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Jaarverslag 2016 - Stichting De Rading

We kunnen niet van alle kinderen
dezelfde sterren maken. We kunnen
wel alle kinderen laten schitteren.
- Omdenken -
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting De Rading. Hierin kijken we terug op een voor de
jeugdzorg roerig 2016 en blikken we kort vooruit op onze toekomst in het jeugdstelsel en de
toegevoegde waarde die wij voor onze cliënten willen blijven leveren.

Vooruit kijken: De Rading 2020
De Rading concludeert dat de toegevoegde waarde van de organisatie, ondanks de veranderde
omgeving, onveranderd van kracht blijft. De visie en missie zijn ook in de nieuwe omgeving het
uitgangspunt voor onze organisatie en hulpverlening.
Het specialistische karakter van De Rading uit zich in zes expertises: hechting, trauma, seksualiteit en
seksueel misbruik, ernstige gedragsproblemen, contextueel en veiligheid. Deze expertises passen wij
toe in de verschillende levens- en opgroeifases van een kind en komen tot uiting in onze hulpvormen
Pleegzorg, Meidenhulp, Specialistisch ambulante begeleiding en Zelfstandigheidstraining. De
combinatie van expertisegebieden en de keuze voor specifieke doelgroepen vormt het
onderscheidend vermogen van De Rading.

De koploperspositie van De Rading
We kiezen voor het innemen van een regionale koploperspositie op expertisegebied hechting en voor
een landelijke koploperspositie op seksualiteit en seksueel misbruik. Seksualiteit en seksueel misbruik
is een expertise die is ontwikkeld vanuit jarenlange ervaring in meidenhulpverlening en ambulante
gezinsinterventies. Deze expertise is schaars. Er zijn landelijk maar enkele zorgaanbieders die
vergelijkbare expertise aanbieden. De Rading wil niet alleen een expert zijn, maar ook in de uitvoering
als zodanig herkend worden. We willen dat verwijzers bekend zijn met de hulp die we uitvoeren en de
expertises die we in huis hebben. De Rading kan immers alleen een kenniscentrum zijn, als de kennis
gekoppeld blijft aan de praktijk.

Terugkijken: het tweede jaar van de decentralisatie jeugdzorg
Na 2015 waarin zorgcontinuïteit centraal stond, was 2016 het jaar van de transformatie. Zowel van
afrekenen van geleverde zorg, als van zorginhoud. Het eerste bracht met zich mee dat men in een flink
aantal regio’s/gemeenten overging van bevoorschotting naar afrekening op basis van elektronisch
berichtenverkeer. Deze werkwijze zorgde voor een enorme druk op de administratieve last. De
gemeente Utrecht en regio Eemland bleven gedurende dit proces wel bevoorschotten en bleken
hierop een positieve uitzondering. Alles bij elkaar was het administratief een zwaar jaar. Het leidde tot
hoge kosten door extra inzet van mankracht en (continue) aanpassing van het registratie- en
facturatiesysteem om de verschillende vereisten (productcodes, tariefeenheden etc.) voor het
elektronisch berichtenverkeer aan te kunnen.

Stappen in de juiste richting
De transformatie van hulp is in het jeugdstelsel nog niet volledig afgerond. Het functioneren van de
lokale wijkteams, sociale teams, jeugd- en gezinsteams etc. is onderdeel van de transformatie en daar
worden stappen gezet om de intentie van de decentralisatie jeugdzorg vorm te geven.
Er zijn nog belangrijke stappen te zetten in tijdig de juiste hulp inzetten en zoveel mogelijk voorkomen
dat aanvullende of zware zorg ingezet moet worden. De benutting van (integrale) kennis en expertise
van alle partners in het jeugdstelsel vormt daarin een belangrijke factor, maar is nog niet
vanzelfsprekend. Voor 2017 ligt daar een uitdaging!

Geleverde zorg
De Rading heeft in 2016 ten opzichte van 2015 iets meer cliënten geholpen. De toename is vooral
zichtbaar in de ambulante hulpvorm die gericht is op zware opvoedproblemen (o.a. door een
psychiatrische component bij kind en/of ouders). Deze hulpvorm kan bij uitstek - als het tijdig wordt
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ingezet - zwaardere zorg voorkomen. Dat meer cliënten geholpen zijn, betekent niet dat De Rading
meer inkomsten ontving. Voor consult, waarmee dikwijls aanvullende zorg wordt voorkomen, wordt
wel mankracht ingezet, maar wordt niet altijd betaald. Ook sneller afschalen heeft in sommige situaties
tot leegstand geleid. Daarnaast ontstond leegstand door het beschikbaar houden van een
doorstroomplek voor een jeugdige uit een specifieke doelgroep, hetgeen voor risico van de organisatie
is. In de vastgestelde producten en tarieven van regio’s/gemeenten wordt niet voorzien in een risicoopslag voor dergelijke situaties.

Werkdruk professionals
Daarnaast hebben veel professionals van De Rading ‘gaten’ gedicht: werkzaamheden voor de cliënt
gedaan moeten worden, maar die om diverse redenen (visie op eigen takenpakket, ziekte, werkdruk
e.d.) niet werden opgepakt door professionals van andere organisaties. Samen met de administratieve
lastendruk leidt dit tot een hoge werkdruk bij onze professionals. Het vraagt steeds om zoeken naar
balans tussen beschikbare tijd en wat nodig is om nog kwalitatief goede zorg te leveren. Tevens
moeten wij voorkomen dat hulpverleners uitvallen. De kwaliteit van zorg en het doen wat nodig is,
knelt met veel van de huidige tarieven.

Transformatie in 2017
In regionale overleggen en kwartaalgesprekken kreeg de inhoudelijke agenda aandacht. Hierdoor
werden in bepaalde regio’s primaire werkprocessen meer op elkaar afgestemd, of liggen er plannen
om in 2017 concrete stappen te zetten om de beweging van zwaar naar licht te bevorderen.
De gezamenlijkheid om te zoeken naar vernieuwing inspireert betrokkenen tot ideeën en de wens om
daar stappen in te zetten. In 2017 is het dan ook de uitdaging meer ruimte te krijgen voor innovatie
om passende en kwalitatief goede zorg (op tijd de juiste zorg, dichter bij kind en gezin, integrale zorg)
vorm te geven binnen de gestelde financiële kaders. Daarin is een meerjarig vergezicht, evenals een
fair tarief, van belang.
De meerjarige opgave is te komen tot de inrichting van een zorglandschap waarin de regionale en
lokale vragen van cliënten centraal staan en daarop wordt afgestemd. In dat licht is het van belang om
samen een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en met alle partijen (vrijwilligers, professionals) te
werken vanuit één kind, één gezin, één plan. En daarbij de regie bij het gezin te leggen en de zorg zo
dichtbij mogelijk vorm te geven.
De Rading en haar professionals willen partner blijven in dit proces. Wij zijn er daarom op gericht om
ook in 2017 constructief bij te dragen aan realisatie van deze visie en bouw van het nieuwe
jeugdstelsel.
R.S.A. de Vries
Algemeen directeur
Stichting De Rading
Maart 2017
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1. Profiel van de organisatie
Gegevens rechtspersoon
Verslaglegger

Stichting De Rading

Adres

Pahud de Mortangesdreef 61

Postcode en plaats

3562 AB Utrecht

Telefoonnummer

030-2724353

Kamer van Koophandel

30161679

E-mailadres

info@rading.nl

Website

www.rading.nl

Rechtsvorm

Stichting

De Rading is een stichting die sinds 2002 als zelfstandig rechtspersoon opereert onder de officiële
naam Stichting De Rading (hierna: De Rading). De Rading heeft geen dochterorganisaties, maar wel
enkele residentiële locaties en kantoorlocaties in Utrecht en Amersfoort. Sinds november 2015 is het
hoofdkantoor van De Rading statutair gevestigd in Utrecht.
De Rading is een gespecialiseerde aanbieder van Jeugd- & Opvoedhulp. De expertisegebieden
worden vormgegeven binnen ambulante en residentiële hulpvormen en binnen pleegzorg. Het
primaire werkgebied ligt in de regio’s Utrecht Stad, Eemland, Utrecht West, Zuidoost Utrecht,
Lekstroom en FoodValley.

2. Kernprestaties
In 2016 hielp De Rading 1.368 unieke cliënten. Er zijn in 2016 383 cliënten ingestroomd en 304
cliënten uitgestroomd.
Aantallen per jaar

2015

2016

Unieke cliënten

1.361

1.368

Instroom

310

383

Uitstroom

374

304

Het totale aantal cliënten per hulpvorm en regio is opgenomen in de tabellen in bijlage 1.
Om effectief en efficiënt hulp te verlenen, had De Rading in 2016 gemiddeld 137,89 fte in dienst. Door
het grote aantal deeltijdmedewerkers gaat het hier over een gemiddeld aantal van 171 medewerkers
verdeeld over hulpverleners, stafmedewerkers, team-coördinatoren en ondersteunend personeel.
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De omzet van De Rading bedroeg in 2016 € 17 miljoen. Deze wordt voor het grootste deel gevormd
door inkomsten uit contracten en subsidies voor het verlenen van jeugdhulp in de regio’s Utrecht Stad,
Eemland, Lekstroom, FoodValley, Zuidoost Utrecht en Utrecht West. De Rading heeft ook
overeenkomsten voor jeugdhulp in andere regio’s (de zogenaamde buitenregionale plaatsingen). Dit
heeft te maken met het woonplaatsbeginsel. De gemeente waar de gezagsdrager van het kind woont,
is verantwoordelijk voor financiering van de zorg. Daardoor komt het regelmatig voor dat De Rading
een overeenkomst moet sluiten met een regio buiten het primaire werkgebied. Dit vormt het overige
gedeelte van de omzet (zie ook 8. Financieel Beleid, Geleverde zorg en omzet).

3. Hulpverlening
De Rading biedt specifieke hulp aan gezinnen met kinderen die ernstige ontwikkelingsproblemen
ondervinden door pedagogische onmacht van ouders. Dit kan door verschillende oorzaken ontstaan.
Voor deze gezinnen en kinderen beschikt De Rading over specifieke interventies en vervangende
gezinssituaties.
Daarnaast beschikt De Rading over specialistische interventies ter ondersteuning van (pleeg)ouders als
kinderen een andere pedagogische benadering nodig hebben. Bijvoorbeeld door een gedragsstoornis
als PDD-NOS en ADHD.
De Rading is gespecialiseerd in meidenhulpverlening. Hierbij gaat het om meiden die zeer kwetsbaar
en weinig weerbaar zijn en die eenvoudig in misbruikrelaties (zoals ‘loverboys’) belanden. Met
specifieke kennis over seksuele voorlichting, grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik (incest)
biedt De Rading zowel voorlichting als hulp aan deze meiden en hun gezin.
Verder is De Rading pleegzorgaanbieder van hoog niveau en de grootste in de provincie Utrecht. De
Rading levert gedifferentieerde pleegzorg en gebruikt specifieke interventies om de benodigde
continuïteit vorm te geven. Ook als het gaat om kinderen met complexe (gezins)problematiek. De
Rading biedt pleeggezinnen professionele ondersteuning vanwege hun belangrijke rol voor kinderen
die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
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De Rading biedt zorg aan de volgende doelgroepen*:
Kinderen en jongeren die een
(gezins)vervangende (tijdelijk of
langdurig) veilige opvoed(Pleeg)gezinnen met kinderen
situatie nodig hebben.
en jongeren van 0-18 jaar met
ernstige externaliserende
gedragsproblematiek.
Meiden/jongens van 13-23 jaar
met een meervoudig trauma
door (seksueel) misbruik of mishandeling, en hun gezinnen.
*Zie bijlage 2 voor meer details.
In 2016 heeft De Rading haar expertise nader te gedefinieert en uitgesplitst naar zes
expertisegebieden:
1. Veiligheid
2. Hechting
3. Seksualiteit en seksueel misbruik
4. Trauma
5. Ernstige gedragsproblemen
6. Contextueel
Doelstelling hiervan is om deze kennis te delen met partners in de jeugdzorg waardoor professionals
versterkt worden en ketens beter aansluiten.
Onderdeel van de transformatie is om hulp zo dicht mogelijk bij de cliënt uit te voeren en te streven
naar lichtere hulpvormen. Om dit vorm te geven, werken de professionals van De Rading nauw samen
met lokale wijkteams en gecertificeerde instellingen. Bijvoorbeeld in de vorm van een consult of
adviesgesprek voorafgaand aan een (eventuele) doorverwijzing, of door het inzetten van
observatiediagnostiek. Maar ook nadat een beschikking is afgegeven vindt voortdurend afstemming
plaats.
Als onderdeel van de professionalisering in de jeugdzorg is in de afgelopen jaren gewerkt aan landelijke
richtlijnen. Deze zijn opgesteld op initiatief van de beroepsverenigingen NVO, BPSW en NIP. De Rading
participeerde in de testfase van de ontwikkeling van de richtlijn Pleegzorg. In 2016 startte de
implementatie van de verschillende richtlijnen binnen De Rading.
Vanwege de beknoptheid van dit jaarverslag wordt voor een uitgebreide (wetenschappelijke)
beschrijving van onze hulpvormen verwezen naar de “Interventiewijzer” op onze website. Hierna zijn
de belangrijkste ontwikkelingen in het jaar 2016 met betrekkint tot een aantal hulpvormen
beschreven. De paragrafen zijn onderverdeeld in:
 Ambulante interventies
 Meidenhulp
 Pleegzorg
 Residentiële hulp
In bijlage 3 is schematisch weergegeven welke hulpvormen voor welke doelgroepen door De Rading
worden ingezet.
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a. Ambulante interventies
De hulpverleners van de ambulante gezinsinterventies bieden hulp en ondersteuning aan jeugdigen
en hun gezinnen thuis, met als doel de problemen binnen het gezin op te lossen. Hierbij staat het
kind/de jongere centraal in zijn/haar systeem van gezin en familie.
Uniek is dat bij De Rading deze gezinsinterventies ook ingezet kunnen worden in een pleeggezin. Dit
maakt dat onze pleeggezinnen in staat zijn om te zorgen voor pleegkinderen die een complexe
problematiek kennen. Dit zorgt ervoor dat ook deze kinderen zo normaal mogelijk kunnen opgroeien
in een pleeggezin. Tevens kunnen interventies worden ingezet om opvoedingsvaardigheden te
vergroten of de relatie te verbeteren tussen ouder en kind bij terugplaatsing van het kind in zijn/haar
gezin. De Rading kent verschillende ambulante (gezins)interventies die worden uitgevoerd door een
gespecialiseerde groep van HBO en WO- professionals (zie interventiewijzer op www.rading.nl ).
De belangrijkste ontwikkelingen in 2016 zijn:
VIB (Video interactie begeleiding)
In 2016 is het boek ‘Pleegzorg in beeld’ uitgebracht. Deze ‘handleiding video-interactiebegeleiding
voor professionals in de pleegzorg’ beschrijft een methodiek en ondersteunt deze met
praktijkvoorbeelden.
De staffunctionaris van het VIB-team van De Rading zit in de landelijke expertgroep van dit project en
is coauteur van de publicatie. Het team video-interactiebegeleiding van De Rading heeft de methodiek
in de praktijk getoetst gedurende de schrijfperiode.
In de handleiding worden twee methodieken beschreven:
 Een methodiek die preventief is in te zetten binnen pleeggezinnen ter bevordering van de
hechting tussen pleegkind en pleegouder.
 Een geactualiseerde methodiek bij curatieve inzet van VIB.

