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Voorwoord
Van plan naar realiteit

Volle kracht vooruit

Renate de Vries, bestuurder

‘De richting van de wind kunnen we niet veranderen, wel de stand van onze zeilen’.
Dit gezegde kwam in 2017 regelmatig bij mij op. De transitie en veranderende (financiële) situatie waren eind 2016 duidelijk voelbaar en ik heb mij hier zeker zorgen over
gemaakt.
Het is goed om te zien dat in moeilijke tijden ook een oerkracht naar boven komt. Niet
alleen bij mij, maar in de hele organisatie. Op alle afdelingen hebben onze professionals de mouwen opgestroopt en tastbare successen geboekt. Zo zijn interne procedures bijgesteld, hebben we onze uitgaven kritisch onder de loep genomen en onze
werkwijze waar nodig aangepast.
U kunt in dit jaarverslag zien dat we in 2017 veel werk hebben verzet. Met resultaat!
Ik ben trots op de veerkracht van de organisatie en de betrokkenheid van onze medewerkers. Ik zie de toekomst daarom positief tegemoet en ik vertrouw erop dat we ook
in 2018, samen met u, kwetsbare gezinnen, kinderen en jongeren kunnen geven wat
ze nodig hebben.

Vertrouwen in de toekomst

Wim Schreuders,
voorzitter RvT

Een nieuwe Jeugdwet is relatief snel gemaakt. Samen met gemeenten, wijkteams en
collega-instellingen de doelstellingen van de wet in praktijk brengen, vraagt meer.
Terugkijkend op 2015 en 2016 was toen nog niet zo duidelijk dat het nieuwe stelsel
zoveel impact zou gaan hebben. Niet alleen voor de professionals, maar ook voor de
mensen die ‘in huis’ zorgen dat alles goed en tijdig is verantwoord.
De Raad van Toezicht is daarom blij met de interne beheersing van onze organisatie.
Dit is een belangrijke basis voor de doorontwikkeling. Dat het nieuwe stelsel andere
eisen aan sturing en verantwoording stelt, is overigens vanzelfsprekend. Daarbij staan
we wel voor de opgave om samen met gemeenten de fors toegenomen administratieve last terug te dringen.
Onze professionals ‘buiten’ waren ook in 2017 op hun best. Met de ondersteuning van
de collega’s ‘binnen’ hebben zij hulp geboden aan kwetsbare kinderen, jongeren en
gezinnen. Dat resultaat stond ook in 2017 op nummer 1 en dat resultaat mag er zijn.
Net even meer, net even beter, dat kenmerkt onze organisatie. Ik heb bewondering
voor de inzet van onze medewerkers, pleegouders en partners in het jeugdveld. Met
hun passie kunnen we de toekomst aan.
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Beweging en ontwikkeling
Hoewel de transitie van de jeugdzorg al even achter ons ligt, werken de problemen van registratie- en facturatiesystemen
tussen gemeenten en De Rading toch ook nog door in 2017. We beginnen het jaar daardoor met een financieel tekort.
Elke medewerker is zich ervan bewust dat een gezonde financiële basis noodzakelijk is voor een stabiele organisatie en
voelt de urgentie om te handelen. Dus nemen afdelingen werkwijzen onder de loep en worden uitgavenpatronen aangescherpt, met als resultaat dat we het jaar met een kleine plus afsluiten!

Innovatie en transformatie
In de ‘2020-doelen’ geeft De Rading zichzelf de opdracht om via (technische) innovatie de jeugdhulpverlening te verbeteren. Op basis van de kennis van vandaag en de techniek van morgen zetten wij in op Serious Gaming, Virtual Reality en
Real Care Baby’s (babyrobot). Innovaties die zijn ontstaan vanuit passie, kennis en betrokkenheid in combinatie met een
flinke portie nieuwsgierigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat innovaties de hulpverlening verbeteren en wij hierdoor substantieel bijdragen aan de transformatie van jeugdhulp. Tevens stimuleren we de transformatie door nauw met gemeenten samen te werken op onderwerpen als flexibele maatwerkoplossingen voor kinderen en jongeren, terugdringen van
bureaucratie en gezamenlijk optrekken voor de werving van pleegouders.

