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1. INLEIDING 
 
 
In dit directieverslag wordt gerapporteerd over het jaar 2014.  
 
De jaarrekening 2014 en de kwaliteitsgegevens worden aan de hand van de kernset 
Geestelijke Gezondheidszorg geplaatst op www.jaarverslagenzorg.nl. 
 
Het jaar 2014 stond volop in het teken van de voorbereiding op de transitie Jeugdzorg.  
Per 1 januari 2015 is de regie over de hele Jeugdhulp, inclusief de Jeugd GGZ, overgegaan  
van provincies en zorgverzekeraars naar de gemeenten. Dit gaat met een forse financiële 
krimp gepaard. 
Daarnaast speelt de voorbereiding van de fusie van Jeugdriagg met OCK het Spalier, de 
regionale zorgaanbieder op het gebied van Jeugd en Opvoedhulp. De voorbereiding voor dit 
fusietraject is in 2014 goed verlopen en het fusiebesluit is genomen om per 1 juli 2015 te 
fuseren. Diverse taakgroepen met medewerkers van beide organisaties hebben zich met de 
verdere voorbereiding bezig gehouden. Wij zijn er van overtuigd dat deze fusie een grote 
meerwaarde heeft voor onze cliënten, onze professionals, onze organisatie en onze 
samenwerkingspartners.  
 
Ik wil hier graag alle cliënten danken voor het in ons gestelde vertrouwen en alle 
medewerkers voor hun inzet het afgelopen jaar.  
 
 
 
Kees Bastiaanse 
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2. ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
2.1 Algemene identificatiegegevens 
 
Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon Jeugdriagg Noord Holland Zuid 

Adres Belgiëlaan 63d 
Postcode 2034 AW 

Plaats Haarlem 
Telefoonnummer 023 8001100 
Identificatienummer NZa 450-1041 
Nummer Kamer van Koophandel 34105805 
E-mailadres directie@jeugdriagg.nl 

Internetpagina www.jeugdriagg.nl 
 
2.2 Kernactiviteiten  
De Jeugdriagg biedt deskundige diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen met complexe psychische- en psychiatrische problemen. De 
Jeugdriagg biedt ook hulp in traumatiserende opvoedingssituaties. Daarnaast ondersteunt de 
Jeugdriagg partners uit de gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs. 
Ook worden dienstverlenende- en preventieactiviteiten uitgevoerd, verzorgt de Jeugdriagg 
opleiding en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek.  
 
2.3 Structuur van de organisatie 
De Jeugdriagg is een zelfstandige rechtspersoon voor op de regio georiënteerde ambulante 
Jeugd GGZ. De keuze voor deze organisatievorm is gemaakt vanuit de overtuiging dat 
kinderen, jongeren en jong- volwassenen met psychische en psychiatrische problemen 
gebaat zijn bij een organisatie, die geheel is toegesneden op hun specifieke behoeften en 
problemen.  
 
De organisatie heeft volgens haar statuten ten doel het bevorderen van de geestelijke 
gezondheidszorg van kinderen en jeugdigen in de ruimste zin van het woord. 
 
De Jeugdriagg is als zelfstandige stichting een werkstichting van de Stichting Ambulante 
Zorg. De Stichting Ambulante Zorg is als ‘koepelstichting’ opgericht om een 
samenwerkingsverband te realiseren tussen afzonderlijke rechtspersonen. De onder dit 
samenwerkingsverband vallende stichtingen hebben één Raad van Toezicht en één Raad 
van Bestuur. De stichting Landelijk Opleidingscentrum aanpak Kindermishandeling, 
opgericht in 2010 maakt ook deel uit van de Stichting Ambulante Zorg. 
 
De medezeggenschapstructuur bestaat uit een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. 
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Het organogram van de Jeugdriagg: 

Directeur/Bestuurder

Stafmedewerker

Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Raad van Toezicht

Hoofd Bedrijfsbureau

Medewerkers

Bedrijfsbureau

Secretariaat
medewerkers

Opleider K&J psychiatrie
P-opleider

Directiesecretariaat

Eerste geneeskundige

Secretariaat
medewerkers

Teamleiders

Hulpverleners

Teamleiders

Hulpverleners

Teamleiders

Hulpverleners Secretariaat
medewerkers

Regiomanager
Amstelland en de Meerlanden

Manager
KJTC/AWK/LOAK/Internet hulpverlening

Regiomanager
Zuid Kennemerland

 
2.4  Governance 
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren bij het bestuur en toezicht de 
principes uit de Zorgbrede Governancecode. De statuten zijn opgesteld conform het 
modelreglement van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. 
 
Raad van Bestuur               
De heer C.P. Bastiaanse. 

Er is sprake van een éénhoofdige bestuursstructuur.  
De bestuurder verricht zijn werkzaamheden op basis van statutaire bevoegdheden. De 
honorering is vermeld in de jaarrekening.  