- De staffunctionaris VIB is co-auteur van het boek ‘Pleegzorg in beeld’.
- De preventieve VIB-methode is meerdere keren ingezet en wordt op basis van ervaring
verder ontwikkeld.
- Medewerkers van De Rading hebben een workshop en lezing verzorgd op de studiedag van
het AIT.

In 2016 hebben medewerkers van De Rading een workshop en een lezing verzorgd op de landelijke
studiedag van AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling).
PMTO (Parent Management Training Oregon)
De Rading participeert in het Kenniscentrum PMTO. In 2016 heeft de Erkenningscommissie
Interventies PMTO opnieuw beoordeeld. Het resultaat hiervan is dat de interventie is erkend als
effectief volgens eerste aanwijzingen (dus een stap hoger op de effectladder).
Om de effecten van de ingezette begeleidingsmethodiek binnen pleegzorg te kunnen toetsen, is door
de Universiteit van Amsterdam (UvA) in samenwerking met o.a. De Rading van 2012 tot 2016 een
onderzoek uitgevoerd met subsidie van ZonMw. De pleeggezinnen met de moeilijkste pleegkinderen
hebben het zwaar. Stress bij pleegouders over onhanteerbare gedragsproblemen van het pleegkind
zorgt er vaak voor dat zij de plaatsing voortijdig beëindigen. Ook een zeer intensief begeleidingstraject
resulteert slechts tijdelijk in stressafname bij pleegouders. De Rading blijft samen met de UvA de
proefpersonen volgen om te kijken of de tijdelijke vermindering van stress bij pleegouders
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uiteindelijk toch effect heeft op de continuïteit van de pleegzorgplaatsingen. Ten behoeve hiervan
zet De Rading na afloop van het PMTO- traject nazorg in de vorm van boosterdagen voor
pleegouders in.
De PMTO-therapeuten van De Rading zijn geschoold in de methodiek PMTO School. Dit heeft
geresulteerd in een uitbreiding met de module PMTO School. In 5 bijeenkomsten wordt de leerkracht
van de basisschoolleerling gecoacht aan de hand van PMTO-principes met als doel een betere
communicatie en verbinding met elkaar in de klas.

- PMTO is opnieuw beoordeeld als ‘effectief volgens eerste aanwijzing’ door de Erkenningscommissie Interventies .
- Nieuw interventie PMTO School.

Diagnostiek Behandelteam
In 2015 heeft De Rading de uitvoer van diagnostiek en behandeling doorontwikkeld. In 2016 is dit
verder geïmplementeerd. Het Diagnostiek Behandelteam bestaat uit geregistreerde psychologen en
orthopedagogen die, naast de uitvoering van PCIT-behandelvormen, Nanny Plus en
traumabehandelingen EMDR, WRITEjunior1, tevens handelingsgerichte diagnostiek uitvoeren. Het
Diagnostiek Behandelteam behandelt naast interne screeningsaanvragen vanuit het Meidenhuis, Fides
en Pleegzorg ook steeds meer externe vragen van SAVE (Samen Veilig Midden Nederland) en lokale
teams. Hier is een toename te zien ten opzichte van 2015. Er is sprake van een constructieve
samenwerking met het CJG van De Bilt voor het doen van handelingsgerichte diagnostiek. Een aantal
gedragsdeskundigen zijn in 2016 geschoold in het voeren van screeningsonderzoek ten behoeve van
trauma.

- Gedragsdeskundigen van De Rading voeren screeningsonderzoek ten behoeve van trauma
uit.
- Handelingsgerichte diagnostiek is vaker ingezet om te komen tot een gericht handelingsadvies voor de cliënt, zoveel mogelijk aansluitend bij de begeleidingsvormen in het lokale
veld.

CLAS (Contextuele Behandeling en Leergroepen voor Alle betrokkenen bij Seksueel misbruik)
In 2016 ontwikkelde CLAS een training over broer-zus-misbruik. Daarnaast participeerde De Rading
vanuit CLAS in een lectoraatonderzoek naar de praktijk van CLAS-hulpverlening in Nederland. Dit werd
uitgevoerd door het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede.
Aan de hand van literatuuronderzoek is vastgesteld wat de werkzame factoren zijn bij behandeling van
seksueel misbruik bij kinderen en jeugdigen. Het blijkt dat het gaat om een specifieke combinatie van
trauma- en gezinsbehandeling. Deze conclusie en aanbeveling sluiten aan bij wat door CLAS binnen De
Rading al ingezet en doorontwikkeld wordt.
1

De Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van WRITEjunior. Onderzocht is de effectiviteit op zowel
korte als langere termijn. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de behandeling effectief is in het verminderen van post traumatische
stressklachten, depressieklachten en nare gedachten die kinderen hebben. Zowel op de korte als lange termijn. Ook ouders geven aan dat
kinderen na behandeling thuis weer goed functioneren. Een uitgebreidere beschrijving van de onderzoeksresultaten is te vinden in: Clinical
Psychology and Psychotherapy Clin. Psychol. Psychother. (2009) Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI:
10.1002/cpp.670
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Uit het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan waarvan De Rading er in 2016 twee heeft uitgewerkt:
 Invoeren en toepassen van diagnostiek binnen CLAS-methodiek
 Ontwikkelen van hulptraject voor jonge daders van seksueel misbruik

- Diagnostiek maakt onderdeel uit van de CLAS-methodiek.
- Twee CLAS-specialisten hebben in 2016 een training ontwikkeld over broer-zus-misbruik.
- In mei heeft CLAS een symposium over ‘Seksualiteit en seksueel misbruik’ georganiseerd voor
professionals in het lokale veld en de aanvullende zorg.
- Ontwikkelen van hulptraject voor jonge daders van seksueel misbruik.
-

b. Meidenhulpverlening
Zoals al in hoofdstuk 1 benoemd is, is De Rading specialist in meidenhulpverlening. Deze expertise
wordt regio-overstijgend ingezet. Vanwege de sluiting van GGZ intramurale voorzieningen, is een
zwaardere problematiek merkbaar bij de doelgroep. Steeds vaker worden meisjes met
(rand)psychiatrische problemen behandeld.
Pretty Woman
Pretty Woman (PW) is een bijzondere en geïntegreerde methodiek die door De Rading in
samenwerking met U Centraal wordt uitgevoerd. Voor meisjes en jonge vrouwen in de leeftijd van 1123 jaar die slachtoffer zijn van binnenlandse mensenhandel, of die in een misbruikrelatie dreigen te
belanden, biedt Pretty Woman voorlichting, ambulante begeleiding en behandeling, en
groepscounseling. Aan professionals bieden we consult, advies en deskundigheidsbevordering.
Er wordt nauw samengewerkt met lokale teams, scholen, politie en meldpunt mensenhandel. Pretty
Woman is de eerste in Nederland die een behandel/verwerkingsgroep is gestart voor slachtoffers van
sexting.
Beleidslijnen binnenlandse mensenhandel
Elke gemeente heeft te maken met de beleidslijnen binnenlandse mensenhandel. Deze komen voort
uit de landelijke aanpak van loverboys en de richtlijnen van commissie Azough. Pretty Woman werkt
nauw samen met gemeenten om de beleidslijnen te implementeren.
De in 2014 opgezette Kerngroep Binnenlandse Mensenhandel boekt successen. Deze samenwerking
tussen De Rading, Pretty Woman, CSMU, Lijn5, Veilig Thuis en de politie (Team Mensenhandel en
Mensensmokkel) werkt hard om de nieuwe landelijke richtlijnen te implementeren in de provincie
Utrecht. Evenals aan het uitvoeren van de resultaten van commissie Azough.
Pretty Woman nam intensief deel aan de gesprekken met commissie Azough en staat pal achter de
aanbevelingen en het kwaliteitskader voor hulp aan slachtoffers van binnenlandse mensenhandel.
Ook het melden bij Comensha is een belangrijk agendapunt voor alle hulpverlening in de provincie. In
2015 hebben De Rading en Pretty Woman meegewerkt aan de oprichting van het Meldpunt
Binnenlandse Mensenhandel dat op 1 april 2016 werd gelanceerd.
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De Rading en Pretty Woman zijn nauw betrokken geweest bij de Kerngroep Binnenlandse
Mensenhandel, bij commissie Azough en bij de lancering van het Meldpunt Binnenlandse
Mensenhandel.

Pretty Woman is er ook voor jongens
Naast meiden is er bij Pretty Woman tevens plaats voor jongens. Er is grote vraag om de expertise van
Pretty Woman ook voor jongens in te zetten. Naar aanleiding daarvan heeft Pretty Woman
jongerenwerkers van Stichting JoU opgeleid om jongensvoorlichting te geven voor het project Boys
van Pretty Woman. Daarnaast is in het najaar in samenwerking met De Rading een pilot gestart voor
hulpverlening aan jongens. In verschillende gemeenten is al gebruikgemaakt van het voorlichtingsaanbod voor jongens.

In het project ‘Bloedlink’ hebben politie, Pretty Woman en JoU (Jongerenwerk Utrecht) hun
expertise gebundeld om het risico te verminderen dat jongeren slachtoffer worden van
sexting en/of grooming.

Meidenbehandelgroep Fides
Fides is een behandelgroep voor meisjes tussen 15 en 18 jaar met afhankelijkheids- of loverboyproblematiek. Ze vertonen seksueel risicogedrag en lopen risico om in het loverboycircuit te belanden.
De wetenschappelijk gefundeerde methodiek voor Fides is ontwikkeld in samenwerking met het
Ambulatorium van de Universiteit Utrecht.

De Rading heeft als eerste in Nederland de interventie EMDR-bootcamp ingezet bij een
jongere en heeft daarmee een gesloten plaatsing weten te voorkomen.

In 2016 is bij Fides een trauma-bootcamp als interventie ingezet. Daarmee is een plaatsing in de
gesloten jeugdzorg voorkomen. In goed overleg en met snelle medewerking van de gemeente Houten
is de interventie ingezet. Deze interventie bestond uit een EMDR-bootcamp. Deze intensieve
interventie duurt een week, waarin twee keer per dag EMDR wordt geboden, aangevuld met twee
keer per dag een individuele sportles. Buiten de therapie en de sport om is er weinig contact met de
groep, maar wel veel individuele begeleiding. EMDR-bootcamp wordt bij volwassenen vaker gedaan,
maar bij jongeren was dit niet eerder gedaan.
Sport en beweging On the Move
Via On the Move worden een gezond pedagogisch klimaat en effectieve programma’s verbonden met
een gezonde fysieke ontwikkeling. Daarmee is het aanvullend op het hulpverleningsaanbod van De
Rading voor meisjes. De activiteiten van On the Move worden medegefinancierd via een
projectsubsidie van de gemeente Utrecht. In 2016 hebben 105 jongeren deelgenomen aan één van
onze sporttrajecten, waaronder een wekelijks sportaanbod op het Meidenhuis (kort verblijf en
observatiediagnostiek voor meisjes).
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- Sport maakt onderdeel uit van verblijf op het Meidenhuis.
- In 2016 hebben 105 jongeren deelgenomen aan een sporttraject.
- Door goed en snel overleg met gemeente Houten is de interventie EMDR-bootcamp
aanvullend op de behandeling bij Fides met succes ingezet.

c.

Pleegzorg

De Rading investeert voortdurend in de inhoudelijke ontwikkeling van pleegzorg. Hierdoor wordt hulp
zo optimaal mogelijk aangeboden en wordt recht gedaan aan de verschillende hulpvragen. Pleegzorg
wordt zowel in crisissituaties als in voltijd- en deeltijdvorm ingezet.
Werving
Om een goede match te kunnen maken tussen de aangemelde jeugdige en een pleeggezin is een divers
en uitgebreid pleegouderbestand nodig. Daarom worden voortdurend pleegouders geworven. Op
landelijk niveau leidde dit in 2015 tot de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’.2
De Rading heeft in 2016 aanvullend op de landelijke pleegzorgcampagne pleegouders geworven en
pleegzorgthema’s onder de aandacht gebracht door middel van:
 Activiteiten op sociale media
 Verspreiden promotie- en informatiemateriaal
 Organiseren ontmoetingen tussen pleegouders en gemeenteraadsleden, wethouders en
gemeenteambtenaren
 Verspreiden persberichten
Vooral in de Week van de Pleegzorg zorgde dit voor verschillende mediaberichten.

In de Week van de Pleegzorg (29 oktober tot en met 6 november 2016) heeft in iedere
gemeenteregio een wethouder bloemen aangeboden aan een pleeggezin. Dit heeft tot
aandacht geleid op social media en in lokale kranten.

In de hiernavolgende tabel is weergegeven hoeveel pleegouders zich hebben aangemeld (bruto
aanmelding). Een deel van de geïnteresseerden bezoekt een informatieavond en meldt zich daarna
daadwerkelijk aan als pleegouder (netto aanmelding). Na de screening en voorbereiding worden zij al
dan niet geaccepteerd en toegevoegd aan het pleegouderbestand van De Rading. In het geval van
netwerkpleegzorg wordt de plaatsing onderzocht en al dan niet geaccepteerd.
Onderstaande cijfers laten zien dat er in 2016 ongeveer evenveel nieuwe reguliere en
netwerkpleegouders zijn geaccepteerd als in 2015. Het aantal bezoekers van de informatieavond laat
in de afgelopen 4 jaar een daling zien. Deze trend is ook landelijk te zien. De wervingscampagne
‘Supergewone mensen gezocht’, zorgde voor een toename in het aantal aanvragen voor
informatiepakketten maar leidde niet tot een stijging van het aantal pleegouders. Landelijk wordt
onderzocht wat de redenen hiervan zijn.