Kwaliteit waarborgen
Wij ontvangen in 2017 wederom het HKZ-certificaat. Ditmaal volgens de nieuwste norm. Onze Plan-Do-Control-Act-cyclus
(PDCA) functioneert op alle niveaus binnen de organisatie en is in alle werkwijzen verweven. Zo waarderen de stakeholders onze respectvolle houding tegenover ouders en jongeren met maar liefst een 8,9. Eveneens besteden wij dit jaar veel
aandacht aan (werkwijzen verbeteren rondom) veilig verwerken van cliëntinformatie met ‘t oog op het voorkomen van
zogenoemde datalekken. Voorbeelden hiervan zijn correct vergrendelen van telefoons en computers, beveiligd e-mailen
van documenten, gecodeerd printen van vertrouwelijke informatie.

Expertise delen
Onze jeugdhulpprofessionals zijn niet alleen trots op hun expertises, ze delen hun kennis en ervaring graag. Met onder
meer twee eigen symposia, diverse trainingen, workshops en sprekers op landelijke evenementen draagt De Rading in
2017 opnieuw bij aan verbinding met verwijzers, scholen en gemeenten.
Samen zorgen we voor een sterke en veilige omgeving voor kinderen en jongeren die dit (tijdelijk) nodig hebben.
3

Impact 2017

1.400 kinderen geholpen

793 pleeggezinnen

via diverse hulpvormen en
interventies

170 medewerkers

144 jongeren starten
sport-zorg-traject

1.075 pleegkinderen

62 gemeenten

44 spandoeken aan schoolhekken tijdens
Week van de Pleegzorg

4,5% ziekteverzuim

2 gewonnen prijzen voor

(1% lager dan landelijk gemiddelde)

innovatie

744 bezoekers

25 Hbo- en wo-stagiairs

Dierentuindag Pleegzorg

39 publicaties in kranten en (vak)bladen

4

Kwaliteit
Merkbaar beter

Veiligheid cliëntinformatie
De Rading neemt de veiligheid en privacy van cliënten zeer serieus. De organisatie maakt daarom welbewust tijd vrij om
tot een geïntegreerde aanpak te komen voor het delen van cliëntgegevens met andere zorgprofessionals. Dit resulteert in
uitvoeren van een groot aantal maatregelen om risico’s te beperken of om werken conform beleid eenvoudiger te maken.
Het interne meldingenregister ‘Meldvin’ wordt uitgebreid met een module ‘datalekken’. Hierdoor kunnen medewerkers
snel en op een vertrouwde manier een (vermoeden van een) beveiligingslek, beveiligingsincident of datalek melden.
Verder wordt in verschillende lagen van de organisatie in teamvergaderingen een presentatie gegeven over de implementatie van het beleid rondom informatiebeveiliging. Tevens is een informatieve animatie gemaakt over de aanpak van informatiebeveiliging. Deze is te zien op YouTube.

Stakeholdersonderzoek 2017
Om de klanttevredenheid van stakeholders te onderzoeken, verzendt De Rading eind 2017 een enquête naar alle zakelijke
relaties. Wij zijn blij dat de stakeholders de kwaliteit van onze hulpverlening, de manier waarop De Rading omgaat met
vertrouwelijke informatie, en de respectvolle houding naar cliënten zeer hoog waarderen. De samenwerking met het gezin, de verwijzer en andere betrokkenen verloopt goed, evenals het nakomen van gemaakte afspraken.
De snelheid waarmee de benodigde hulp kan worden gestart, geeft ruimte voor verbetering. Ons streven is dat ook dit in
2018 met een rapportcijfer 8 wordt gewaardeerd.
De ontvangen feedback wordt meegenomen in de planvorming voor 2018.