Raad van Toezicht 
Samenstelling in 2014: 
Mevrouw J.M.G. Engelsman, voorzitter.  
Mevrouw H.P. Uniken Venema, lid. 
De heer J.C.F. Jacobs, lid. 
De heer R.J. Weggemans, lid. 
De heer J.F. Gerrits Jans, vicevoorzitter en tevens lid auditcommissie. 
De heer H.T.G. Woertman, lid tevens lid auditcommissie. 
De heer J. Terstegen, stagiair. 
 
Het jaarverslag van de Raad van Toezicht kan worden opgevraagd. 
De honorering is vermeld in de jaarrekening.  
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Managementteam 
Samenstelling in 2014 
De heer C.P. Bastiaanse, Raad van Bestuur. 
Mevrouw A.J.M. van Bavel, manager KJTC en internethulpverlening. 
Mevrouw H. van Beek, regiomanager Zuid-Kennemerland. 
Mevrouw P.M.H. Ritsema – Naaijer, regiomanager Amstelland en de Meerlanden. 
De heer G.J. Meijerhof, hoofd bedrijfsbureau en controller. 
De heer R. Eijsberg, eerste geneeskundige 
 
Ondernemingsraad 
De Jeugdriagg heeft een Ondernemingsraad die bestaat uit medewerkers van de diverse 
vestigingen. Eén keer per jaar is een afvaardiging van de Raad van Toezicht bij de 
overlegvergaderingen tussen de bestuurder en de OR aanwezig. Daarnaast is er een 
jaarlijks overleg met het managementteam, de bedrijfsarts en de arbopreventiefunctionaris  
over het gevoerde arbeidsomstandighedenbeleid.  
Het jaarverslag van de Ondernemingsraad kan worden opgevraagd. 
 
Cliëntenraad 
Het doel van de Cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te 
behartigen. De Cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten van de Jeugdriagg en komt 
op voor de belangen van cliënten en hun wettelijke vertegenwoordiger(s).  
Naast de reguliere overlegvergaderingen met de bestuurder wordt jaarlijks éénmaal overlegd 
met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Ook werden de regiomanagers en de 
klachtenfunctionaris uitgenodigd om activiteiten toe te lichten. 
Het jaarverslag van de Cliëntenraad over het jaar 2014 kan worden opgevraagd.  
 
2.5 Werkgebied 
Het grootste deel van de cliënten komt uit de regio’s Amstelland, de Meerlanden en Zuid-
Kennemerland en de IJmond  De hulpverleningsactiviteiten van het Kinder- en 
Jeugdtraumacentrum (KJTC) worden bovenregionaal uitgevoerd en de websites 
www.PratenOnline.nl en www.MindYourOwnLife.nl bereiken jongeren uit heel Nederland. 
 
Vestigingen Jeugdriagg: 
 
Regio Zuid-Kennemerland  
Amerikaweg 2 
2035 RA Haarlem 
 
Kinder- en Jeugdtraumacentrum 
Zuiderhoutlaan 12 
201  2 PJ Haarlem 
 
Regio Haarlemmermeer  
Spaarnepoort 1 
2134 TM Hoofddorp 
Binnenweg 6 
2132 CT Hoofddorp 
Lucas Bolsstraat 10 
2152 CZ Nieuw Vennep 
 
Regio Amstelland  
Laan van de Helende Meesters 433 
1186 DL Amstelveen 
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Gezondheidscentrum Waterlinie 
Koningin Máximalaan 30 
1421 LC Uithoorn  
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3. RESULTATEN EN GANG VAN ZAKEN 2014 
 
  
Cliëntengegevens, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten GGZ  

Kerngegevens Aantal/bedrag 

 2014 2013 

Cliënten    
Aantal aanmeldingen 2.325 2.312 

Aantal hoofdcliënten/ cliëntsystemen in zorg op 31 december: 
0-18 jaar 
18 jaar en ouder 
Totaal 

1.786 
618 

2.404 

2.106 
806 

2.912 

Personeel   
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december  119 133 
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december (exclusief 
stagiaires) 88 93 

Bedrijfsopbrengsten (*1.000)   

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar 8.970 9.783 
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 7.750 8.479 
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 1.220 1.304 
 
Missie 

De Jeugdriagg NHZ biedt deskundige diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen  met psychische- en psychiatrische problemen en aan hun 

gezinsleden. De Jeugdriagg biedt specifieke hulp in traumatiserende opvoedingssituaties. 

Daarnaast ondersteunt de Jeugdriagg partners uit de gezondheidszorg, jeugdzorg en 

onderwijs. 