2

https://www.supergewonemensengezocht.nl
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Aanmeldingen pleegouders

2013

2014

2015

2016

Bruto-aanmelding

836

628

433

419

Bezoekers informatieavond

193

138

129

125

Netto aanmelding

78

61

61

61

Definitief/geaccepteerd

60

71

50

56

Netwerkpleegouders geaccepteerd

95

99

86

91

Niet-geaccepteerde
14
14
12
netwerkpleegouders
Aantal plaatsingen
In 2016 is binnen het Landelijk Overleg Pleegzorgaanbieders besloten om bij lopende plaatsingen en
gerealiseerde plaatsingen uit te gaan van unieke jeugdigen. Dit geeft een beter beeld van om hoeveel
jeugdigen het gaat. In voorgaande jaren werd iedere unieke combinatie van cliënt, pleeggezin en
pleegzorgvariant geteld. Dit verklaart de grote verschillen in de cijfers tussen 2015 en 2016.
Totaal aantal plaatsingen

2013

2014

2015

2016

Lopende plaatsingen op 1-1

978

991

986

885

Lopende plaatsingen op 31-12

993

994

970

892

Gerealiseerde (nieuwe) plaatsingen

523

493

537

202

Aantal unieke jeugdigen die gebruik
maakten van pleegzorg

1189

1174

1147

1087

Gezinsonderzoek en bemiddeling
Twee uiterst belangrijke onderdelen van het pleegzorgproces zijn gezinsonderzoek en bemiddeling.
Gezinsonderzoekers bereiden aspirant pleeggezinnen voor op het pleegouderschap en toetsen of
deze gezinnen geschikt zijn voor het pleegouderschap. Tevens doen zij onderzoek als kinderen
binnen het netwerk geplaatst zijn en duidelijk moet worden of het pleegkind bij het netwerkgezin
veilig en zo optimaal mogelijk kan opgroeien. De bemiddelaars matchen de vraag van het pleegkind
en diens ouders met een pleeggezin.
Bij de start van een pleegzorgplaatsing wordt via netwerkverkenning onderzocht of er een geschikt
pleeggezin in het netwerk van het aangemelde kind te vinden is. Het voordeel hiervan is dat jeugdigen
in een bekend gezin opgroeien. Cruciaal voor het slagen van een pleegzorgplaatsing is de inschatting
die bij de koppeling gemaakt wordt. Het gaat daarbij om verwachte ontwikkelingen tijdens de plaatsing
versus flexibiliteit en capaciteiten van pleegouders, kinderen en pleegkinderen. Als het moeilijk is om
een geschikt pleeggezin te vinden, zet De Rading kindgericht werven in. Bij deze methodiek wordt
creatief en intensief binnen een uitgebreid netwerk van de jeugdige gezocht naar een passend
pleeggezin.
Begeleiding van pleegkinderen, ouders en pleegouders
De begeleiding van ieder kind, iedere ouder en pleegouder wordt vormgegeven door een
pleegzorgbegeleider. Deze begeleider voert gesprekken met alle partijen en regelmatig worden
partijen bij elkaar gebracht. De begeleiding kenmerkt zich door de specifieke aandacht en inzet om
ouders en pleegouders - met ieder hun eigen perspectief, behoefte en belang - in goed samenspel te
brengen, en hiermee het welzijn van het kind te dienen.
De Rading heeft de keuze gemaakt om deze begeleiding in het eerste jaar van de plaatsing intensief in
te zetten. In het eerste jaar spelen een aantal cruciale thema’s die uiterst belangrijk zijn voor het slagen
van de plaatsing, zoals:
 Ingroei van kind in pleeggezin
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Begeleiding van pleeggezin zelf
Opbouw samenwerking tussen pleegouders en ouders
Toewerken naar opvoedbesluit

Dat opvoedbesluit biedt het pleegkind, ouders en pleegouders duidelijkheid over het perspectief van
de plaatsing en is van groot belang.3 4 Na dit eerste jaar daalt de intensiteit van de gesprekken en wordt
basisbegeleiding ingezet. Naast basisbegeleiding zet De Rading aanvullende interventies in als dit nodig
blijkt met als doel voortijdige beëindiging van plaatsingen (breakdown) te verminderen.
Monitor pleegzorg
De Rading is voortdurend alert op verder terugdringen van voortijdig afbreken (breakdown) van
pleegzorgplaatsingen. Een instrument dat hierbij ter ondersteuning ingezet gaat worden is het
monitoringsysteem pleegzorg.
Dit systeem is in samenspraak met het Nederlands Jeugdinstituut en vier andere
pleegzorgorganisaties, waaronder De Rading, ontwikkeld. Het is een instrument dat zicht biedt op
krachten en risicofactoren die een rol spelen bij vroegtijdig afbreken van een pleegzorgplaatsing.
Daarnaast worden de oorzaken van breakdown geregistreerd. De inzet van dit systeem helpt alle
partijen om het risico op breakdown eerder te signaleren en vergroot de mogelijkheden om een
breakdown te voorkomen. Na een implementatietraject in 2016 zal vanaf 1 januari 2017 daadwerkelijk
gewerkt worden met het instrument.
Alliantie Kind in Gezin
De Alliantie Kind in Gezin5 heeft als doelstelling om uithuisgeplaatste kinderen zoveel mogelijk in
gezinsvormen als pleegzorg en gezinshuizen te plaatsen. De Rading is partner van de Alliantie Kind in
Gezin. In 2016 organiseerde de Alliantie een prijsvraag voor innovatieve jeugdzorginitiatieven. De
Rading nam deel met de groep ‘Hoe overleef ik mijn (pleeg)ouders?’ en won zowel de
aanmoedigingsprijs als publieksprijs.
Bijzondere kosten pleegouders
Pleegzorg is maatwerk. Dit geldt ook voor de financiële faciliteiten die nodig zijn om pleegouders te
compenseren voor de kosten die zij maken voor hun pleegkind. De bijzondere kosten zijn hier een
onderdeel van. In 2015 zijn pleegzorgaanbieders met de inwerkingtreding van de jeugdwet
verantwoordelijk geworden voor die bijzondere kosten.
De Rading nam het initiatief om in overleg met de drie andere Utrechtse pleegzorgorganisaties tot een
gezamenlijke regeling voor bijzondere kosten te komen. Met als doel de facilitering van pleegouders
binnen de regio in grote lijnen gelijk te stellen.
In overleggen met gemeenten heeft De Rading aangegeven dat er een knelpunt is ten aanzien van
pleegzorgplaatsingen in het vrijwillig kader. Bijzondere kosten worden tot nu toe alleen vergoed voor
kinderen waarbij pleegouders de voogdij voeren, of voor pleegkinderen waarover een juridische
maatregel is uitgesproken. Regelmatig moeten pleegouders voor kinderen in het vrijwillig kader kosten
maken die vallen onder de bijzondere kosten. Het betreft dan kosten voor identificatiebewijs,
schoolgeld, etc. In sommige gevallen kunnen dit aanzienlijke kosten zijn. Om pleegouders (langer) te
behouden is het van belang dat dit knelpunt opgelost wordt. Sommige gemeenten in het werkgebied
hebben een budget voor bijzondere kosten voor vrijwillige pleegzorgplaatsingen beschikbaar gesteld.

3

Van den Bergh, P.M., & Weterings, A.M. (2007). Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind. Utrecht: Agiel.
Weterings, A. M. (Red.), Bakhuizen, N. C. A., Oppenoorth, W. H., Quik-Schuijt, A. C., Singer, E. & Verbraak, A. (1998). Pleegzorg in balans.
Bestaanszekerheid voor kinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant.
5
www.inhuisplaatsen.nu
4
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Scholing pleegouders
In 2016 zijn cursussen ‘Seksualiteit en intimiteit’ en ‘Zorgen voor een getraumatiseerd kind’ verzorgd
voor pleegouders. Daarnaast hebben pleegouders en medewerkers van De Rading bijgedragen aan de
ontwikkeling van een e-learningmodule hechting. Deze module wordt aangeboden aan pleegouders
van De Rading en aan die van andere pleegzorgorganisaties. Dit geeft pleegouders de gelegenheid om
thuis en op een tijdstip dat het voor hen het beste uitkomt een training te volgen. De Rading stimuleert
bijeenkomsten waar pleegouders elkaar ontmoeten ten behoeve van herkenning, ondersteuning,
bespreking van thema’s. In Houten en Leusden leiddedit tot netwerken voor pleegouders. Pleegouders
zoeken elkaar in deze netwerken regelmatig op om gezamenlijk activiteiten te ondernemen.
Landelijk overleg pleegzorgaanbieders
Ook in 2016 nam De Rading deel aan het landelijk overleg pleegzorgaanbieders. In dit overleg is onder
andere beleid ontwikkeld rondom het begeleiden van pleeggezinnen door meerdere
pleegzorgaanbieders, Week van de Pleegzorg, faciliteiten van pleegouders, factsheetcijfers en
wetenschappelijk onderzoek naar pleegzorg.

d. Residentiële hulp
Naast bovengenoemde hulpvormen biedt De Rading ook een aantal residentiële voorzieningen vanaf
12 jaar aan. Op deze voorzieningen verblijven jeugdigen in accommodatie van de organisatie:
 Langverblijfgroep (gesloten in 2016)
 Zelfstandigheidstraining (kamertrainingscentra)
Langverblijf
Op de langverblijfgroep woonden jeugdigen van 12 tot 18 jaar die niet meer thuis konden wonen en
die niet in pleeggezin/gezinshuis geplaatst konden worden. In juli 2016 is de langverblijfgroep gesloten.
In de afgelopen jaren schoof de leeftijdsopbouw van de groep op van 6-18 naar 12-18 jaar. Kinderen
die jonger zijn dan 12 jaar en die uithuisgeplaatst moeten worden, worden zoveel mogelijk binnen
pleegzorg opgevangen. De afbouw van de groep is deels door natuurlijk verloop en deels door
passende herplaatsingen op 1 juli 2016 gerealiseerd. In het licht van de transformatie en de visie dat
kinderen het liefst in gezinsachtige situaties kunnen opgroeien, was het een gewenste afbouw.
Zelfstandigheidstraining - Kamertrainingscentra (KTC)
Zelfstandigheidstraining is begeleiding voor jongeren (16-21 jaar) die de stap naar zelfstandigheid niet
vanuit het (pleeg)gezin kunnen zetten, of die al enige tijd binnen de hulpverlening verblijven en nog
onvoldoende sociale en praktische vaardigheden bezitten om zelfstandig te wonen. De begeleiding is
gericht op praktische vaardigheden, maar vooral op ontwikkelen van vaardigheden op psychosociaal
gebied en onderhouden van een netwerk.
De bedoelde transformatie, waarbij gestuurd wordt op meer ambulante trajecten en minder op
residentiële plaatsingen, heeft de vraag naar een andere aanpak van begeleiding en ondersteuning
naar zelfstandigheid tot gevolg.
De Rading verving de traditionele kamerbegeleiding door zelfstandigheidstraining. Dit is een traject op
maat voor de jongere, waarin een mix tussen intensieve residentiële begeleiding en lichtere vormen,
tot aan ambulante begeleiding geboden wordt. De samenstelling van het traject wordt- in
samenspraak met de jongere - afgestemd op de vaardigheden die nog nodig zijn om onafhankelijk te
functioneren en om gedrag te reguleren voor een zo zelfstandig mogelijke maatschappelijke positie.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag en de bedoeling van de transitie en levert het door
de ‘op-maat-trajecten’ meerwaarde voor jongeren.
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De Rading startte in 2015 met deze nieuwe vorm van zelfstandigheidstraining en heeft deze in 2016
verder geïmplementeerd. Dit leidde er onder meer toe dat professionals verantwoordelijkheid hebben
voor het hele zelfstandigheidstraject. Deze hulpvorm wordt alleen nog door hbo-geschoolde
professionals uitgevoerd.
In 2016 heeft De Rading twee panden voor zelfstandigheidstraining verkocht. Dit is gedaan in het kader
van de uitgestelde afbouw van residentiële voorzieningen waarin de provincie Utrecht in 2015 nog
middelen beschikbaar stelde voor het in stand houden van een hogere capaciteit. Dit gold alleen voor
2015, daarom is in 2016 deze capaciteit afgebouwd en zijn twee vrijgekomen panden in
Maarssenbroek verkocht.

- In 2016 is de doorontwikkelde vorm van zelfstandigheidstraining verder geïmplementeerd.
- (Hbo-)professionals zijn verantwoordelijk voor het hele zelfstandigheidstraject dat op maat
wordt aangeboden.

Daarnaast zijn er twee residentiële voorzieningen voor Meidenhulpverlening: Fides en Meidenhuis.
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4. Werkgroepen en projecten
a. Strategietraject
Om haar positie de aankomende jaren te versterken, heeft De Rading vastgesteld welke doelen zij in
2020 wil bereiken. Deze doelen dragen bij aan een gezonde financiële positie en een duidelijke
stelselpositie van De Rading. Hierdoor kan de gewenste ontwikkeling van de expertisegebieden en
werkwijzen en het beschikbaar houden hiervan in de hulp aan cliënten worden gerealiseerd. Per
team/medewerker wordt de bijdrage aan de verschillende doelen met elkaar afgesproken en
uitgevoerd in relatie tot het behalen van de doelstellingen in 2020.

b. Trauma
Binnen De Rading heeft de werkgroep ‘Trauma’ als taak het inventariseren, bevorderen en borgen van
deskundigheid op dit gebied binnen de organisatie.
Er is tijd nodig om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Als dit te lang duurt, of uitblijft, en de
ingrijpende gebeurtenis langdurig negatieve emotionele gevolgen heeft, dan is sprake van trauma. Bij
pleegzorg komt veel trauma voor. Hechting en trauma lopen (soms) door elkaar waardoor het moeilijk
te herkennen is. Bij onveilige hechting is vaak sprake van onderliggend, chronisch trauma
(verwaarlozing, mishandeling). Binnen Fides, CLAS, Pretty Woman en het Meidenhuis heeft men
voortdurend met trauma te maken in verschillende gradaties. Bij deze doelgroep is het een
voorwaarde om als hulpverlener deskundig te zijn op het gebied van trauma.
In 2016 zijn een aantal medewerkers als trainer geschoold voor ‘Zorgen voor getraumatiseerde
kinderen’. Deze training wordt aangeboden aan pleegouders.
De Rading beschikt over de volgende specifieke interventies/methodieken/middelen die kunnen
worden ingezet wanneer sprake is van trauma:
 Horizonmethodiek
 EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 WRITEjunior

- Een aantal pleegouders hebben de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’
gevolgd.
- Enkele medewerkers zijn geschoold als trainer voor ‘Zorgen voor getraumatiseerde
kinderen’.

Op casuïstiek niveau wordt samengewerkt met verschillende andere instanties zoals UMC, Altrecht,
Traverse, De Wier, De Waag, RIAGG. Daarnaast vindt structureel overleg plaats tussen De Rading
(vanuit zowel Meidenhulp als CLAS), het UMC en Altrecht over het thema trauma.

c.

Veiligheid

De werkgroep ‘Veilig en wel’ heeft het aanwezige beleid uitgewerkt naar een samenhangend
organisatiebreed veiligheidsbeleid. De werkgroep zal zich de komende tijd ontwikkelen tot een
expertisegroep veiligheid, en uitbreiden met medewerkers van verschillende disciplines. Het doel is
het veiligheidsbeleid van De Rading te borgen en aan te blijven sluiten op landelijke ontwikkelingen en
eisen.
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In alle pleegzorgteams wordt gewerkt met lijsten ‘Beleving veiligheid’.