HKZ
De Rading is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. Sinds 2014
beschikt De Rading over het certificaat voor cliënt- en
patiëntveiligheid.
In september voert Lloyds een uitgebreide audit uit.
Lloyds onderzoekt of De Rading voldoet aan de 2015norm. Hoewel die norm pas eind 2018 verplicht is,
voldoet De Rading hier reeds aan.

Fides voldoet aan alle verwachtingen inspectie
Meidenhulplocatie Fides voldoet aan alle 33 onderzochte
verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde
Hulp voor Jeugd.

De conclusie van Lloyds:
Op basis van de resultaten van de audit beveelt het
Audit Team HKZ Cliënt/Patiënt (2015), HKZ Jeugdzorg
(2015) certificatie aan voor Stichting De Rading op
basis van de overeengekomen scope.

De inspectie toetst specifiek in hoeverre de kernelementen uit het ‘Kwaliteitskader’ van de Commissie Azough
aantoonbaar aanwezig zijn binnen de door Fides geboden hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/
mensenhandel.
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Innovatie
Denk groot, begin klein

Gebruik de kennis
van vandaag
met de technologie
van morgen

Digitalisering
De Rading lanceert de e-learning ‘Contact met Ouders’. In deze module kunnen
pleegouders thuis en in eigen tempo meer leren over samenwerken, over het
perspectief van ouders op een pleegzorgplaatsing en over het belang van passend contact tussen pleegkind en zijn of haar ouders en familie.
Rondom cliënttevredenheid ontwikkelt De Rading in 2017 de (H)appy App. Hiermee kunnen cliënten direct reageren op gesprekken met hun hulpverlener door
via de app een paar korte vragen over het gesprek te beantwoorden. De app
wordt in het voorjaar van 2018 geïmplementeerd.

Op 11 november wordt De Rading tweede bij de verkiezing
van de K.F. Hein Stimuleringsprijs.
Het project Real Care Baby dat hierdoor van start kan, is van
grote invloed op de bewustwording van tienermeisjes. De
babyrobot (Real Care Baby) speelt in op een serieus probleem en is ontzettend waardevol en nodig. De betrokkenheid van de Universiteit Utrecht, die onderzoek doet naar de
ervaringen met Real Care Baby, leidt tot nieuwe
(technologische) ontwikkelingen en bredere inzet van de
babyrobot.

De Rading wint met therapeutisch spel (app) ‘Vil Du?!’
op 6 oktober de categorie Beste Serious Game tijdens de
verkiezing van de Dutch Game Awards.
De bedoeling van Vil Du?! is om het kinderen/jongeren
gemakkelijker te maken over een moeilijk onderwerp als
seksueel misbruik/seksualiteit te ‘praten’.
Met VilDu?! kan een hulpverlener een kind/jongere zonder woorden toch zijn verhaal laten vertellen via een
speciale 'digi'-taal.
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Expertises & hulpvormen
Kennis delen, is vermenigvuldigen
Seksualiteit en seksueel misbruik
Om het 10-jarig bestaan van Meidenbehandelgroep Fides te vieren, organiseert De Rading op 6 april een themasymposium. Daar wordt o.a. meer verteld over de methodiek die De Rading samen met het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht ontwikkelde. Verder komen de volgende thema’s aan bod: praten met jongeren over een gezonde seksuele
ontwikkeling, voorlichting over sexting in samenwerking met de politie (Bloedlink!), signaleren en behandelen van seksueel trauma, siblingmisbruik.
In augustus lanceert Pretty Woman samen met Dwight van van de Vijver (wijkagent Kanaleneiland) de indrukwekkende
videoclip ‘Ik kan niet slapen’. Een aangrijpend en confronterend verhaal over seksuele uitbuiting. De video wordt ruim
80.000 keer gedeeld via YouTube en Facebook.
De CLAS-methodiek, behandeling na seksueel misbruik, wordt verder ontwikkeld door er een assessment in op te nemen. Op die manier wordt goed duidelijk welke behandeldoelen er in complexe gezinsbehandelingen gesteld moeten
worden. Waar nodig wordt aanvullende diagnostiek ingezet. Op het gebied van siblingmisbruik is de expertise zo groot,
dat cliënten van buiten de gecontracteerde regio’s naar De Rading toekomen.