 

Visie 
Onze doelgroepen zijn kinderen, jongeren, jong- volwassenen en hun ouders. Ook voor de 
jongvolwassenen van 18 – 23 jaar is in onze visie specifieke deskundigheid nodig rond 
ontwikkelingsprocessen, de therapeutische relatie en het betrekken van gezinssystemen.  
 
De cliëntengroep is breed en gevarieerd. Soms gaat het om tijdelijke psychische en 
psychiatrische problemen, die met behulp van diagnostiek en specialistische therapie goed 
behandelbaar zijn.   
Andere cliënten hebben een meer blijvende kwetsbaarheid, waardoor langere behandeling  
nodig is of nieuwe hulp in een nieuwe levensfase van de cliënt, zoals bij vormen van 
autisme. 
Ook is er een groep met meer langdurende ernstige psychische problemen in combinatie 
met andere problemen, zoals schoolverzuim, verslaving, of ernstige problemen in de 
gezinssituatie, waarbij vaak wordt samengewerkt met andere aanbieders van jeugd- en 
opvoedhulp, van kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie. 
Bij behandelingen bij de Jeugdriagg is er, naast een gerichte behandeling van het kind of de 
jongere, ook altijd aandacht voor de ouders/verzorgers en voor betrokken professionals, 
zoals leerkrachten.  
Onze kerntaak is het bieden van ambulante hulp in de vorm van diagnostiek, behandeling, 
begeleiding en advisering. De hulp bieden we in principe op vrijwillige basis volgens de 
principes van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en op basis 
van een behandelovereenkomst waar de instemming van de cliënt een vereiste is. Soms 
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voeren we echter de zorg ook ongevraagd uit wanneer er door derden een noodzaak voor 
bemoeizorg wordt geconstateerd. Ook besteden we specifieke aandacht aan 
traumahulpverlening op bovenregionaal en landelijk niveau door middel van het Kinder- en 
Jeugdtraumacentrum, de Academische Werkplaats Kindermishandeling Jeugd en het 
Landelijk Opleidingscentrum Aanpak Kindermishandeling. Daarnaast bieden wij consultatie, 
diagnostiek en dienstverlening aan professionals van ketenpartners, vormen van 
internethulpverlening en opleidingsfaciliteiten. 
 

Onze belangrijkste vormen van hulp zijn: 

a. diagnostiek, waaronder psychologisch of psychiatrisch onderzoek 

b. individuele behandeling met ouderbegeleiding, waaronder medicamenteuze therapie 

c. psycho-educatie voor kind en voor ouders, met opvoedingsondersteuning 

d. psychotherapieën, zowel individuele therapie, gezinstherapie als groepstherapie 

e.   FACT bemoeizorg; behandeling en begeleiding aan huis. 

Afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en behandelmogelijkheden wordt in overleg met 

de jongere en de ouders het beste traject ingezet. Een aantal principes van onze zorgvisie 

staat daarbij centraal. Deze uitgangspunten zijn: 

 

• Kind centraal: het belang van het kind staat centraal 

• Gezinsgericht: de hulp is gericht op het hele (gezins)systeem 

• Zelfsturing: ouders en/of kind/jongere blijven zelf aan het stuur en worden goed 

geïnformeerd om eigen keuzes te maken 

• Eigen kracht: de hulp is oplossingsgericht en sluit aan bij de eigen kracht van het 

cliëntsysteem  

• Toegankelijk: dichtbij de cliënten, bereikbaar, voldoende openingstijden en 

outreachend waar nodig 

• Professioneel: de hulp is deskundig, effectief en niet langer dan nodig en maakt 

gebruik van actuele wetenschappelijke inzichten en instrumenten 

• Samenwerking en multifocale aanpak: bij betrokkenheid van meerdere instellingen 

zorgen wij voor goede afstemming en multifocale zorg of zo nodig voor een goede 

overgang naar vervolghulpverlening bv. door volwassenenzorg. 

 
 

De hulp wordt georganiseerd vanuit multidisciplinaire teams, die de volgende 
zorgprogramma’s verzorgen:  

• FACT bemoeizorg  

• Autistische Spectrum Stoornissen; 

• Eetstoornissen; 

• Emotionele stoornissen; 

• Gedragsstoornissen; 

• Persoonlijkheidsstoornissen; 

• Psychotische stoornissen; 

• Traumagerelateerde stoornissen; 

• Kinderen van ouders met psychiatrische- of verslavingsproblemen; 

• Kinderen met een licht verstandelijke handicap in combinatie met psychische of 
psychiatrische problemen; 

