WMO / MO

471

79

0

Overige bedrijfsopbrengsten

116

101

138

Som der bedrijfsopbrengsten

634

491

460

Personeelskosten

350

299

279

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

43

34

33

Overige bedrijfskosten

218

177

180

Som der bedrijfslasten

611

510

492

BEDRIJFSRESULTAAT

23

-19

-32

Financiële baten en lasten

-17

-16

-16

RESULTAAT BOEKJAAR

6

-36

-48

RESULTATENREKENING
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

De omzet bij Tikvah is fors gestegen ten opzichte van 2014, dit met name in begeleiding en
beschermd wonen. Het resultaat is verbeterd en over 2015 positief.
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x 1.000
BALANS
ACTIVA
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

757

792

768

51

80

32

214

54

150

1.022

926

950

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

Eigen vermogen
Kapitaal

0

0

0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

157

151

189

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

181
338

181
332

178
367

Voorzieningen

26

14

44

Langlopende schulden

413

437

462

Kortlopende schulden

245

143

77

1.022

926

950

Totaal passiva

2015

2014

2013

Solvabiliteit:

EV/TV

33%

36%

39%

Resultaatsratio

Resultaat / bedrijfsopbrengsten

0,9%

-7,3%

-10,4%

Liquiditeitsratio

Vlottende activa / kort VV

1,1

0,9

2,4
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8.1.5 AMV
x 1.000
RESULTATENREKENING

2015

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Omzet subsidies/ WMO / MO

390

Overige bedrijfsopbrengsten

94

Som der bedrijfsopbrengsten

484

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

363
5

Overige bedrijfskosten

217

Som der bedrijfslasten

585

BEDRIJFSRESULTAAT

-101

Financiële baten en lasten

0

RESULTAAT BOEKJAAR

-101

De activiteiten van Timon AMV (het bieden van huisvesting en begeleiding aan minderjarige
asielzoekers met een verblijfsstatus) is in het 4e kwartaal van 2015 gestart. Het verlies
bedraagt met name projectgebonden loonkosten en huisvestingsgerelateerde kosten die
passen bij de opstart en het in huizen van 75 jongeren in 2015.
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x 1.000
BALANS
ACTIVA

31-12-2015

Materiële vaste activa

208

Vorderingen

296

Liquide middelen

68

Totaal Activa

572

PASSIVA

31-12-2015

Eigen vermogen
Kapitaal

0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

-195

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

94
-101

Voorzieningen

0

Langlopende schulden

0

Kortlopende schulden

673

Totaal passiva

572

2015
Solvabiliteit:

EV/TV

Resultaatsratio

Resultaat / bedrijfsopbrengsten

Liquiditeitsratio

Vlottende activa / kort VV

-18%
-20.9%
0.5
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