“Ik heb al drie goede nachten achter de rug
voor onze Esmée en daarmee ook voor ons! Ze
is weer gezellig, vrolijk en gaat weer huppelend door het leven!”
Moeder van een 12-jarige die slaapproblemen heeft en hulp
krijgt van CLAS, behandeling na seksueel misbruik

Hechting en trauma
Leerkrachten, intern begeleiders en klassenassistenten geven aan behoefte te hebben aan meer kennis en vaardigheden
op het gebied van hechting en trauma. De Rading ontwikkelt daarom een nieuwe training bedoeld voor startende en
ervaren professionals in het (speciaal) basisonderwijs die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met hechtingsproblematiek, trauma-gerelateerde problematiek en gedragsproblemen.
De nieuwe training Hechtingsproblematiek, trauma en PMTO - voor beroepskrachten in het basisonderwijs wordt in
2017 op twee scholen gegeven.
In Amersfoort organiseert De Rading op 28 september een Symposium Hechting - ‘Een gezonde samenleving begint bij
een veilige hechting’ - voor hulpverleners uit het lokale veld. Ongeveer 40 mensen bezoeken het symposium. Ze reageren
er naderhand erg positief op. Ook in IJsselstein verzorgt De Rading een vergelijkbaar symposium voor verwijzers.

“Ik heb De Rading nu op mijn netvlies. Als ik
van een huisarts een verwijzing krijg die niet
bij mij past, dan kan ik bij jullie terecht.”
Deelnemer Symposium Hechting - De Rading
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Expertises & hulpvormen
Kennis delen, is vermenigvuldigen
Diagnostiek & behandeling
2017 kenmerkt zich voor het diagnostiekbehandelteam in de doorontwikkeling van handelingsgerichte diagnostiek en
traumabehandeling. De methodische aanpak van handelingsgericht diagnostisch onderzoek bepaalt gerichter het trauma en de keuze voor een specifieke traumabehandeling. Vergeleken met 2016 leidt dit in 2017 tot meer behandelingen.
Er worden dit jaar 31 handelingsgerichte diagnostiektrajecten uitgevoerd. Wat de trauma-gerelateerde onderzoeken
betreft resulteert dit in 32 EMDR- en 26 Write Junior-trajecten. Daarnaast blijft de vraag hoog naar de inzet van orthopedagogische gezinsbehandeling door gedragsdeskundigen van Nanny Plus. De verwachting is dat de vraag naar Diagnostiek & behandeling in 2018 toeneemt.

On the Move | Sport-zorg-traject
Om te komen tot positieve gedragsverandering, zinvolle vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie biedt On the
Move diverse sporttrainingen aan jongeren van Lijn5 en De Rading.
In 2017 wijzigt de On the Move-aanpak ten opzichte van voorgaande jaren. Zo doen nu vaker begeleiders/familieleden/
vrienden mee en is de aanpak individueler door ‘funclinics’, maar ook door begeleiding per jongere/familie. Daarnaast
worden de sportleraren nog beter begeleid zodat sneller kan worden gehandeld wanneer jongeren dreigen uit te vallen.
Verder is, waar mogelijk, geprobeerd vervoersproblemen op te lossen. Onder andere door ook vrienden mee te laten
sporten. Alles met als doel een zo’n hoog mogelijke opkomst en afronding.

Dit alles levert voor On the Move in 2017 het fantastische
aantal van 144 aangemelde jongeren op. Hiervan ronden
maar liefst 126 jongeren het traject af (88%!).