In 2015 is bij enkele pleegzorgteams een pilot gestart in werken met lijsten ‘Beleving veiligheid’. Die
lijsten worden met pleegkinderen doorgenomen en ervaringen worden geïnventariseerd. In 2016 zijn
vanuit de evaluatie aanpassingen gedaan, waarna de lijsten breder werden ingezet in 2016.

d. Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
Twee gedragswetenschappers zijn aangesteld als Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. Zij zijn
beschikbaar voor consulten naar aanleiding van casuïstiek over kindermishandeling. De
aandachtsfunctionarissen leveren een bijdrage aan beleidsontwikkelingen en aan het optimaal
benutten van input en output over kindermishandeling uit registratiesysteem Meldvin.
Het actief informeren en adviseren over onderwerpen rondom kindermishandeling staan centraal in
de taken van de aandachtsfunctionarissen. Zij houden hun deskundigheid op peil via het lidmaatschap
van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).
Er worden analyses uitgevoerd op meldingen rondom kindermishandeling en seksueel misbruik om
opvallende zaken te signaleren en maatregelen te nemen. Jaarlijks wordt in de ‘Week tegen
Kindermishandeling’ een activiteit georganiseerd voor alle teams. In 2015 kwam materiaal beschikbaar
om met jongeren en in gezinnen het thema ‘social media en veiligheid’ bespreekbaar te maken. In
2016 is Afke Scharloo van de taskforce ‘kindermishandeling en seksueel misbruik’ uitgenodigd om
meer te vertellen over hoe in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Die Taskforce
zet zich in voor deskundig aanpakken van kindermishandeling.

e.

Vil Du?

De naam Vil Du? is Deens en betekent ‘Wil jij?’. In 2014 is door De Rading een prototype van een game
ontwikkeld die voor behandeling van jongeren gebruikt kan worden. De game richt zich op
bewustworden en hanteren van persoonlijke grenzen en is bedoeld voor jongeren die te maken
hebben gehad met grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Om ontwikkeling van het prototype
mogelijk te maken, heeft Vil Du? in 2015 meegedongen naar de stimuleringsprijs van de K.F.
Heinstichting. Vil du? won die prijs en kan hiermee, met ondersteuning van De Rading, de game
beschikbaar maken voor de praktijk. In 2016 is dit gebeurd en zijn de eerste voorzichtige ervaringen in
werken met de game met cliënten opgedaan. Jonge kinderen hebben de game ervaren als ‘grappig’ en
vonden het erg toegankelijk. Het geeft ze de mogelijkheid om iets uit te beelden of kenbaar te maken,
zonder dat ze het onder woorden hoeven te brengen. Dit werkt drempelverlagend.
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5. Maatschappelijk ondernemen
De Rading is een maatschappelijke organisatie die - samen met andere jeugdhulporganisaties,
onderwijsinstellingen en andere organisaties in het sociale domein - eraan bijdraagt dat kinderen en
jongeren veilig, goed en in een gezonde omgeving kunnen opgroeien. De daarvoor ontvangen
middelen worden op verantwoorde wijze besteed en komen ten goede aan effectieve hulp die
daadwerkelijk tot resultaat leidt.
Door jongeren weer een perspectief te bieden, leveren we een bijdrage aan het voorkomen van kosten
voor de maatschappij in het verdere leven van deze jongeren. Het is vanzelfsprekend dat wij
verantwoording afleggen over de besteding van de aan ons toegekende middelen.

a. Dialoog met stakeholders
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de verwachtingen gaat De Rading regelmatig in gesprek met
stakeholders.
De Rading heeft de ambitie om innovatief en duurzaam beleid te ontwikkelen rondom individuele en
collectieve cliëntparticipatie langs de zes niveaus van de participatieladder:
 Informeren
 Raadplegen
 Adviseren
 Coproduceren
 Meebeslissen
 Zelfbeheer
Cliënten
De dialoog met cliënten vindt vooral plaats in de individuele hulprelatie. De organisatie is zo ingericht
dat de cliënt en zijn hulpvraag centraal staan en alle werkprocessen op de cliënt zijn afgestemd.
Feedback van cliënten wordt doorlopend via exit-vragenlijsten, c-toetsen, cliëntenfora, opgenomen
in een verbeterplan en uitgevoerd. De uitkomsten worden vervolgens met cliënten getoetst en
gecommuniceerd.
Pleegouders
Met pleegouders wordt de dialoog in de individuele werkrelatie aangegaan. Via een nieuwsbrief wordt
relevante informatie gedeeld. En periodiek wordt een tevredenheidonderzoek uitgevoerd via de Ptoets. Daarnaast wordt periodiek overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van pleegouders in de
Pleegouderraad van De Rading (POR).
Overige stakeholders
De dialoog met andere stakeholders vindt vooral plaats in afzonderlijke samenwerkingsrelaties.
Eenmaal per drie jaar voert De Rading een kwantitatief onderzoek uit. Daarmee kan worden gepeild
hoe tevreden onze ketenpartners zijn en horen we wat De Rading kan verbeteren. Zaken als
bereikbaarheid, bejegening, betrouwbaarheid en communicatie worden daarin gemeten. Doordat de
aandacht is gegaan naar het verbeteren van processen - zoals facturatie - is besloten het geplande
onderzoek te verschuiven naar 2017.

22

b. Samenwerking in de regio’s
Samenwerking lokale teams algemeen
In 2016 is de samenwerking met lokale teams verder uitgebouwd. De Rading heeft ervoor gekozen om
pleegzorgteams te koppelen aan een regio binnen de provincie Utrecht. Tevens zijn
teamcoördinatoren en afdelingshoofden gekoppeld aan één of meerdere regio‘s. Hierdoor is
verbinding op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau geborgd. De bedoeling hiervan is om
samenwerken te bevorderen tussen lokale hulpverleners en medewerkers van De Rading. In veel
regio’s ontstaan hierdoor nieuwe samenwerkingen. Om het continuüm aan gezinsvormen voor
jeugdigen goed te benutten, is hechtere samenwerking tussen lokaal veld en zorgaanbieders gewenst.
De Rading heeft ten aanzien van pleegzorg in 2016 in Utrecht Stad en Utrecht West
vernieuwingsvoorstellen ingediend. In Utrecht Stad leidde dit tot een daaropvolgend traject:
‘Ontwikkelperspectief pleegzorg 2020’.
In Utrecht Zuid Oost nam De Rading deel aan het ‘Zorg om Tafel’-overleg. Hierin wordt het
inkooptraject voorbereid en is begonnen met een ontwikkelagenda. Onder andere de werkgroep ’18
is geen leeftijd om los te laten’ leverde in 2016 voorbereidend werk voor een voorstel aan bestuurders
over dit onderwerp.
In Food Valley nam De Rading deel aan de ontwikkeling en implementatie van outcome-criteria. Onder
begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde de regio in samenspraak met
zorgaanbieders de indicatoren voor een outcome-meting.
In Lekstroom nam De Rading deel aan inkooptafels, waarin naast afstemming over inkoopafspraken
ook inhoudelijke thema’s besproken worden. In enkele gemeentes binnen Lekstroom (waaronder
Nieuwegein) is men bezig zich voor te bereiden op nieuwe woon-zorgconcepten (scheiden van wonen
en zorg). De Rading heeft ten behoeve hiervan deelgenomen aan werkplaatsen en
inspiratiebijeenkomsten.
In Utrecht West nam De Rading deel aan Regiotafels Jeugd. Hier worden thema’s behandeld die de
samenwerking binnen de regio versterken. Ook werd afstemming gezocht over het format voor
hulpverleningsplannen.

c.

Samenwerkingsverbanden

Om effectieve en efficiënte zorg voor cliënten en de zorginhoudelijke transformatie tot stand te
brengen, werkt De Rading samen met daarvoor relevante partners/organisaties.
Jeugdhulp op Maat
De Rading werkt zeer intensief samen met Lijn5 en Intermetzo in Jeugdhulp op Maat. Samen richten
we onze hulp op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar die meervoudige complexe hulpvragen op
meerdere leefgebieden hebben waardoor hun ontwikkeling niet in de gewenste richting verloopt. Vaak
gaat het om kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen. Veelal in
combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis. Deze doelgroep
helpen wij door passende integrale hulp op de snijvlakken jeugdzorg, jeugd-LVB, kinder- &
jeugdpsychiatrie, en hulp met dwang en drang.
“Zo kort als kan, zo lang als nodig en aansluitend bij een zo gewoon mogelijk leven met
maximale participatie naar vermogen.”
Bij één gezamenlijk loket kunnen cliëntvragen worden neergelegd, maar dit kan ook bij de afzonderlijke
organisaties. We organiseren, met gedeelde verantwoordelijkheid, dié hulp die jongeren en gezinnen
nodig hebben.
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U-centraal
Nadrukkelijke samenwerking gericht op specifieke doelgroepen bestaat ook met de Utrechtse School
en U-centraal (Pretty Woman). Daarnaast heeft of zoekt De Rading de benodigde samenwerking op
casuïstiekniveau.
Logistiek overleg
Jeugdigen hoeven bij De Rading niet onverantwoord lang op een wachtlijst gestaan. Wanneer een te
lange wachtlijst dreigde, is altijd gezorgd voor samenwerking met andere organisaties als De Rading
het niet zelf kon oplossen. Dit gebeurt in een logistiek overleg tussen professionals van de verschillende
jeugdzorgorganisaties. In dit overleg worden oplossingen gezocht voor knelpunten die zich voordoen
in hulpverlening aan cliënten. Hierbij wordt zorggedragen voor een warme overdracht van cliënten
(trajectzorg).
Diverse overlegvormen
De Rading nam in 2016 ook actief deel aan de volgende vormen van georganiseerd overleg:
 Landelijk overleg Pleegzorgaanbieders
 Alliantie Kind in Gezin
 Stuurgroep PMTO
 Zorgaanbiedersoverleg (niet structureel)
 Werkgroep Werkscholen en beroepenveldcommissies (mbo en hbo)
 Adviesgroep Loverboys
 Diverse ontwikkeltafels en begeleidingscommissies met sleutelfiguren i.h.k.v. transitie
 Landelijke, gemeentelijke en regionale overleggen
SEJN
Daarnaast is De Rading lid van SEJN (Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland), van de
branche Jeugdzorg Nederland en van de Associatie voor Jeugd.

d. Economische meerwaarde voor de samenleving
De Rading biedt in drie opzichten economische meerwaarde voor de samenleving:
1. Kinderen en jongeren
De Rading biedt jeugdigen en hun gezin ondersteuning bij het oplossen van problemen. De Rading
creëert voorwaarden voor een stabielere toekomst waardoor jeugdigen en gezinnen volwaardig
kunnen participeren in de samenleving.
De professionele inzet van De Rading is erop gericht om gezinnen en jeugdigen hun sterke kanten goed
te laten benutten. De Rading:
 Biedt effectieve en efficiënte zorg.
 Is scherp op doorlooptijden.
 Benut evidence-based programma’s om effectieve hulp te bieden en zo terugval te
voorkomen.
Wij doen dit bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen dat de
problematiek escaleert en uitzicht op herstel van het gewone leven ver weg komt te liggen.
Snelle en adequate interventies voorkomen in veel gevallen dat zorgkosten onnodig
toenemen.
2. Werkgelegenheid
Als afgeleide van de eerste meerwaarde bood De Rading in 2016 aan ongeveer 170 medewerkers
werkgelegenheid, en daarmee een geheel of gedeeltelijk gezinsinkomen.
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De Rading maakt waar mogelijk gebruik van plaatselijke leveranciers. Onder meer voor het
onderhouden van gebouwen en terreinen. Maar ook diverse andere diensten worden zoveel mogelijk
uitgevoerd door ondernemers uit de regio.
3. Social Return of Investment (SROI)
De Rading kiest ervoor om te investeren in social return. Verschillende regio’s hebben hiervoor een
doelstelling opgenomen in de contracten. Met ondersteuning van gemeentelijke ambtenaren die
verantwoordelijk zijn voor naleving van de SROI-invulling en met UWV-ambtenaren, gaf De Rading
invulling aan het SROI-beleid. Dit komt tot uiting door het aannemen van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt en/of uitkeringssituatie. Daarnaast biedt De Rading stageplekken en
werkervaringsplaatsen aan.

e.

Aandacht voor milieu en duurzaamheid

De Rading kent een werkgroep ‘Duurzaamheid’. Onderdeel hiervan is de werkgroep ‘Milieu’. De
milieuwerkgroep:
 Richt zich op zoveel mogelijk digitaliseren van processen om papier te sparen.
 Geeft milieutips aan medewerkers.
 Bevordert gescheiden afvalinzameling.
 Richt zich op milieubesparende aankopen en energiebesparende maatregelen.
 Zorgt dat panden zo milieubewust mogelijk ingericht en toegerust zijn.

f.

Sponsoring

De Rading stelt zich uiterst bescheiden op bij sponsoring en reageert terughoudend zodra dergelijke
verzoeken binnenkomen. Sponsoring van derden lijkt niet te passen bij de positie die een
jeugdzorginstelling maatschappelijk inneemt.
Andersom wordt door De Rading wel gezocht naar sponsoring en financiële aanvulling (van
bijvoorbeeld Nationaal Fonds Kinderhulp) om cliënten en werkzaamheden van De Rading aanvullend
te ondersteunen. De Rading ondersteunt deze fondsen door waar mogelijk bij te dragen in de vorm
van bijvoorbeeld een collecte.
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6. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
a. Governancecode
De Rading kent een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur. Het toezicht en bestuur vinden
plaats op basis van bepalingen zoals opgenomen in de statuten. Per 1 januari 2017 treedt een nieuwe
Governancecode Zorg in werking. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bekijken in 2017 wat
de gevolgen hiervan zijn en passen waar nodig beleid hierop aan. De Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht hebben immers ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor integrale toepassing van de
nieuwe code.
In dit jaarverslag wordt nog gekeken naar aansluiting op de Zorgbrede Governancecode 2010. In het
reglement is opgenomen dat de Raad van Toezicht zich houdt aan de principes van die
governancecode. De Rading past de principes hiervan zo optimaal mogelijk toe. Daar waar ervan wordt
afgeweken, wordt dit hieronder toegelicht.
Op twee punten past De Rading de Zorgbrede Governancecode (nog) niet toe:
1. Klokkenluidersregeling (3.1.5)
In 2015 is in de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’ goedgekeurd. De
Rading wil de goedkeuring van deze wet door de Eerste Kamer afwachten, voordat zij van start gaat
met ontwikkelen van een eigen regeling. In 2016 heeft De Rading een eigen regeling ontwikkeld. Op
moment van schrijven heeft de ondernemingsraad ingestemd met invoering van een
klokkenluidersregeling. In 2017 wordt deze geïmplementeerd.
2. Zittingstermijn leden RvT (4.2.7)
Er is een maximale zittingstermijn van tweemaal vier jaar opgenomen in de Zorgbrede
Governancecode. De Rading hanteert een zittingstermijn van drie jaar met een maximum van twee
herbenoemingen. Daarmee komt de maximale termijn op negen jaar uit. Het verschil tussen beide is
uitgebreid besproken tijdens de statutenwijziging. Aangezien de huidige systematiek van drie maal drie
naar tevredenheid werkt, heeft de RvT in overleg met het bestuur besloten om dit te hanteren en
bewust af te wijken van de governancecode.