• Zeer jonge kinderen (0-4 jarigen) met psychische of psychiatrische problemen. 
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Besluit  tot fusie met OCK het Spalier 
Jeugdriagg NHZ en OCK het Spalier werken al jaren samen op het gebied van de 
jeugdhulpverlening en jeugdpsychiatrie. De per 1 januari 2015  ingevoerde  stelselwijziging 
van de jeugdhulp biedt goede mogelijkheden om de zorg voor de cliënten nog verder te 
verbeteren. Deze ontwikkelingen en de te verwachten krimp van de budgetten hebben beide 
organisaties tot de conclusie gebracht dat intensivering van de samenwerking dringend 
gewenst is. Een deel van de cliënten van beide organisaties maakt gebruik van het aanbod 
van beide instellingen, gelijktijdig dan wel aansluitend op elkaar. Jeugdriagg en OCK het 
Spalier zien kansen om onder verantwoordelijkheid van de gemeenten tijdige, doeltreffende 
en kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden die beter aansluit op de eigen omgeving van 
kinderen, jeugdigen, hun ouders en opvoeders. Wij willen dat ook doen door onze kennis 
beschikbaar te stellen voor de basiszorg, zoals in Centra voor Jeugd en Gezin en de sociale 
wijkteams. 
De ambitie van Jeugdriagg en OCK het Spalier is om, in samenwerking met andere 
zorgaanbieders, een geïntegreerd, innovatief zorgaanbod voor de regio’s Zuid-
Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer en Amstelland te ontwikkelen dat past binnen het 
nieuwe stelsel van jeugdzorg. Hiervoor is een organisatie nodig die flexibel, dynamisch en 
slagvaardig is. Een organisatie die bovendien de doelmatigheid vergroot en daarmee 
kostenreductie mogelijk maakt. Beide organisaties zijn van mening dat een fusie wenselijk is 
om die ambitie in de praktijk te kunnen brengen. 
De voorbereiding voor dit fusietraject is in 2014 goed verlopen en het besluit is genomen  om 
per 1 juli 2015 te fuseren. Diverse  taakgroepen met medewerkers van beide organisaties 
hebben zich met de verdere voorbereiding beziggehouden. Wij zijn er van overtuigd dat deze  
fusie een grote meerwaarde heeft voor onze cliënten, onze professionals, onze organisaties, 
de financiers en voor de samenwerkingpartners.  
 
Samenwerking in de zorgketens 
Samenwerking en ketenbeleid staan in het belang van goede zorg voor cliënt hoog in het 
vaandel bij de Jeugdriagg. We werkten daarom ook in 2014 nauw samen met allerlei andere 
hulpverleningsinstellingen en andere belanghebbenden: 
 

• De Jeugdriagg is was ook in 2014 betrokken bij de invulling van de diverse regionale 
transitiearrangementen en heeft daarbij aandacht gevraagd voor het belang van 
integraal uitgevoerde specialistische jeugdhulp. Met alle relevante transitieregio’s zijn 
contracten afgesloten voor de zorginkoop 2015. 

• De Jeugdriagg was in 2014 actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de 
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s)  en sociale wijkteams in de regio’s. Er vond 
regelmatig overleg plaats met ambtenaren en bestuurders uit de diverse gemeenten. 
Hulpverleners van de Jeugdriagg bieden hun specialistische expertise aan op deze 
Centra, zowel aan andere cliënten en hulpverleners uit de basiszorg en uit andere 
sectoren .  

• In 2014 werden ook diverse andere eerstelijns hulpverleners door de Jeugdriagg 
ondersteund met consultatie, deskundigheidsbevordering, het aanbieden van 
ondersteuning bij screening, vroegdiagnostiek en triagering.  

• Met name in de regio’s Kennemerland , Haarlemmermeer en Amstelland neemt de 
Jeugdriagg deel aan de overlegvormen met de regionale zorgaanbieders in de 
Jeugdzorg. 

• Met GGZ inGeest bestaan samenwerkingsafspraken op het gebied van de 
volwassenenpsychiatrie, crisisdienst, vroege interventie eerste psychose (VIP), 
KOPP (kinderen van ouders met psychiatrische problemen) en facilitaire 
dienstverlening. Met de ontwikkeling van familie- of gezinspoli’s en levensloop-
psychiatrie werd in 2014 gestart. 
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•  In 2014 is samen met OCK het Spalier een pilot integrale jeugdhulp gestart op onze 
nieuwe vestiging in Nieuw Vennep, waarbij de Jeugd GGZ en Jeugd en Opvoedhulp 
geïntegreerd wordt uitgevoerd. 

• Lijn5, OCK het Spalier en Jeugdriagg hebben hun expertise gebundeld om jongeren 
en gezinnen in Kennemerland met complexe problemen te kunnen adviseren en 
passende diagnostiek en specialistische zorg te geven. Dat heeft geleid tot een 
servicepunt voor specialistische jeugdzorg, het Pluspunt Jeugd. Dit houdt in dat 
verwijzers nog maar met één meldpunt  te maken hebben wanneer zij vragen hebben 
over het vinden van de juiste hulp bij psychische problemen, problemen bij jongeren 
met een licht verstandelijke beperking en opvoedingsproblemen in het gezin.  