Zelfstandigheidstraining (ZT)
ZT-locatie Terwijde bevindt zich in de wijk Terwijde-Oost. In deze wijk is een groep (criminele) jongeren actief die de wijk
en ZT-Terwijde veel overlast bezorgen. De ZT-bewoners en de jeugdigen uit de wijk hebben contact met elkaar en de
situatie wordt in de zomer zowel in de buurt als op ZT-Terwijde steeds minder beheersbaar.
Er worden direct maatregelen genomen in de vorm van agressietraining, expertisebevorderende coaching op de werkvloer (o.a. meidenproblematiek), extra (tijdelijke) personele inzet, en inzet van een sportzorgcoach voor betere verbinding tussen ZT-bewoners, medewerkers en omwonenden. Tevens wordt ingezet op nauwe samenwerking tussen ZTTerwijde, politie, jongerenwerk, gemeente en Lokalis (buurtteamorganisatie). De situatie wordt hierdoor weer hanteerbaar en bij ZT-Terwijde keert de rust terug.
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Expertises & hulpvormen
Kennis delen, is vermenigvuldigen
Meidenhulp
Onder begeleiding van het NJi wordt de Fides-methodiek opnieuw beschreven en ingediend voor erkenning door de
Databank Effectieve Jeugdinterventies. Dit is een belangrijke stap in de kwalitatieve ontwikkeling van Meidenhulp.
Daarnaast ontwikkelt De Rading een innovatief aanbod voor meiden waarbij (professionele) opvoedouders worden geworven die (werk)ervaring hebben met de doelgroep en/of die kunnen omgaan met meidenproblematiek. De (professionele) opvoedouders worden intensief begeleid via Meidenhulp en nemen deel aan een specifiek meidenhulpvoorbereidingsprogramma. De opvoedouders kunnen, indien nodig, extra worden ondersteund via modulair zorgaanbod.

Pleegzorg
De Maatschappelijke Business Case Verlengde Pleegzorg verschijnt in mei 2017. Sinzer maakt samen met vier collegapleegzorgorganisaties (o.a. De Rading), Stichting Kinderpostzegels en het Gezinspiratieplein een maatschappelijke business case over pleegzorg 18 plus. Hierin worden de maatschappelijke kosten van een jaar verlengde pleegzorg in kaart
gebracht en vergeleken met de kosten bij beëindiging van een pleegzorgplaatsing. Het blijkt dat verlenging van een
pleegzorgplaatsing tot aanzienlijk minder maatschappelijke kosten leidt.
De Maatschappelijke Business Case Verlengde Pleegzorg wordt breed gedeeld onder gemeenten, organisaties voor
pleegouders en Jeugd- & Opvoedhulp, maar ook op symposia gepresenteerd en gedownload via verschillende kanalen.
Op 16 september organiseert De Rading een Pleegzorgdag voor alle pleeggezinnen in Dierenpark Amersfoort. Pleegouders en pleegkinderen kunnen voor een klein prijsje naar de dierentuin én elkaar ontmoetten in het Rading-pleegzorgpaviljoen. Daar worden ook activiteiten voor kinderen georganiseerd en wordt informatie gegeven over cursussen en
opleidingen voor pleegouders.
Er wordt dit jaar veel aandacht besteed aan het werven van nieuwe pleegouders omdat blijkt dat het soms moeilijk is
aangemelde kinderen/jongeren in een geschikt pleeggezin onder te brengen.
De wervingsactiviteiten bereiken een hoogtepunt in de landelijke Week van de Pleegzorg die in de eerste week van november plaatsvindt. Daarvoor worden spandoeken op scholen en eigen panden ophangen en worden wervingsbijeenkomsten bij pleegouders thuis en daarbuiten georganiseerd. Dit leidt in die week tot 23 media-uitingen (!) en 89 aanvragen voor informatiepakketten pleegzorg, 59 meer dan de maand ervoor.
Om aangemelde kinderen/jongeren waar niet direct een pleeggezin voor te vinden is toch te plaatsen, wordt ook in
kindgericht werven geïnvesteerd. In dat geval wordt zeer actief in het netwerk van het kind/de jongeren en zijn/haar
gezin naar pleegouders gezocht. Dit leidt tot uitgebreid contact met scholen, sportverenigingen, kerken, buurtverenigingen en in veel gevallen lukt het om op die manier een geschikt pleeggezin te vinden.
Verder wordt aandacht besteed aan netwerken van pleegouders. In verschillende gemeenten worden bijeenkomsten
met en voor pleegouders en gezinshuisouders georganiseerd. De bedoeling daarvan is dat zij ervaringen uitwisselen en
elkaar ondersteunen. In verschillende gemeenten leidt dit tot duurzame samenwerkingsverbanden. De Rading ondersteunt deze netwerken actief door ze te initiëren, faciliteren of bekend te maken bij andere pleegouders in de regio.