b. Raad van Toezicht
Toezichtactiviteiten in 2016
De Raad van Toezicht kwam in 2016 zes maal bij elkaar voor overleg. Alle vergaderingen werden
bijgewoond door de bestuurder. Tijdens de vergaderingen was sprake van een open dialoog tussen de
Raad van Toezicht en de bestuurder. Daar waar nodig had de bestuurder ook buiten de vergadering
contact met de Raad van Toezicht. Daarnaast organiseerde de Raad van Toezicht een mini-retraite.
Daarin gingen de leden enerzijds met elkaar in gesprek over de beleving en invulling van de
toezichthoudende rol. Anderzijds reflecteerden zij op concrete onderwerpen binnen De Rading en de
jeugdzorg in het algemeen.
Vergaderonderwerpen en besluiten
Tijdens de vergaderingen van 2016 is gesproken over jaarlijks terugkerende items als begroting,
jaarplan, maatschappelijk verslag en jaarrekening. In de vergadering van 21 maart 2016 stemde de
Raad van Toezicht in met de jaarrekening en het maatschappelijk verslag. De begroting en het jaarplan
werden tevens in deze vergadering goedgekeurd. Verder wordt periodiek gesproken over stand van
zaken van ziekteverzuim binnen de organisatie. De Raad van Toezicht is tevreden met de geboekte
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resultaten. In 2016 is een verdere afname van het ziekteverzuim gerealiseerd (4,2% in 2016 ten
opzichte van 4,7% in 2015).
Overige belangrijke besluiten van de Raad van Toezicht uit 2016 waren de jaarlijkse vaststelling van de
normering voor de WNT-klasse en de goedkeuring van het voornemen om tot verkoop van twee
panden in Maarssenbroek over te gaan.
Voorbereidingscommissies
Naast de algemene vergadering heeft de Raad van Toezicht twee voorbereidingscommissies: Audit &
Remuneratie en Kwaliteit & Veiligheid. In 2016 zijn deze commissies verder geprofessionaliseerd.
Commissie Audit & Remuneratie
De audit- en remuneratiecommissie is zeven keer bij elkaar gekomen voor overleg met de bestuurder
en controller. In deze overleggen werden naast de begroting, jaarrekening en de kwartaalcijfers ook
risico’s besproken. Bij het overleg in maart 2016 was ook de accountant aanwezig. In 2016 is
mevrouw drs. A.J.H. van Straten-Hagen benoemd tot voorzitter van de audit- en
remuneratiecommissie. Eind 2016 is gestart met opnieuw formaliseren van de reglementen van de
audit- en remuneratiecommissie. Deze nieuwe reglementen worden in 2017 na toetsing aan de
Governancecode Zorg 2017 vastgesteld.
Commissie Kwaliteit & Veiligheid
De Commissie Kwaliteit & Veiligheid vergaderde in 2016 vier keer. De commissie analyseerde actuele
documenten met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, zoals rapportages over audits,
inspectiebrieven, ARBO-jaarplan, interne incidentenanalyse Meldvin, jaarverslag Klachtencommissie
Jeugd Utrecht, medewerkertevredenheidsonderzoek, etc. Op basis van deze analyses werden zeven
verdiepende gesprekken gevoerd, waaronder een gesprek met vertegenwoordigers van de
Ondernemersraad en een gesprek met vertegenwoordigers van de Pleegouderraad. Daarnaast werd
één locatie van De Rading bezocht en namen leden van de commissie deel aan een bijeenkomst over
de toekomst van de pleegzorg. De bevindingen van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn
vastgelegd in een verslag en achtereenvolgens besproken met de bestuurder en de Raad van Toezicht.
Gesprekken Pleegouderraad en Ondernemingsraad
Net als andere jaren ging de Raad van Toezicht in 2016 ook in gesprek met een afvaardiging van de
Pleegouderraad en ondernemingsraad. Deze gesprekken werden door de Raad van Toezicht als prettig
en open ervaren. De gesprekken gingen over alle voorkomende thema’s. De Raad van Toezicht hecht
veel waarde aan deze gesprekken omdat het de organisatie vanuit een andere invalshoek laat zien. De
Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de wijze waarop de leden van de raden hun werk
verrichten en hoe zij zich hierdoor extra inspannen voor De Rading.
Werkbezoek aan het Meidenhuis
De Raad van Toezicht vindt het van belang om jaarlijks een werkbezoek te brengen aan één van de
onderdelen van De Rading. In december 2016 bracht de Raad van Toezicht een werkbezoek aan het
Meidenhuis. Daar werden de leden welkom geheten door de bewoonsters en een aantal
medewerkers. Na een rondleiding hebben de leden van de Raad van Toezicht samen met de bewoners
en medewerkers van De Rading in de huiskamer geluncht. Tijdens de lunch is gesproken over
vraagstukken en uitdagingen van de meiden, over veranderingen in de jeugdzorg van de afgelopen
jaren en over de manier waarop De Rading inspeelt op die veranderingen. Het werkbezoek werd door
alle partijen als waardevol ervaren.
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Werkgeverschap
De Raad van Toezicht vervult naast de toezichthoudende taak ook die van werkgeverschap richting
bestuurder. In dit kader vond in juni een functioneringsgesprek met de bestuurder plaats. De Raad van
Toezicht sprak ter voorbereiding hierop met beide afdelingshoofden van De Rading. Naar aanleiding
van dit gesprek en de eigen bevindingen is het functioneren van de bestuurder besproken. Hieruit
kwamen geen bijzonderheden naar voren.
In het kader van werkgeverschap heeft de Raad van Toezicht, zoals eerder genoemd, de jaarlijkse
classificering voor WNT vastgesteld. Zoals reeds bekend was, ligt het inkomen van de bestuurder boven
de WNT-norm. Volgens de wettelijke overgangsregeling wordt dit vanaf 2018 aangepast.
Leden Raad van Toezicht
In 2016 zijn twee nieuwe leden tot de Raad van Toezicht toegetreden. De Pleegouderraad nam aan de
selectieprocedure deel vanuit hun recht op bindende voordracht en de ondernemingsraad vanuit hun
recht op niet-bindende voordracht. De procedure leidde tot een voordracht vanuit de Pleegouderraad
en ondernemingsraad die de Raad van Toezicht unaniem overnam. De nieuwe leden zijn mevrouw drs.
A.J.H. van Straten-Hagen RA en mevrouw drs. J. Booij.
De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2016 als volgt:
Naam

1e installatie

Positie

De heer C.W.J.
Schreuders




De heer dr. ir. J.A.H.
Baecke MPM




Mevrouw drs. A.J.H.
van Straten-Hagen
RA

Voorzitter RvT
Lid Audit- en
Remuneratiecommissie
Vicevoorzitter RvT
Voorzitter commissie Kwaliteit &
Veiligheid

21-05-2013



Voorzitter Audit- en
Remuneratiecommissie

01-02-2016

Mevrouw ing. O.
Modderkolk



Lid Audit- en
Remuneratiecommissie

10-12-2012

Mevrouw drs. J.
Booij



Lid commissie Kwaliteit &
Veiligheid

01-02-2016

De heer mr. C.
Cörüz



Lid commissie Kwaliteit &
Veiligheid

10-02-2014

10-12-2012

Voor een overzicht van beroep, hoofdfunctie en nevenfuncties van de leden, zie bijlage 5.

c.

Bestuur

Stichting De Rading wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur: de algemeen directeur
(hierna de bestuurder). De bestuurder vormt samen met de afdelingshoofden van Cure en Care het
managementteam (MT). De bestuurder wordt daarnaast inhoudelijk ondersteund door de
bestuurssecretaris die ook de Raad van Toezicht (Rvt) ondersteunt.
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Onder aansturing van de bestuurder worden de verschillende hulpvarianten van De Rading
aangestuurd door afdelingshoofden en teamcoördinatoren. De afdelingen P&O, Financiën, Facilitaire
Zaken & ICT, PR & Communicatie, Kwaliteit en Bestuurssecretariaat worden rechtstreeks door de
bestuurder aangestuurd. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de stichting
en heeft hierover in 2016 verantwoording afgelegd aan de RvT.
De Raad van Bestuur bestond in 2016 uit Renate de Vries die de functie van algemeen
directeur/bestuurder vervult. Zij is, in de huidige positie, aangetreden op 1 januari 2012 en per 1
januari 2015 herbenoemd door de RvT voor een periode van 3 jaar. De bestuurder heeft geen
(on)betaalde nevenfuncties.
De bezoldiging van de bestuurder is gebaseerd op het loongebouw van de cao Jeugdzorg en getoetst
aan de normen van de NVZD. De functie is ingedeeld in schaal 15. Ondanks toepassing van de caouitgangspunten stijgt de bezoldiging van de bestuurder uit boven de sectorale norm van de Wet
Normering Topinkomens (WNT). De bestuurder valt onder de overgangsregeling die vanaf 2018
toegepast zal worden. De Rading voldoet hiermee aan de Wet Normering Topinkomens. Voor de
hoogte van de bezoldiging wordt verwezen naar de jaarrekening.

d. Medezeggenschap
De Rading hecht veel waarde aan de inbreng van cliënten, pleegouders en medewerkers bij het
aansturen van de organisatie. Vanuit die gedachte wordt gewerkt aan cliëntparticipatie en
medezeggenschap.
Cliëntparticipatie
Om optimale dienstverlening te bieden, is een onderzoekende dialoog met cliënt, (pleeg)ouder(s) en
samenwerkingspartners cruciaal. Deze dialoog kenmerkt zich door openheid en transparantie van
eigen motieven, beweegredenen, belangen en nieuwsgierigheid naar die van de ander.
Door de soms kwetsbare positie van cliënt en (pleeg)ouder(s) zijn medewerkers van De Rading zich
voortdurend bewust van de inspanningsverplichting die hiermee samenhangt. Dit vergt van onze
medewerkers een adequate houding en van De Rading een planmatige inzet van werkzame middelen.
Het onderwerp cliëntparticipatie is binnen De Rading dan ook breed belegd.
In ieder hulpverleningsteam is een Aandachtsfunctionaris cliëntparticipatie actief die ideeën initieert,
daar aandacht voor vraagt, en die activiteiten (mee)uitvoert. Activiteiten op dit gebied waren o.a.:
 Participatie van pleegjongeren bij de totstandkoming van de Maatschappelijke businesscase
18 plus.
 Ontmoetingen tussen jongeren, ouders en pleegouders met betrokken gemeenteambtenaren
ten behoeve van de transitie Jeugdzorg.
 Inzet veiligheidsbarometer bij jongeren op leefgroepen met vragen over beleving van
veiligheid op de groep.
 Betrokkenheid pleegouders en pleegjongeren bij het opstellen van het strategieplan pleegzorg
2020 De Rading.
 Een in overleg met JIJ Utrecht ingezette JIJ-meter onder jongeren.
Vertrouwenspersoon
Cliënten en pleegouders van De Rading kunnen gebruikmaken van de vertrouwenspersonen vanuit het
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij worden hierop geattendeerd via mondelinge informatie
tijdens het afstemmings-/kennismakingsgesprek, via de website van De Rading en via een folder.
Verder worden jongeren die op de groepen verblijven regelmatig door de vertrouwenspersoon
bezocht.

29

Pleegouderraad (POR)
Binnen de organisatie is een Pleegouderraad actief die meedenkt over het beleid van De Rading. De
POR wordt ondersteund door het secretariaat van De Rading. Het afdelingshoofd Care overlegt als
gemandateerd bestuurder met de Pleegouderraad. De POR heeft wettelijk gezien advies- en
instemmingsrecht over bepaalde onderwerpen die betrekking hebben op pleegzorg binnen De Rading.
In 2016 zijn meerdere adviesaanvragen aan de Pleegouderraad voorgelegd. Die aanvragen zijn
besproken en allemaal behandeld door de Pleegouderraad. De adviezen van de Pleegouderraad
hebben op sommige punten tot aanpassing geleid.
Onderwerpen adviesaanvragen POR
 Contracten pleegzorg
 Bijzondere kosten pleegzorg
 Algemene voorwaarden pleegzorg
 Pilot voorbereiding deelpleegouders
 Intern klachtenreglement
Hiernaast waren leden van de Pleegouderraad betrokken bij de totstandkoming van het
‘Ontwikkelperspectief pleegzorg 2020’ zoals dit in de gemeente Utrecht is vastgesteld.
Ook de Strategie Pleegzorg 2020 van De Rading kwam in coproductie met de Pleegouderraad tot
stand. Zoals ieder jaar was er overleg tussen: de Pleegouderraad en Samen Veilig Midden Nederland,
de Pleegouderraad en de Raad van Toezicht, de Pleegouderraad en de Ondernemingsraad van De
Rading. In 2016 startte de werkgroep ’Scholing pleegouders’ waarin o.a. twee pleegouders zitting
hebben. De werkgroep deed voorstellen om de scholing aan pleegouders verder te verbeteren.
De Pleegouderraad bestond op 31 december 2016 uit de volgende leden:
Naam

Positie

De heer M. van der Vliet

Voorzitter

De heer M. Claus

Lid

De heer E. Oppenhuizen

Lid

De heer C. Kool

Lid

Mevrouw I. Thierauf

Lid

Mevrouw M. Muijsers

Lid

De heer R. Hortensius

Lid

Ondernemingsraad (OR)
De ondernemingsraad van De Rading vergadert op regelmatige basis onderling en eenmaal in de zes
weken met de bestuurder in een zogenaamde overlegvergadering (OV). Tijdens het overleg met de
bestuurder is veel gesproken over zorginkoop in diverse regio’s, over werkdrukbelasting bij
medewerkers en over strategie in relatie tot de gewenste positie van De Rading in 2020.
Instemmingsaanvragen
De bestuurder heeft de OR in 2016 een aantal advies- en instemmingsaanvragen voorgelegd. In een
aantal gevallen leidde de reactie van de ondernemingsraad tot aanpassing van het voorgenomen
besluit. In alle gevallen was de gespreksvoering constructief en opbouwend.
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Onderwerpen advies/instemmingsaanvragen OR
 Onderhoud functiegebouw
- instemming (artikel 27 WOR)
 Opleidingsbeleid
- instemming (artikel 27 WOR)
 Plan van aanpak Ri&E
- instemming (artikel 27 WOR)
 Arbojaarplan
- instemming (artikel 27 WOR)
 Formaliseren van de frontoffice - advies (artikel 25 WOR)

De ondernemingsraad bestond op 31 december 2016 uit de volgende leden:
Naam

Positie

Mevrouw M. de Jong

Voorzitter

De heer G. Kool

Vicevoorzitter

Mevrouw M. v.d. Bos

Lid

Mevrouw E. Ferwerda

Lid

Mevrouw S. Lievense

Lid

Mevrouw E. Weiss

Lid

In 2016 had de ondernemingsraad recht op 7 zetels. Tot 1 december 2016 was ook mevrouw S.
Matzinger, als vice-voorzitter, lid van de ondernemingsraad. Zij heeft inmiddels afscheid genomen van
de ondernemingsraad. De ondernemingsraad had daarmee aan het einde van het jaar één vacante
zetel. Mevrouw E. Frenay was in 2016 tijdelijk lid van de ondernemingsraad vanwege
zwangerschapsvervanging. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris,
Marjolein van Lemmen.
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7. Beleid, inspanningen en prestaties
In dit hoofdstuk beschrijft De Rading haar beleid, inspanningen en prestaties op de verschillende
bedrijfsaspecten van de organisatie in 2016. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de aspecten
kwaliteit, klachtverwerking en personeel.