• OCK het Spalier was ook in 2014  als samenwerkingspartner actief betrokken bij het 
Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC)  in Haarlem, een van de landelijk erkende 
Top Referente Trauma Centra voor kinderen en jongeren in Nederland.  

• Het KJTC is samen met de Vrije Universiteit en OCK het Spalier kernpartner in de 
Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling en in het Multidisciplinair 
Centrum aanpak Kindermishandeling Kennemerland (MDC-K), waarbij veel regionale 
instellingen samenwerken rond de aanpak van kindermishandeling.  

• Op het gebied van FACT Jeugd (Functional Assertive Community Treatment) werd  
samengewerkt met OCK het Spalier, Spirit, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie 
Amsterdam, Brijder Jeugd en Lijn5, die allen hulpverleningsformatie leverden voor 
deze FACT bemoeizorg teams voor Jeugd. 

• De Jeugdriagg is lid van het Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen 
Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden. 

•  In 2014 werd het Regionaal Autisme Centrum Zuid Kennemerland geopend: een 
centrum voor iedereen met vragen over autisme. 

 
Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK) 
De AWK bestaat uit 3 deelprojecten: het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishan-
deling (MDC-K), wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de binnen het KJTC 
ontwikkelde behandelmethoden (Horizonmethodiek) en het overdragen van kennis via het 
Landelijk opleidingscentrum aanpak Kindermishandeling (LOK). 
De Child Advocacy Centers in de USA zijn de inspiratiebron voor het MDC-K. Het gaat hierbij 
om een kindgericht model van intersectorale samenwerking bij kindermishandeling. 
Zorginstellingen en justitiële instellingen in de regio worden hierdoor geïnspireerd om ook 
hier zo’n centrum op te zetten. Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum is hierin kernpartner en 
de manager van het KJTC is tevens projectleider van het MDC-K. De Centra hebben de 
ambitie om een aanpak van kindermishandeling te ontwikkelen, waarbij hulpverlening en 
justitie integraal samenwerken en het kind écht centraal staat.  

Het MDC-K heeft de ambitie samen te gaan werken vanuit één kindvriendelijk gebouw, 
waardoor de aanpak ook letterlijk rondom het kind georganiseerd kan worden. In 2014 is 
besloten om te starten in een dergelijk MDC-K gebouw op terrein van het Spaarne 
Ziekenhuis in Hoofddorp, een unicum op dit gebied in Nederland. De opening zal in de loop 
van 2015 plaatsvinden.  
Vanuit de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK) wordt het 
functioneren van het MDC-K onderzocht. De Ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie 
hebben aangegeven de MDC-K’s te zien als proeftuinen voor de ontwikkeling van beleid in 
Nederland. 
De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de behandelmethoden worden in de 
loop van 2015 verwacht.  
Eind 2014 werd o.a. in samenwerking de gemeente Haarlemmermeer en andere partners  
een nieuw project voorbereid  op het gebied van vechtscheidingen. 
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Ook werd door de Academische Werkplaats een nieuw voorstel voorbereid op het gebied 
van de transformatie Jeugd met de titel: Samen voor het veilig opgroeien van kinderen. 
 
Internethulpverlening 
PratenOnline 
PratenOnline is als theoretisch goed onderbouwde interventie opgenomen in de database 
van effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut en inmiddels is de 
effectiviteit ook door wetenschappelijk onderzoek aangetoond. 
Door een subsidie van VWS kan PratenOnline voor anonieme cliënten ook in 2015 worden 
gecontinueerd.  
 
Mind Your Own Life 
Op de site MindYourOwnLife.nl kunnen jongeren informatie vinden en vragen stellen over 
alle aspecten van hun leven: van vragen over drugs en seks, tot vragen over scholing en 
geestelijk welbevinden. De site wil een betrouwbare vraagbaak zijn voor jongeren op het 
gebied van gevoel, drank, drugs en seksualiteit en andere vragen waar jongeren tussen de 
13 en 23 jaar soms mee zitten. 
Om de toekomst van de site te waarborgen en verdere groei mogelijk te maken bestond  er 
ook in 2014 een publiek-private samenwerking  tussen de Jeugdriagg, De Jutters, Casa 
Nederland, Tactus Verslavingszorg en het bedrijf Sandfire.  
 
Hoofdbehandelaarschap 
In 2014 werden door de verzekeraars striktere eisen gesteld aan het hoofdbehandelaar-
schap. Met het ministerie van VWS zijn hierover afspraken gemaakt (de zogenoemde 
Schippers lijst) waardoor ook GZ psychologen als hoofdbehandelaar in de specialistische 
GGZ wordt erkend. De verschillende zorgverzekeraars geven echter een andere uitleg 
hieraan en er bleef er onduidelijkheid bestaan op dit gebied. In 2014 is een de commissie 
Meurs gestart, die onderzoek verricht  naar het hoofdbehandelaarschap in de basis GGZ en 
de specialistische GGZ. Naar verwachting zal hierover in het voorjaar van 2015 meer 
duidelijkheid ontstaan. 
 