“Wij zetten ons actief in om het perspectief van pleegouders binnen pleegzorg
goed te laten horen en zien. Zeer actueel
in 2017 is het thema pleegzorgbegeleiding
bij 18- 18+.”

Pleegouderraad
Ook dit jaar denkt de Pleegouderraad (POR) actief mee
over het pleegzorgbeleid van De Rading. Onderwerpen
die besproken worden zijn pleegzorgperspectief Utrecht
Stad, scholing, bijzondere kosten, opvoedouder, pleegzorgdag.

De Pleegouderraad (POR)
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Transformatie
Denk groot, begin klein

Samenwerking lokale veld
Ieder zijn talent,
samen het
resultaat

Er wordt een pilot gestart met De Bilt. Deze heeft als doel om de bureaucratie te
verminderen. Afgesproken wordt dat de gemeente beschikkingen voor een jaar
afgeeft zodat zij en De Rading minder rompslomp ervaren.
Dit houdt ook in dat De Rading de hulpverlening zo snel als kan start. Ook als de
digitale beschikking van de gemeente nog niet binnen is. Dit wordt zo gedaan op
basis van onderling vertrouwen en de intentie om met elkaar voor de cliënt te doen
wat nodig is. Niet meer en niet minder.
Uit de eerste evaluatie blijkt dat deze samenwerking goed verloopt. Er wordt ervaren dat het afgeven van langduriger beschikkingen goed werkt en de bureaucratie
erdoor afneemt.

In 2017 start het Meidenhuis het project Geen werkgever,
maar Buurtgever omdat er regelmatig cliënten op het Meidenhuis verblijven die tijdelijk geen dagbesteding of
school hebben.
Met lokale ondernemers ontstaat een leuke samenwerking
waardoor de meiden iets terug kunnen doen voor de buurt,
ze meer voldoening uit hun dag halen én ze hun sociale
vaardigheden oefenen.

“Ik ben heel blij dat wij op deze wijze een
steentje kunnen bijdragen en daardoor
de meiden de mogelijkheid bieden even
hun gedachten te laten verzetten.”
Nicole Albertema van ‘Bloemenboetiek Nicole’