a. Kwaliteit
Het waarborgen van de kwaliteit van hulpverlening vormt een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering
binnen De Rading. Dit aspect wordt vormgegeven door prestatie-indicatoren6, door
kwaliteitsmetingen bij cliënten en pleegouders, maar ook door intern beleid op basis van meldingen
over incidenten.
Doelrealisatie en effectmeting: prestatie-indicatoren
1. Doelrealisatie
Een van de kwalificaties voor de zorg aan jeugdigen is: zo doelmatig en zo doeltreffend mogelijk
helpen. Via het instrument doelrealisatie wordt bepaald of de doelen zoals geformuleerd bij aanvang
van de zorg worden gehaald.
Doelrealisatie is een geïntegreerd onderdeel in het hulpverleningsproces. Het wordt, naast gebruik als
extern verantwoordingsinstrument, door hulpverleners en leidinggevenden gebruikt om samen met
kind en ouders het verloop van de hulpverlening te monitoren. De generale resultaten zijn dat 86,9%
van de doelen is behaald of vooruitgang is geboekt.
2. Reden beëindiging hulp
In 2016 is (zoals ook in voorgaande jaren) de reden van beëindiging hulp per cliënt geregistreerd. In
2016 is de hulp in 94% van de gevallen in overeenstemming met verwijzer en cliënt beëindigd.
3. Meten aard en ernst
Doel is om de mate waarin de ernst van de problematiek - gemeten aan het begin van de hulp - is
afgenomen bij beëindiging van de hulp. Dit wordt gemeten via de schalen van STEP: functioneren
jongere (FJ-schaal) en kwaliteit omgeving (KO-schaal).7 Binnen De Rading wordt bij start en einde van
de hulp, de aard en ernst van de problematiek van de cliënten gemeten. Op generiek niveau laat een
STEP-analyse - afgenomen bij start en na afloop hulp - een afname van problematiekzwaarte zien, plus
een verbetering van functioneren van de jeugdige en kwaliteit van de omgeving. Dit betekent dat de
problematiek van cliënten is afgenomen of hanteerbaar is geworden.
4. Cliëntentevredenheid
In 2016 zijn binnen alle afdelingen van De Rading exit-vragenlijsten afgenomen. Medewerkers vragen
cliënten die lijsten in te vullen als ze langer dan 12 weken hulp ontvingen en uitstromen.
De exit-vragenlijst is een korte vragenlijst die aan het eind van de begeleiding wordt ingezet om
cliënttevredenheid te meten. Het gaat daarbij om de mening en beleving van de cliënt. Via de exitvragenlijst kunnen cliënten en ouders aangeven of zij tevreden zijn over verloop en resultaat van de
hulp. Daarnaast wordt een rapportcijfer gegeven voor hoe de hulp en bejegening zijn ervaren.

6

De landelijk vastgestelde prestatie indicatoren Jeugdzorg.
Standaard Taxatie van Ernst van de Problematiek, kortweg STEP. Een instrument voor het taxeren van de ernst van de problematiek van
cliënten.
7
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Uit de vragenlijsten blijkt dat zowel jeugdigen als ouders de hulpverlening van De Rading voldoende
tot goed beoordelen 8 zoals in de volgende tabel te zien is:

2016

Jeugdigen

Ambulante
interventies
Residentiële
voorzieningen

Rapportcijfer
7,86
(goed)
7,0
(voldoende)

Resultaat
3.1
(goed)
2.94
(voldoende)

Verloop
3.34
(goed)
2.88
(voldoende)

Rapportcijfer
7.82
(goed)
8,67
(goed)

Resultaat
3.3
(goed)
3,18
(goed)

7.33
(voldoende)

3.2
(goed)

3.14
(goed)

6.56
(voldoende)

2.83
2.93
(voldoende) (voldoende)

Pleegzorg

Ouders
Verloop
3.59
(goed)
3.79
(goed)

- 86,9% van de doelen is behaald of vooruitgang is geboekt.
- 94% van de hulp is in overeenstemming met verwijzer en cliënt beëindigd.
- De Rading scoort voldoende tot goed op cliënttevredenheid bij jeugdigen en ouders.

8Voor

de interpretatie van de gegevens worden de volgende richtlijnen gegeven:
Scores tot 2,50: Er zijn gemiddeld meer cliënten die negatief geoordeeld hebben dan positief. Dit betekent een negatieve beoordeling door
de cliënt.
Scores van 2,50 – 2,75: Hoewel er gemiddeld meer cliënten zijn die een positief oordeel geven dan een negatief, zijn er toch nog een
behoorlijk aantal cliënten die een negatieve beoordeling geven. Deze scores betekenen dat de stelling of factor als aandachtspunt kan
worden aangemerkt.
Scores van 2,75 – 3,00: Deze gemiddelde scores betekenen een voldoende beoordeling.
Scores van 3,00 en hoger: Deze gemiddelde scores betekenen een goede beoordeling.
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HKZ-certificering
De Rading is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. Sinds 2014 beschikt zij over het certificaat voor cliënt- en
patiëntveiligheid. Jaarlijks vindt een audit plaats door Lloyds.
In 2016 is de audit in maart gehouden en besloeg deze twee dagen. Dit was een trace-audit waarbij
het proces rondom een cliënt gevolgd wordt. Belangrijkste resultaat is dat het PDCA-proces op alle
niveaus navolgbaar is vanuit een primaire focus op het welzijn en de veiligheid van kind en
gezinssysteem.

In 2016 is een tweedaagse trace-audit gehouden door Lloyds met betrekking tot de HKZcertificering.

Incidentenmelding
Sinds 2011 gebruikt De Rading het in eigen beheer ontwikkelde Meldvin om incidenten te registreren
en analyseren. De afgelopen jaren heeft De Rading flink in Meldvin geïnvesteerd. Daardoor kunnen
steeds betere analyses gemaakt worden. In 2016 besloot De Rading om naast de registratie van
klachten bij de externe klachtencommissie ook haar interne klachtmeldingen op te nemen in Meldvin.
Hiervoor is een aparte registratiemodule ontwikkeld die in 2017 in gebruik wordt genomen. Naar
aanleiding van de analyse worden, indien nodig, verbetermaatregelen ontwikkeld en ingevoerd. De
Inspectie Jeugdzorg gaf aan, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de rapportage niet meer
automatisch te willen ontvangen. Zij zullen daar navraag over doen bij inspectiebezoeken. In 2016
heeft geen inspectiebezoek bij De Rading plaatsgevonden. Lokalis (organisatie voor buurtteams in
Utrecht) koos in 2016, na uitgebreide informatie van De Rading, ook voor Meldvin als
registratiesysteem voor incidenten.

Lokalis koos in 2016, na uitgebreide informatie van De Rading, ook voor Meldvin als
registratiesysteem voor incidenten.

Radingacademie
De Radingacademie richt zich op scholing van medewerkers en op verbinding leggen tussen
wetenschap en praktijk. De Radingacademie organiseert maandelijks voor De Rading en in
samenwerking met Lijn5 een kenniscafé waarin kennis en nieuwe ontwikkelingen gedeeld worden. In
datzelfde kader worden regelmatig lezingen en themabijeenkomsten georganiseerd waar ook
medewerkers van lokale teams voor worden uitgenodigd. De commissie onderzoeksvragen, die onder
de Radingacademie valt, coördineert de aanvragen vanuit De Rading ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek. Ook zet zij relevante vragen vanuit de Hogeschool Utrecht en Universiteit
Utrecht binnen De Rading uit. In 2016 zijn gesprekken gestart met lectoren Jeugd van de Hogeschool
Utrecht ten behoeve van een gezamenlijk onderzoek. De scholingscommissie inventariseert
scholingswensen van medewerkers en organiseert scholing die samenhangt met de expertisegebieden
van De Rading. Het scholingsaanbod wordt hoog gewaardeerd door medewerkers van De Rading en
vaak genoemd als een sterk onderdeel van De Radingcultuur. De Radingacademie coördineert verder
het beleid rondom stagiaires.
Diversiteit
De Rading vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn voor alle groepen van de bevolking. Om die reden
is een gericht diversiteitsbeleid gelegitimeerd om de toegankelijkheid te bevorderen en borgen.
Verder is personeelsbeleid op het gebied van diversiteit ingevoerd. Dit beleid stuurt sterk op het
aannemen van mannelijke medewerkers en op medewerkers met een niet-westerse achtergrond. De
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Rading wil hiermee een divers personeelsbestand opbouwen. Verder is door de diversiteitscommissie
geïnvesteerd in het opbouwen van duurzame relaties met organisaties die zich richten op migranten.
In 2016 zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van De Rading ten
behoeve van onderlinge uitwisseling en bespreken van gemeenschappelijke thema’s. Alle
hulpverleners van De Rading worden getraind in het model ‘Beschermjassen’. Ook in 2016 is deze
training gegeven. Dit model is gericht op bewustwording van herkomst en afkomst van mensen om
nieuwsgierigheid en gevoeligheid naar achtergrond en etniciteit te bevorderen.

b. Klachtverwerking
De medewerkers van De Rading doen iedere dag hun best voor de cliënten. Binnen De Rading zijn wij
van mening dat je van fouten alleen maar kunt leren. Daarom wordt zeer serieus omgegaan met de
mening van cliënten, ouders en pleegouders. In december 2016 is naast de bestaande externe
klachtenregeling ook de interne klachtenregeling van De Rading op schrift gesteld en vastgesteld en
op de website gepubliceerd. Beide regelingen zijn daarmee toegankelijk voor cliënten, ouders en
pleegouders. Mocht er onvrede ontstaan, dan wordt dit bij voorkeur eerst besproken met de
hulpverlener en bekeken of het onderling opgelost kan worden. Of, indien nodig, met diens
leidinggevende. Die onvrede wordt ook vanaf 2017 geregistreerd in het interne registratiesysteem
Meldvin. Het overgrote deel van de onvrede wordt hiermee opgelost. Mocht dit niet het geval zijn, dan
bestaat de mogelijkheid om extern een klacht in te dienen.
Bij het afstemmingsgesprek ontvangen cliënten, ouders en pleegouders de interne klachtenregeling
en het klachtenreglement van de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland (KJMN)9 waar De
Rading bij is aangesloten. Ook wordt gewezen op de mogelijkheid van ondersteuning vanuit het AKJ
bij klachten.
De klachtencommissie heeft een reglement waarin de werkwijze en wettelijke waarborgen zijn
verankerd. Om de werkwijze en onafhankelijkheid zeker te stellen, beschikt de klachtencommissie over
een onafhankelijk secretariaat dat de werkzaamheden uitvoert.

In 2016 heeft De Rading de interne klachtenregeling op schrift gesteld en vastgesteld. Deze
klachten worden vanaf 2017 geregistreerd in het interne meldsysteem.

In 2016 is tegen De Rading één schriftelijke klacht bij de KJMN binnengekomen. Deze klacht leidde niet
tot een hoorzitting en kreeg verder geen vervolg. Klager is schriftelijk gevraagd de klachten nader toe
te lichten en te voorzien van eventueel aanwezige documentatie. Dit heeft klager vervolgens niet
gedaan. Verder vond in 2016 een klachtbehandeling plaats van een reeds in 2015 tegen De Rading
ingediende klacht.
Na uitspraak van de klachtencommissie in 2015, was er op verzoek van de cliënt in 2016 vervolgcontact
tussen cliënt, De Rading en de Kinderombudsman. De cliënt heeft zich gaandeweg teruggetrokken uit
dit contact. De Kinderombudsman heeft daarop de zaak gesloten.

c.

Personeel

Het personeelsbeleid van De Rading is gebaseerd op de cao Jeugdzorg en op wettelijke regelingen. De
afdeling P&O is verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van dit beleid en de daarbij
horende regelingen. De afdeling valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

9

Voorheen bekend onder de naam Klachtencommissie Jeugd Utrecht.
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Los van cao-ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving werd 2016 voor De Rading
gekenmerkt door organisatorische verandering. Gestoeld op strategische beleidskeuzes is besloten per
1 juli 2016 langverblijfgroep ‘Elandhuis’ te sluiten. Vanwege deze krimp kwamen functies
(arbeidsplaatsen) te vervallen. Dit leidde tot herplaatsen van enkele medewerkers, maar ook tot
afvloeiing van medewerkers via beëindigingsovereenkomsten.
Ondanks deze krimp kon De Rading uitvoering geven aan het beleid rondom de invulling van SROI. Ook
zijn inspanningen geleverd conform de afspraken in contracten met gemeenten. Dit leidde er onder
andere toe dat De Rading nauwer samenwerkt met het UWV bij het plaatsen van vacatures. Met succes
zijn enkele kandidaten uit de SROI-doelgroep in de organisatie aangesteld.
Verloop personeelsbestand
In 2016 was de personeelssterkte gemiddeld 137,89 fte. Het aantal fte’s nam ten opzichte van 2015
afg met 4,54%.
De afname van het aantal fte’s wordt voornamelijk veroorzaakt door de sluiting van de
langverblijfgroep ‘Elandhuis’ en de daarmee gepaard gaande personele krimp per 1 juli 2016.
In- en uitstroomgegevens medewerkers in absolute aantallen

2015

2016

32

20

32

Instroom

2014
28
48

40
Uitstroom

Instroom

Uitstroom

Instroom

Uitstroom

Verlooppercentage
Het verlooppercentage was in 2016 18,71%. Dit percentage is iets lager dan in 2014 en 2015 waar het
net boven de 23% lag. Het verlooppercentage ligt nog beduidend hoger dan in de jaren voor 2014.
Toen lag het rond de 10%. Het huidige verlooppercentage (in combinatie met instroom, die even hoog
ligt als uitstroom) toont dat in 2016 meer stabiliteit is ontstaan in het aantal arbeidsplaatsen. We
hebben gemerkt dat sinds de aankondiging van transitie en transformatie een geforceerde door- of
uitstroom van medewerkers is ontstaan. In 2016 zagen we dat er iets meer ruimte kwam voor
ongedwongen arbeidsmarktmobiliteit en dat medewerkers zich bezighielden met bewuste
loopbaankeuzes.

In 2016 nam De Rading afscheid van 32 medewerkers en werden 32 nieuwe collega’s
aangenomen.
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De uitstroom zag er in 2016 als volgt uit:





Op eigen verzoek (9)
Einde contract (11)
Wederzijds goedvinden (11)
Pensioen (1)

Samenstelling personeelsbestand
Het aantal fte’s vertegenwoordigt een groter aantal medewerkers aangezien de meeste medewerkers
parttime werken. De afgelopen jaren bleef deze verhouding nagenoeg gelijk zoals in de hiernavolgende
figuur te zien is. Het gemiddelde dienstverband binnen De Rading heeft een omvang van 29 uur per
week. De gemiddelde omvang van een dienstverband in de jeugdzorgbranche is datzelfde aantal.