Voorbereiding basis GGZ en specialistische GGZ 
In 2014 werd, als gevolg van het afgesloten Zorgakkoord GGZ, in Nederland een ingrijpende 
verandering in de GGZ voorbereid: in 2014 moet bij de Jeugdriagg een aanzienlijk deel  
(ruim 15%) van de nieuwe cliënten behandeld worden volgens de kortere basis GGZ, 
voorheen de eerstelijns GGZ. Er moest opnieuw een flinke efficiencyslag worden gemaakt 
door korter te behandelen. Dit zijn ingrijpende veranderingen die, naast de eerder vermelde 
invoering van het hoofdbehandelaarschap, voor de cliënten en professionals flinke gevolgen 
met zich meebrengen.  
 
Bedrijfsvoering 
Door de DBC financieringssystematiek en door de marktwerking in de zorg wordt het steeds 
belangrijker om goed zicht te hebben op de adequaatheid van de managementinformatie en 
de administratieve organisatie en interne controle.  
De doorontwikkeling van de informatievoorziening rondom het primair zorgproces blijft veel 
aandacht vragen. Informatie over (actuele) behandelplannen, productiviteit, wachttijden, in- 
en uitstroom, Routine Outcome Measurument (ROM) wordt beschikbaar gesteld en wordt 
gebruikt om de processen te verbeteren. 
 
In 2014 werd de curatieve Jeugd GGZ volledig gefinancierd met behulp van DBC’s. Door 
aanvullende eisen vanuit de verzekeraars, die nu een enorme inkoopmacht hebben 
gekregen, is van het oorspronkelijke uitgangspunt van open-end financiering en het opheffen 
budgetbegrenzingen met een macrobegrenzing niets meer overgebleven. In plaats van een 
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situatie met één budget per instelling wordt er nu gewerkt met een budget per verzekeraar. 
Voor onze instelling betekent dit het werken met 6 verschillende budgetten, waarbij 
budgetover-schrijdingen per verzekeraar niet geaccepteerd zullen worden. Door de 
inkoopwerkwijze van verzekeraars (productieafspraak wordt gemaakt over het aantal te 
openen DBC’s in een jaar) en de lange doorlooptijd van een DBC (een DBC geopend in 
december 2014 wordt vaak pas in december 2015 afgesloten) kan het resultaat van 2014 
pas in de loop van 2016 exact worden vastgesteld. Naast bovengenoemd effect heeft de 
overgang naar de marktwerking ook gevolgen van de administratieve organisatie en interne 
controle. De AO/IC kaderregeling is komen te vervallen en een nieuw gemeenschappelijk 
kader is er (nog) niet. Verzekeraars gaan in toenemende mate zelf over tot materiële en 
formele controles, waarbij het volstrekt ongewis is welke definities en randvoorwaarden door 
verzekeraars gehanteerd worden. 
Ook hierdoor neemt de onzekerheidsmarge toe.  
 
Vanaf 2015 zal door de transitie naar de Jeugdzorg in eerste instantie de onzekerheids-
marge alleen maar toenemen. Budgetkortingen en tariefkortingen leveren forse 
taakstellingen op. In het najaar 2014 zijn met alle regionale en met de meeste 
bovenregionale gemeenten productieafspraken voor 2015 gemaakt, die gepaard gingen met 
zowel een volumereductie als een tariefsreductie. Dit vereist  een verdere reductie van de 
kosten en afslanking van het personeelsbestand. 
 
Kwaliteitsbeleid 
De Jeugdriagg wil kwalitatief goede zorg leveren, dat wil zeggen dat de zorg vraaggericht is, 
afgestemd op de behoefte van de cliënt en daaraan zoveel mogelijk tegemoetkomend. De 
zorg moet daarbij volgens professionele opvattingen worden uitgevoerd, maar ook goed 
worden georganiseerd. In essentie gaat het om de vraag: ‘Doen we de juiste dingen en doen 
we de juiste dingen goed?’ 