De Rading in de regio
In onze regio’s (Utrecht Stad, Eemland, Utrecht West, Zuid-Oost Utrecht, Lekstroom, Food Valley, Midden Holland en
Gooi- en Vechtstreek) nemen wij deel aan overlegvormen rondom moeilijk plaatsbare kinderen/jongeren. Hierin worden
flexibele maatwerkoplossingen gezocht voor kinderen/jongeren waar de standaardaanpak of hulpvormen niet (blijken te)
passen.
Vooruitlopend op de invoer in 2019, wordt in Amersfoort begonnen met dialooggerichte aanbesteding. Tevens wordt
een ordeningsmodel opgebouwd aan de hand waarvan verwijzers jeugd- en WMO-hulp kunnen aanvragen.
Daarin zijn combinaties van hulpvormen mogelijk, wordt er gebudgetteerd en worden hulpkaders aangegeven.
In de regio Zuid-Oost wordt een aanjaagteam transformatie jeugdhulp geformeerd. Dit team heeft een prikkelende
functie om de transformatie-opgaves op en aan te pakken. De Rading neemt hier ook aan deel.
De stad Utrecht start het project Ontwikkelperspectief Pleegzorg 2020. In dit project trekken de betrokken pleegzorgorganisaties Youké, Timon en De Rading gezamenlijk op voor verbeterde pleegzorg in de stad Utrecht. Dit leidt tot casuïstiekoverleg met Lokalis en Save ten behoeve van doelgroepverbreding pleegzorg, gezamenlijke scholing voor pleegouders en stevige samenwerking om pleegouderbestanden optimaal te benutten.
De gemeente Utrecht organiseert, in samenwerking met de genoemde pleegzorgorganisaties, bijeenkomsten voor bestaande pleegouders voor netwerkversterking, en steunmogelijkheden door vrijwilligers van de organisatie ‘Handje
helpen’. Op een gezamenlijke wervingsavond voor pleegouders in Utrecht-Stad komt het enorme aantal van 80 belangstellenden af.
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Organisatie
Merkbaar beter
Gezonde werkgever
Als werkgever vindt De Rading een gezonde werkomgeving zeer belangrijk. Flexibel werken biedt zowel meer flexibiliteit in de zorg aan onze cliënten, als een evenwichtige balans tussen werk en privé. Mochten alsnog klachten door
werkdrukbeleving ontstaan, dan kunnen medewerkers contact opnemen met de bedrijfsarts of de bedrijfsmaatschappelijk werker.
Daarnaast biedt De Rading medewerkers de mogelijkheid om iedere dinsdag deel te nemen aan de Bootcamp van het
Sport-zorg-traject. Medewerkers kunnen ook gebruik maken van een interessante korting op de sportschool via
Bedrijfsfitness online.

Social Return On Investment (SROI)
Verschillende regio’s nemen SROI-doelstellingen in hun contracten op. De Rading spant zich in om deze na te komen
door mensen met (een grotere) afstand tot de arbeidsmarkt en/of uitkeringssituatie aan te nemen. Zo worden alle vacatures uitgezet bij gemeenten en Servicepunt UWV. Ook biedt De Rading stageplekken aan.

Competentiemanagement
De Rading stelt samen met haar medewerkers competentieprofielen vast. In die profielen staat wat aan houding, gedrag en vaardigheden gewenst is voor het goed uitoefenen van functies, evenals wat nodig is om bij te dragen aan
organisatiedoelstellingen.
Competentieprofielen vormen de basis voor functionerings- en beoordelingsgesprekken én bieden de mogelijkheid om
de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers (beter) te stroomlijnen.
In 2017 worden de competentieprofielen voor de ondersteunende functies beschreven. Het jaar ervoor gebeurde dit al
voor de functies in het primaire proces.

Diversiteit
Er wordt gericht personeelsbeleid gevoerd op het gebied van diversiteit. Zo sluit bij iedere sollicitatie een afgevaardigde van de werkgroep Diversiteit aan. We zien dat er meer vrouwen dan mannen met een niet-westerse achtergrond
solliciteren. Het aantal medewerkers met een niet-westerse achtergrond is in een jaar tijd van 15% naar 18% gestegen.
Gemiddeld genomen vormt het personeelsbestand een goede afspiegeling van de samenleving.
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Hopelijk heeft u met dit Jaarbeeld een goede indruk gekregen van de ontwikkelingen
in 2017. Het volledige jaarverslag is vanaf 1 juni 2018 te raadplegen op www.rading.nl.

Heeft u vragen over of suggesties voor dit Jaarbeeld? Laat het per e-mail weten via
communicatie@rading.nl.

Bekijk onze digitale InterventieWijzer. Daarin vindt u alles over doelgroepen, werkwijze,
expertisegebieden, behandelvormen en specialistische (gezins)interventies.

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB | 030 - 272 43 53
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812 GV | 030 - 272 43 53
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