Deeltijduren
2015

2016

16%

16%

16%
84%

84%

Fulltime

2014

84%
Fulltime

Parttime

Parttime

Fulltime

Parttime

De gemiddelde Radingmedewerker was in 2016 43,1 jaar oud. In 2015 was dit 42,3 jaar en in 2014 39,3
jaar. De toegenomen gemiddelde leeftijd valt te verklaren doordat we bij vacatures selecteren op
ervaren, oudere medewerkers om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. De
gemiddelde leeftijd in de branche is 42 jaar (peil 2015).
Iets minder dan een derde van de medewerkers is nog altijd jonger dan 35 jaar en iets meer dan een
vierde deel is 50-plus. Het aandeel van 50-plussers is het afgelopen jaar toegenomen. Deze
verhoudingen liggen nagenoeg gelijk aan de gemiddelden in de jeugdzorgbranche. Het maakt de
branche beperkt gevoelig voor vergrijzing.

16

15

55-60

60 PLUS

7

AANTALLEN

37

57

41

Personeelsopbouw per leeftijdscategorie

0-25

25-35

35-45

45-55

LEEFTIJDSCATEGORIEEN
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Diversiteit
Er wordt gericht personeelsbeleid gevoerd op het gebied van diversiteit.
Het percentage medewerkers met een niet-westerse achtergrond ligt op circa 15%. Dit percentage
verschilt sterk tussen vrouwelijke en mannelijke medewerkers. Ongeveer 17% van de vrouwen heeft
een niet-westerse achtergrond. Bij de mannen ligt dit percentage op ongeveer 8%. Gemiddeld
genomen vormt het personeelsbestand van De Rading een goede afspiegeling van de samenleving.
Daar ligt dit percentage rond de 13%.
Het overgrote deel van het personeelsbestand van De Rading bestaat uit vrouwen (87%). Dit
percentage is gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Dit is te verklaren doordat op de vrijgekomen
vacatures meer vrouwen met een niet-westerse achtergrond zijn aangesteld en in verhouding minder
mannen. In de branche liggen de verhoudingen gemiddeld rond 26% mannen en 74% vrouwen (peil
2015).
Personeelsopbouw m/v

2016

2015
13%

13%

87%
Aantal mannen

2014

83%

87%
Aantal vrouwen

Aantal mannen

17%

Aantal vrouwen

Aantal mannen

Aantal vrouwen

% ziekteverzuim

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2016 gedaald naar 4,2%. In 2015 was het ziekteverzuimpercentage
4,7% en in 2014 5,5%.

6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

5,5
4,7

4,2

Het ziekteverzuimpercentage is in
2016 verder gedaald naar 4,2%.

2014

2015

2016

Voor 2016 was (net als in 2015) het streven om een ziekteverzuimpercentage te behalen van maximaal
5%. De Rading is erg tevreden over het behaalde resultaat. In de branche is het verzuimpercentage in
de jaren 2012 t/m 2014 5,3%. In 2015 is het gestegen naar 5,6%.
Langdurig verzuim is bij De Rading gedaald (gemiddeld is de duur van een ziekmelding minder lang),
maar het maakt nog steeds 70% van het ziekteverzuimpercentage uit. Het verzuim, en vooral het
voorkomen van langdurige uitval, blijft nog steeds een belangrijk aandachtspunt.
De Rading trof de afgelopen jaren meerdere maatregelen om ziekteverzuim te beperken. De
maatregelen - die door zowel medewerkers als leidinggevenden als positief worden ervaren - zijn

38

onder andere de bedrijfsarts (via Zorg van de Zaak) op locatie, de inzet van preventief (open) spreekuur
en directe bereikbaarheid, de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker (van GIMD,
samenwerkingspartner Zorg van de Zaak).
De in 2015 door leidinggevenden genoten themabijeenkomsten gericht op mentale veerkracht van
medewerkers, leidden in 2016 nog niet tot de ontwikkeling en inzet van een preventief instrument om
uitval te voorkomen. Dit heeft in 2017 onze aandacht.
Vertrouwenspersoon
In 2016 deed een medewerker een beroep op de vertrouwenspersoon (werkzaam bij GIMD). Deze
melding hoorde niet thuis bij de vertrouwenspersoon. De desbetreffende medewerker is door de
vertrouwenspersoon doorverwezen. Medewerkers worden jaarlijks, zowel schriftelijk als mondeling,
geïnformeerd over de bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon.
Personeelsregelingen
In 2016 zijn de regelingen doorlopend getoetst op wijzigingen in: wet- en regelgeving, cao Jeugdzorg,
ontwikkelingen op P&O-gebied. In 2016 zijn ontwikkelingen gestart om bepaalde personeelsregelingen
aan te passen. De implementatie hiervan ligt in 2017.
Er zijn in 2016 nieuwe, eigen regelingen ontwikkeld. Er is een regeling gebaseerd op de
klokkenluidersregeling door het ‘Huis voor Klokkenluiders’ opgesteld en een professioneel statuut.
Beide regelingen worden in 2017 (na vaststelling MT en instemming OR) geïmplementeerd.
Competentiemanagement
In 2015 maakte De Rading een start met het ontwikkelen van competentieprofielen. In 2016 is dit
voortgezet. Het doel is om elke functie te voorzien van een aantal competenties die beschrijven ‘hoe’
of ‘op welke wijze’ De Rading verwacht dat de functie uitgevoerd wordt.
De competentieprofielen beogen een betere basis te vormen voor gesprekken over de bijdrage van
medewerkers aan doelen en plannen van De Rading. Bovendien biedt het werken met
competentieprofielen de mogelijkheid om persoonlijke ontwikkeling beter te stroomlijnen en meer
eenduidigheid in wederzijdse verwachtingen te scheppen.

In 2016 heeft De Rading met haar medewerkers vastgesteld wat aan houding, gedrag en
vaardigheden gewenst is voor het uitoefenen van de functie, en wat nodig is om bij te dragen
aan de organisatiedoelstellingen.

Deskundigheidsbevordering en beroepsregistratie
In het jaarlijkse scholingsplan - als uitwerking van het opleidingsbeleid - zijn activiteiten opgenomen
die voortkomen uit: de doelstellingen en strategie van De Rading, het functioneren van
teams/afdelingen en de individuele opleidingsbehoefte van medewerkers.
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De volgende scholingsactiviteiten/trainingen hebben in 2016 plaatsgevonden:
 Bedrijfshulpverlening
 PMTO
 VIB
 Triple P
 PPI
 Agressie
 Omgaan met seksualiteit
 Hechtingsproblematiek
 Traumaverwerking
 Omgaan met klachten
 Beroepscode en tuchtrecht
 Beschermjassen

De baten van de genoten scholing (door de medewerker zelf en/of door De Rading georganiseerd) zijn
gemeten in de individuele functionerings- en beoordelingsgesprekken. De daadwerkelijke effectiviteit
van de scholing wordt op deze manier individueel gemeten. Daarnaast wordt na afloop van elke
groepstraining (in- en extern) via een evaluatieformulier het effect gemeten (toets of de materie
begrepen is).
De evaluatieformulieren worden aangeboden aan de werkgroep scholing en gebruikt voor evaluatie
en eventueel bijstelling van het jaarlijkse scholingsaanbod. De Rading gebruikt de uitkomsten van dit
meetsysteem voor het samenstellen van een goed scholingsplan voor 2017.
Vanwege de verplichte beroepsregistratie in het kwaliteitsregister SKJeugd koopt De Rading zoveel
mogelijk geaccrediteerde opleidingen in bij gecertificeerde opleidingsinstituten.
Het Nieuwe Werken
Eind 2016 heeft De Rading een enquête onder medewerkers uitgezet om te evalueren of de beoogde
doelstellingen voor implementatie van Het Nieuwe Werken op de twee kantoorlocaties zijn behaald.
Het Nieuwe Werken is een middel om binnen De Rading de volgende ambities te versterken en
verankeren: samenwerken, ontmoeten, kennis delen, verbinden, eigen verantwoordelijkheid
nemen, blijvend professionaliseren. De respons moet uitwijzen of er aanvullende faciliteiten nodig
zijn om medewerkers voldoende te ondersteunen bij Het Nieuwe Werken. In 2017 wordt rapport
uitgebracht.
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8. Financiën
a. Beleidscyclus
De bedrijfsvoering van De Rading volgt jaarlijks een vast stramien in het kader van de reguliere
beleidscyclus. Deze cyclus vormt een belangrijke basis voor sturing en kwaliteitsverbetering van de
organisatie.

b. Risicobeheersing
De risicobeheersing is in de bedrijfsvoering, in het kader van de jaarlijkse planning- en controlcyclus,
continu een aandachtspunt. De bestuurder heeft hierin een centrale taak en brengt actuele risico’s
systematisch in kaart. Deze worden daarna geagendeerd in het managementteam en in de
vergaderingen met de Raad van Toezicht. Uitgangspunt hiervan is risicobewustzijn en kwaliteitsdenken
in de dagelijkse werkzaamheden te verankeren, en te beschrijven en uitvoeren conform processen en
procedures. De inbedding ervan via het kwaliteitsmanagementsysteem en de HKZ-certificering schept
waarborgen voor het continu verbeteren via de PDCA (plan-do-check-act)-cyclus.
Jaarlijks vindt tijdens de interimcontrole en jaarrekeningcontrole door de externe accountant een
specifieke beoordeling plaats van opzet en werking van bestaande administratieve procedures. Hierbij
wordt aandacht besteed aan risico’s die inherent zijn aan de organisatie. En aan interne risico’s die de
beheersing van de organisatie kunnen beïnvloeden. Met name daar waar deze financiële impact
hebben op de organisatie.
Daarnaast vindt jaarlijks een externe audit plaats door een certificerende instantie in het kader
van kwaliteitszorg, en vindt toezicht plaats op de inhoudelijke kwaliteit en risico’s door de Inspectie
Jeugdzorg. Afhankelijk van de toezichtfocus van de Inspectie Jeugdzorg worden organisaties bezocht.
In 2016 heeft geen inspectiebezoek bij De Rading plaatsgevonden.
Voor al deze externe beoordelingen geldt dat ze naar de belanghebbenden worden gecommuniceerd
en dat ze kunnen leiden tot aanpassingen om de werking en prestaties van de organisatie te
verbeteren.

c.

Risico’s 2017 en de toekomst

Ook al is in 2016 inhoudelijk veel bereikt, financieel gezien is 2016 voor De Rading een zwaar jaar
geweest. Zowel de rentabiliteit als de liquiditeit stonden onder druk.
Om de rentabiliteit van De Rading op peil te krijgen worden de kostprijzen in 2017 geanalyseerd en de
uitvoering van hulpverleningsactiviteiten in kaart gebracht in relatie tot gehanteerde en geldende
tarieven.
De tarieven van de jeugdzorg en daarmee ook van De Rading staan onder druk. De huidige tarieven
zijn veelal nog gebaseerd op tarieven/kostprijzen van voor de transitie. De loon-en prijsindexties zijn
in de afgelopen twee jaar veelal bevroren en daarnaast werd bij de provinciale financiering
onderbezetting afgerekend indien de bezetting onder de 98% viel. In het huidige stelsel wordt alleen
de geleverde zorg betaald. Hierdoor ontstaan tekorten bij bezetting onder de 100%. De Rading heeft
de nadelige effecten hiervan in 2016 ondervonden en is zichtbaar geworden in een behoorlijk groot
exploitatietekort. De Rading houdt in 2017 de tarieven tegen het licht om te kijken waar deze wel of
niet meer toereikend zijn in het huidige business model. Indien mogelijk wordt een risico-opslag in het
tarief meegenomen.
Een ander belangrijk risico in 2016 - en ook in de jaren erna - is de enorme administratieve last in het
kader van individuele cliëntfacturering en/of management informatie. De factoren en actoren in het
facturatieproces zijn veelomvattend en hebben een negatief effect op tijdig factureren. Dit heeft in
2016 gezorgd voor (te) lange termijnen tussen het leveren van zorg en de betaling ervan. Deze
voorfinanciering van geleverde zorg heeft op sommige momenten tot ernstige zorgen over liquiditeit
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geleid. Een aantal regio’s die niet met bevoorschotting werken, hebben hierop gereageerd door op
verzoek bevoorschotting te verlenen.
Om het administratieve proces aan de voorkant goed te kunnen regelen, en daarmee tijdig facturatie
op te starten, is besloten om in 2017 geen hulp meer te starten wanneer de benodigde administratie
niet op orde is. De gemeenten toonden hiervoor begrip. Op den duur gaat dit besluit hen en ons veel
tijd (en dus ook geld) schelen.
Ook de definitie van het woonplaatsbeginsel blijft een knelpunt in administratie en facturatie. Het kan
veel tijd kosten om uiteindelijk de factuur bij de juiste gemeente te krijgen. Als gevolg van de grote
hoeveelheid componenten in de definitie van het woonplaatsbeginsel kan deze meerdere keren per
jaar veranderen. Daarnaast komt het voor dat zorgfinanciering met terugwerkende kracht bij een
andere gemeente terecht komt.
Oorzaken hiervan zijn het te laat doorgeven van verhuizingen van biologische ouders, of wijzigingen
van gezag (zoals pleegoudervoogdij). In 2017 worden de medewerkers extra geïnstrueerd om hier alert
op te zijn. Ook wordt ingezet op bewustzijn bij (pleeg)ouders/gezagsdragers. De hulp van gemeenten
is hierbij zeer welkom omdat zorgaanbieders geen toegang hebben tot de gemeentelijke
basisadministratie die hiervoor leidend is.
Gemeenten hebben in 2016 nog weinig gebruikgemaakt van de bij hen beschikbare informatie om
jeugdhulporganisaties/zorgaanbieders daarmee op het goede spoor te zetten. Tevens wordt
voornamelijk gebruik gemaakt van de informatie uit het BRP en niet uit het Gezagsregister, hetgeen
tot verschil van interpretatie leidt.
De voorgestelde werkwijze in de factsheets woonplaatsbeginsel, dat zegt dat gemeenten onderling
verrekenen als het woonplaatsbeginsel door verhuizing of voogdijverandering wijzigt, wordt nog niet
gehanteerd.
De Rading heeft ook voor 2017 contracten met de zes Utrechtse regio's gesloten, evenals met een
aantal buitenregio’s/gemeenten. Daar waar de tarieven niet toereikend zijn, zal de Rading niet onder
kostprijs zorg leveren.
Sommige regio's hanteren budgetplafonds. In dat geval wordt overbenutting alleen vergoed als
daarvoor tijdig goedkeuring wordt gevraagd en gegeven. Vanwege de complexiteit van het
woonplaatsbeginsel en dat niet altijd goed te voorspellen is hoe lang jongeren in zorg zullen zijn, blijkt
het in de praktijk lastig dit zodanig te monitoren dat het een goede voorspellende waarde heeft voor
de budgetuitnutting. In 2017 gaat De Rading hier extra op investeren om prognoses te verfijnen.

d. Geleverde zorg en omzet
In 2016 is de hoeveelheid buitenregionale zorg afgenomen. Dit kan deels te maken hebben met de
definitie van het woonplaatsbeginsel. Ook is sprake van een gewijzigde omzetverhouding tussen de
Utrechtse regio’s. Mogelijk kunnen de regio’s deze ontwikkelingen beter duiden door ze in relatie te
zien tot het totale zorggebruik in de regio.
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e.