 
Het handelen van de medewerkers wordt  mede bepaald door de manier waarop de 
Jeugdriagg haar processen vormgeeft. De resultaten van de hulpverlening worden bepaald 
door de deskundigheid van de medewerker, maar ook door de organisatie van de 
hulpverlening en de andere ondersteunende en beleids- of besturende processen die daarop 
van invloed zijn. Het keurmerk HKZ neemt als kwaliteitssysteem de cliënt en het primaire 
proces als uitgangspunt en middelpunt, maar beziet dit in samenhang met alle organisatie-
aspecten die daarop van invloed zijn. Daarom maken bij de Jeugdriagg ondersteunende en 
beleidsprocessen ook onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem. 
Op instellingsniveau is er een kwaliteitscommissie waarin alle kwaliteitsaspecten van de 
organisatie en de verbeterpunten aan de orde komen. Het veiligheidsoverleg is geïntegreerd 
in deze kwaliteitscommissie. Ook werd gewerkt met een systeem voor het melden van 
incidenten en verbeterpunten.  
Eind 2014 werd  het HKZ certificaat voor de Geestelijke Gezondheidszorg opnieuw verlengd. 
 
Cliëntenperspectief 
Zonder de inbreng van cliënten geen effectieve hulpverlening. Cliëntgericht en vraaggericht 
werken is voor de Jeugdriagg daarom vanzelfsprekend. Iedere cliënt wordt betrokken bij het 
vaststellen van het behandelplan, zodat de cliënt weet wat hij kan verwachten. Er wordt 
steeds gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. Het evalueren van de voortgang van de 
behandeling met de cliënt en het uitvoeren van standaard tevredenheidsmetingen 
(Jeugdthermometer) en effectmetingen (Routine Outcome Measurement) bij cliënten, zijn 
daar voorbeelden van.  
 
Klachtenafhandeling 2014 
Het klachtenreglement van de Jeugdriagg is gebaseerd op de Wet Klachtrecht Cliënten 
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Zorgsector. Een cliënt kan een klacht bespreken met de hulpverlener, met diens 
leidinggevende of met de klachtenfunctionaris. Als de cliënt er niet voor kiest om de klacht 
eerst met de hulpverlener te bespreken, dan heeft klachtenbemiddeling door de 
klachtenfunctionaris de voorkeur. 
De klachtenfunctionaris, een medewerker, niet-hulpverlener, van de Jeugdriagg bemiddelt bij 
klachten. Zij kan de cliënt zo nodig ook ondersteunen bij het op schrift stellen van de klacht 
en bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. 
De klacht kan ook direct ingediend worden bij de klachtencommissie van de Jeugdriagg. 
Klachten worden geregistreerd en als een klacht gegrond wordt verklaard worden er, 
afhankelijk van de adviezen van de klachtencommissie, maatregelen genomen om herhaling 
te voorkomen en de zorg te verbeteren. 
De leden van de externe klachtencommissie zijn niet in dienst bij de Jeugdriagg en mede 
daarom onafhankelijk. Het secretariaat van de klachtencommissie wordt uitgevoerd door een 
onafhankelijk secretaris. 
Bij iedere zitting zijn de voorzitter (senior rechter) en twee leden van de 
klachtencommissie aanwezig. Een klager kan zich laten vergezellen door een 
vertrouwenspersoon. Naast de aangeklaagde medewerker is er een leidinggevende van de 
medewerker aanwezig bij de zitting. 
 
Klachtenbemiddeling door klachtenfunctionaris 
De klachtenfunctionaris heeft in 2014 in 13 gevallen bemiddeld bij een klacht. In 2013 waren 
dat ook 13 klachten. 
In 11 gevallen werd de klachtenbemiddeling tot tevredenheid afgerond.  
Twee klachten werden doorgeleid naar de klachtencommissie. 
 
Klachtenafhandeling door klachtencommissie 
In 2014 zijn 3 klachten aangemeld bij de klachtencommissie. Alle klachten werden 
ongegrond verklaard. Daarnaast werden er door de klachtencommissie 2 klachten 
behandeld die eind 2013 waren ingediend. Beide klachten werden gedeeltelijk gegrond 
verklaard.  
Een klacht betrof de klacht van een bewindvoerder die aangaf niet geïnformeerd te zijn over 
een aanvullend intelligentieonderzoek dat op verzoek van een cliënt werd uitgevoerd, waar 
de bewindvoerder aangaf hier van tevoren niet over geïnformeerd te zijn. De 
klachtencommissie gaf aan dat in een dergelijk geval de bewindvoerder niet alleen 
geïnformeerd moet worden maar ook toestemming hiervoor moet geven. 
De andere klacht betrof de klacht over het feit dat bij langerdurende ziekte van een 
hulpverlener te laat een aanbod voor tijdelijke vervanging is gedaan. Inmiddels is 
afgesproken om hier structureel beter aandacht aan te besteden in het hulpverleningsproces. 
 
Medewerkers 
In 2014 werden de uitkomsten van de in 2013 uitgevoerde monitor duurzaam@work 
besproken in de teams. Deze monitor onderzocht de duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers. De algemene conclusie: bij het onderdeel werkvermogen geeft 88% aan 
zichzelf een score van 7 of hoger (goed tot uitstekend), 10% een 5 of 6 (matig) en 1% een 
score 3 (slecht).  
De scores op betrokkenheid, mentale vitaliteit en loopbaantevredenheid zijn overwegend 
lichtgroen tot groen (goed tot uitstekend) en vallen binnen de referentiegroep.  
Er bleken weinig verschillen te bestaan tussen de locaties, tussen functiegroepen en tussen 
leeftijdsgroepen. 
Het verzuimpercentage exclusief zwangerschapsverlof bedroeg in 2014 3,6%.  
Veiligheid is een essentieel onderdeel in het ARBO-beleid van de Jeugdriagg. In 2014 
werden de naar aanleiding van de RIE’s opgestelde plannen van aanpak uitgevoerd.  
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In 2014 is weer een groep medewerkers getraind in het omgaan met verbale agressie en 
intimidatie op het werk.  
 
Kengetallen personeel  
 
Specificatie personeel (gemiddeld) 
 FTE 2014 FTE 2013 
Management 5.2 5.2 
Stafpersoneel 1.6 1.5 

Administratief personeel 18.6 18.2 
Subtotaal 25.4 24.9 

Personeel behandel(-ondersteunende) functies 1.0 1.0 
Personeel psychosociale behandel en begeleidingsfuncties 7.0 7.8 
Verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel 9.9 10.8 
Personeel medische en sociaal wetenschappelijke staf 45.1 48.1 
Subtotaal 63.0 67.7 

Totaal personeel in loondienst (exclusief stagiaires) 88.4 92.6  
   
Personeel niet in loondienst   
Algemene en administratieve functies   

Cliëntgebonden functies 2.0 2.0 
Totaal personeel niet in loondienst   

   
Totaal 90.4 94.6 
   

 
 
Verloop personeel 
Verloop personeel Aantal 

personeelsleden 
Aantal  

FTE 

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 4 2.2 
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 17 13.0 
Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden 
functies 

12 9.3 

 
Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof in percentages 
Personeelsformatie Percentage 
Verzuim totaal personeel in loondienst 3.6 
Verzuim personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst 3.5 
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4. FINANCIEEL BELEID  

 
 
Investeringen en financiering 
De Jeugdriagg heeft geen panden in eigen bezit, alle locaties worden gehuurd. 
 
Ontvangen middelen versus besteding middelen  
(bedragen x 1.000) 
 

 2014 2013 
   

Ontvangen middelen 8.970 10.083 
Besteding van de middelen 
 

• Personeelskosten 

• Afschrijvingskosten 

• Overige bedrijfskosten 

• Financiële baten en lasten 
 
Totaal besteding 

 
 

7.228 
87 

1.593 
25 

 
8.883 

 
 

   7.565                                
       73                          

2.250 
          31                              

 
       9.856                            

Saldo (positief) 87 226 
 
Liquiditeit 
Liquiditeit 2014 2013 

Vlottende activa / vl. passiva 237% 190% 
 
 

Solvabiliteit 
Solvabiliteit 2014 2013 
Totaal EV / balanstotaal 54% 45% 

EV / totaal opbrengsten 34% 29% 
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5. TOEKOMST 
 
 
Door de afnemende budgetten is het onvermijdelijk dat het personeelsbestand de komende 
jaren nog verder zal moeten krimpen. 
Naar verwachting zal de gehele transitie jeugdhulp met een bezuinigingstaakstelling voor de 
gehele sector jeugdhulp van 15% tot 20% gepaard zal gaan over een periode van 3 jaar, 
2015 t/m 2017. 
De cliëntengroep jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) blijft onder de financiering van de 
zorgverzekeringswet vallen. Hiervoor moeten voor de jaren na 2014 de afspraken met de 
zorgverzekeraars gecontinueerd worden.  
 
De voorgenomen fusie met OCK het Spalier per 1 juli 2015 biedt nieuwe kansen en 
uitdagingen. De fusie maakt het mogelijk om onze cliënten nóg betere zorg te bieden. 
Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van effectieve, integrale zorgtrajecten. Hierbij  worden 
zowel Jeugd GGZ- als Jeugd en Opvoedhulp-modules in een nieuwe vorm aangeboden.  
Door de fusie kunnen we de expertise van de Jeugd GGZ inzetten bij cliënten van de Jeugd 
en Opvoedhulp en andersom. Niet alleen onze cliënten en onze hulpverleners, maar ook de 
gemeenten en de zorgverzekeraars vragen om een dergelijk  samenhangend en 
vernieuwend aanbod. De nadruk ligt daarbij op de ambulante hulp. Er zal sprake zijn van 
enige schaalvergroting, maar we blijven ook na deze fusie een instelling die sterk 
georiënteerd is op de regio’s, gemeenten en wijken, waarbij de menselijke maat hoog in het 
vaandel blijft staan. 
 
 
 
Kees Bastiaanse 
Raad van Bestuur 
Haarlem, maart 2015  