Exploitatie 2016

De bedrijfsopbrengsten zijn hoger dan begroot omdat De Rading voor Utrecht Stad en Eemland
hoofdaannemer is voor (voornamelijk) pleegzorg. Echter, de extra inkomsten hiervan (€ 450.000,-)
worden betaald aan door De Rading ingezette onderaannemers. Daarnaast heeft De Rading
samenwerkingsverbanden met U-centraal voor Pretty Woman en met Lijn5 voor MDFT. Ook daarvoor
is De Rading hoofdaannemer en gaat het om een bedrag van circa € 250.000,-.
In 2016 heeft De Rading een resultaat uit gewone bedrijfsvoering dat € 1.5 miljoen negatief is.
Er ligt een aantal oorzaken aan het tekort ten grondslag. De voornaamste zijn lagere opbrengsten (€
270.000) dan begroot en hogere personeelskosten (€ 400.000). De lagere inkomsten zijn een gevolg
van een lagere bezetting bij pleegzorg en residentieel. De overgang bij een aantal regio’s van
trajectfinanciering naar facturatie op basis van uren bij ambulante zorg, heeft ook de nodige
implementatietijd gekost.
De personeelskosten zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van snellere afbouw van de
langverblijfgroep (en daardoor minder inkomsten) en langer doorlopende personeelskosten en de
inhuur van personeel op residentiële groepen vanwege ziekte. Daarnaast is extra personeel ingehuurd
op financiën en automatisering vanwege de hogere administratieve lasten door het bewerkelijke
facturatieproces en berichtenverkeer. Een gedeelte was tijdelijk, maar een gedeelte zal structureel
blijven als de administratieve lasten niet flink afnemen.
Ook op de ICT kosten heeft een grote overschrijding plaatsgevonden (+ € 120.000), enerzijds omdat
de kosten voor beheer op het moment van begroting nog onvoldoende bekend waren, waardoor de
kosten te laag waren begroot. Anderzijds waren er langer doorlopende kosten dan voorzien bij de
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overgang naar het nieuwe systeem. De Rading heeft nog een externe partij moeten inhuren (+ €
75.000,- ) om de administratie/registratie in het cliëntregistratie systeem op orde te brengen.
Tenslotte heeft de Rading een voorziening nuancering omzet (€ 410.557) opgenomen. Dit is voor nog
niet goedgekeurde budgetoverschrijding.
Ook in 2016 heeft de Rading twee panden verkocht. Deze panden zijn voorheen gebruikt voor
zelfstandigheidtraining. Vanwege het terugbrengen van de capaciteit werden deze panden overbodig.
De Rading heeft een opbrengst van € 347.000 op deze verkoop gerealiseerd. Het resultaat exclusief de
winst op de verkoop van de panden is een tekort van € 1.5 miljoen.

Het resultaat van 2016 is € 1.153.719 negatief, ondanks de verkoop van twee panden. Zonder
deze bijzondere baten was het tekort € 1.501.102

f.

Financiële positie per 31 december 2016

Ondanks het sterk tegenvallende financiële jaar blijft de positie van de Rading nog gezond.
De Rading heeft in 2016 gekozen voor een stelselwijzing waarin de voorziening groot onderhoud is
vervangen door een bestemmingsreserve voor groot onderhoud. Ook zonder deze reserve blijft de
solvabiliteit 43% vergeleken bij 49% eind 2015 en 38% eind 2014. Met de bestemmingsreserves erbij
is de solvabiliteit eind 2016 49%.
Op 31 december 2016 heeft de Rading net als in vorige jaren een gezonde liquiditeitspositie, met een
current ratio van 2. Echter gedurende 2016 is gebleken dat dit snel kan variëren. De Rading zal zich
daarom blijven inzetten om de debiteuren positie van de Rading te verlagen. De maatregel om niet te
starten met zorg voordat de administratie zijde geregeld is, zal hier zeker aan bijdragen.
De facturatie is verbeterd. Er wordt maandelijks tijdig gefactureerd. Deze is nog niet volledig doordat
er om administratieve redenen nog steeds facturen worden afgekeurd. Het oplossen van deze
administratieve problemen kost vaak veel tijd. Door de administratie op orde te hebben voordat zorg
wordt gestart, zullen administratieve knelpunten achteraf ook afnemen.
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Bijlage 1 - Cliënten per zorgcategorie en regio
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Unieke cliënten Pleegzorg
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Bijlage 2 - Doelgroepenomschrijving

Kinderen en jongeren
die een (gezins)vervangende (tijdelijk of langdurige) veilige opvoedingssituatie nodig hebben
Soms zijn ouders niet in staat hun kind zelf op te voeden. Ze zijn verslaafd, ze mishandelen (seksueel)
of verwaarlozen hun kind. Ook kan het zijn dat een kind door een scheiding ernstig in de knel komt.
Of een kind heeft ernstige psychische problemen die de ouders niet kunnen dragen en waar
gespecialiseerde hulp nodig is.
Deze kinderen moeten (tijdelijk) kunnen opgroeien in een pleeggezin. Soms heeft de problematiek
de ontwikkeling of de hechting zodanig verstoord dat opgroeien in een gezin niet meer mogelijk is.
Dan is opvang in een kleinschalige woonvorm mogelijk.
(Pleeg)gezinnen
met kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblematiek
Er is sprake van ernstige gedragsproblemen wanneer een jeugdige een patroon heeft ontwikkeld van
negativistisch, opstandig, ongehoorzaam en vijandig gedrag tegenover autoriteitsfiguren. Of van
gedrag waarbij de grondrechten van anderen en belangrijke sociale normen of regels worden
overtreden. Hierdoor is sprake van een beperking in functioneren van de jeugdige. En/of van lijdensdruk voor de jeugdige zelf, voo r zijn ouders of v o o r z i j n omgeving. 10
De ernstige gedragsproblemen zijn in 4 soorten onder te verdelen:
 dwars en opstandig gedrag
 prikkelbaar en driftig gedrag
 druk en impulsief gedrag
 antisociaal gedrag
Meiden en jongens
van 13-23 jaar met een meervoudig trauma door (seksueel) misbruik of mishandeling,
en hun gezinnen
Onze hulp richt zicht op meiden, maar steeds vaker ook op jongens, die kwetsbaar zijn voor
afhankelijkheidsrelaties en/of moeite hebben met zelfafbakening. Het gaat hierbij om meiden die zich
in een (amoureuze) relatie storten, waarbij ze in toenemende mate hun vrijheid en waardigheid
verliezen. Zij lopen risico op lichamelijk en zedelijk verval.
Sommige meiden zijn hiervoor extra kwetsbaar of zijn extra kwetsbaar voor verdere
beschadiging. Deze kwetsbare meisjes zijn vaak emotioneel afhankelijk en gaan sterk op het oordeel
van anderen af. Dit vergroot de kans dat zij in contact komen met risicovolle, misbruikende jongens.
En met mannen die controle op hen uitoefenen via geweld en bedreigingen (denk aan loverboys en
prostitutie).
Bij deze meisjes komt sociaal isolement veel voor als oorzaak van de problematiek. De meisjes komen
vaak uit een problematische thuissituatie en zijn verwaarloosd. Conflicten met ouders, psychische
problemen door een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis vergroten het risico.
Tot slot kunnen traumatische ervaringen uit de jeugd, zoals seksueel misbruik, ervoor zorgen dat
meisjes seks als communicatiemiddel gaan zien.

10

Konijn, Bruinsma, Lekker-kerker, Eijgenraam, Van der Steege & Oudhof, 2009.
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Bijlage 3 - Schematische weergave hulpvormen-doelgroepen
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Bijlage 4 – Interventies in pleegzorg

Binnen De Rading zijn in 2016 de volgende interventies regelmatig binnen pleegzorg ingezet:
Naam interventie

Afkorting

Video Interactie Begeleiding

VIB

Parent Management Training Oregon

PMTO

Parent Child Interaction Therapy

PCIT

Tools4U
Multi Dimensional Family Therapy

MDFT

Triple P groepsaanbod
Ouderbegeleiding na een opvoedbesluit
2thepoint pleegzorg
Pleegouder Pleegkind Interventie

PPI

PPI (Pleegouder Pleegkind Interventie)
PPI is bedoeld om de relatie tussen pleegouders en hun jonge pleegkind (0-4 jaar) te verbeteren door
ze te ondersteunen bij het opbouwen van een relatie met het kind.
Uit promotieonderzoek11 van Hans van Andel naar de Pleegouder Pleegkind Interventie, waarin ook
De Rading participeerde, wordt het positieve effect van de interventie aangetoond. Uitkomsten
hiervan zijn - in vergelijking met pleegouders die een regulier programma volgden - dat pleegouders
die PPI volgden:
 Sensitiever reageren op hun kind
 Beter structuur bieden
 Zich minder opdringen in contact
De pleegkinderen in de PPI-groep reageren actiever op de pleegouder: ze geven meer respons en
betrekken de pleegouder meer bij hun activiteiten.
Triple P groepsaanbod
Triple P (gedragsgerichte gezinsinterventie) is een erkende methode waarin (pleeg)ouders een
positieve opvoedstijl aanleren.
In het kader van algemene opvoedondersteuning van pleegouders biedt de Rading Triple P-trainingen
voor 0-12 en voor Teens aan pleegouders aan. Deze trainingen richten zich op versterken van de
opvoedvaardigheden van pleegouders. De Triple P-trainingen worden tweemaal per jaar aangeboden.
In 2016 is gestart met het aanbieden van de digitale variant van Triple P.
Ouderbegeleiding na een opvoedbesluit
Ouderbegeleiding na een opvoedbesluit is een methodiek die door De Rading ontwikkeld is om ouders
te ondersteunen in hun nieuwe rol, vanaf het moment dat het opvoedbesluit bij pleegouders genomen
is. De module richt zich o.a. op rouwverwerking en herdefiniëring van de ouderrol.

11

Promotieonderzoek van Hans van Andel aan de Rijksuniversiteit Groningen, http://www.rug.nl/news-and-events/events/phdceremonies/2015/promoties-2015?hfId=100952
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De methodiekbeschrijving is ingediend bij het Nederlands Jeugd Instituut ten behoeve van opname in
de databank ‘effectieve jeugdinterventies’ en is inmiddels in behandeling. Verschillende
pleegzorgorganisaties hebben in 2016 aangegeven belangstelling te hebben voor deze module.

De methodiekbeschrijving ‘Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit’ is ingediend bij het
NJI.

2thepoint
2thepoint refereert aan een belangrijk doel van de pleegzorgplaatsing: duidelijkheid geven over het
perspectief van de jeugdige. Het is een methodisch opgezette, intensieve vorm van hulpverlening
binnen pleegzorg.
In ieder startend pleegzorgtraject is het stellen van perspectief een prominent doel. Bij sommige
begeleidingen is intensievere inzet van De Rading nodig om het perspectief binnen een aanvaardbare
en afgesproken termijn te kunnen bepalen. Het betreft plaatsingen waarbij intensieve begeleiding van
ouders wordt ingezet om de kans op een thuisplaatsing zo groot mogelijk te maken.
In maart gaf De Rading een 2thepoint-presentatie op het FICE-congres 'community based care' in
Almelo. FICE is een internationaal samenwerkingsverband van professionals in de jeugdzorg dat sinds
1948 bestaat. Benadrukt werd ook daar dat verschillend wetenschappelijk onderzoek aantoont dat
duidelijkheid geven over het perspectief voor de ontwikkeling van uithuisgeplaatste kinderen van
groot belang is.
In september 2016 was De Rading te gast als spreker bij de Landelijke Kennismiddag voor
Kinderrechters. Andere gastsprekers waren Femmie Juffer (Bijzonder Hoogleraar Adoptiestudies) en
Mariska Kramer (jurist gespecialiseerd in pleegzorg). Een bijeenkomst op hoog niveau waar we onze
deskundigheid op het gebied van pleegzorg goed voor het voetlicht konden brengen.
Er zijn in 2016 12 2thepoint-trajecten gestart en 6 beëindigd. Hoewel in de meeste gevallen het
pleegkind niet teruggeplaatst werd bij ouders, is het doel van het traject in alle gevallen behaald: het
opvoedbesluit wordt binnen de afgesproken termijn genomen, waarbij intensief wordt samengewerkt
met ouders.
Een van de ouders verwoordde het als volgt:
"Ik vind het een goed traject omdat het als doel heeft J. weer bij mij terug te laten komen. En
dat jullie er ook veel voor doen om dit voor elkaar te krijgen. Zoals PCIT, traumatherapie en
andere gesprekken. We gaan stap voor stap. En nu zie ik dat ik ook rechten en plichten heb".
Hoe overleef ik mijn (pleeg)ouders?
Sinds een aantal jaren organiseert De Rading een groepsaanbod voor pleegjongeren van 12 jaar en
ouder. Doelstelling van de groep is dat jongeren een toenemend bewustzijn ontwikkelen rondom
afkomst en identiteit. Voor jongeren in deze leeftijdsgroep is dit vaak een actueel thema en bij
pleegjongeren komt hier nog het element van pleegzorg bij. Dit zorgt voor extra vragen rondom
(gezin van) herkomst en manier van omgaan hiermee.
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Hoe overleef ik mijn (pleeg)ouders wint de aanmoedigings- en publieksprijs van de Alliantie
Kind in gezin.

Tienerloop
Deze training richt zich op pleegouders met een pleegkind vanaf 10 jaar. De training biedt een
programma over psychosociale ontwikkeling van tieners, competenties voor het opvoeden van tieners,
pathologie, mediaopvoeding, etc.
Reden voor het ontwikkelen van deze groep is de toenemende vraag naar pleegzorgplaatsingen voor
tieners. Plus het gegeven dat de kans op breakdown bij deze doelgroep groter is dan bij plaatsingen
van pleegkinderen die jonger zijn dan 10 jaar.12
In 2016 zijn 3 Tienerloop-groepen gegeven. De training wordt goed gewaardeerd door de deelnemers.
Een reactie:
" Elke pleegouder met een puber zou deze avonden moeten volgen.”

12

Oijen, S. V. (2010). Resultaat van pleegzorgplaatsingen: een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente
pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen Groningen: s.n.
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Bijlage 5 - Volledig overzicht gegevens Raad van Toezicht

De heer C.W.J. Schreuders
Hoofdfunctie
Directeur/eigenaar
organisatieadviesbureau Public
Servants

Positie
Voorzitter RvT,
lid auditcommissie &
remuneratiecommissie

Nevenfuncties
Raad van
commissarissen
Tomin Groep,
Hilversum

Positie
Voorzitter

1e installatie
21-05-2013

Termijn
2e

Geslacht/leeftijd
M/58

Bezoldigd
Ja

Mevrouw drs. A.J.H. van Straten-Hagen RA (lid op voordracht van de Pleegouderraad)
Hoofdfunctie
Manager Financiën
Woningcorporatie
Dudok Wonen

Positie
Voorzitter auditcommissie &
remuneratiecommissie

Nevenfuncties
Lid Raad van
Commissarissen
Woondiensten
Aarwoude

Positie
Commissaris
namens de
huurders

1e installatie
1-2-2016

Termijn
1e

Geslacht/leeftijd
V/47

Geslacht/leeftij
d
M/67

Bezoldigd
Ja

De heer dr. ir. J.A.H. Baecke MPM
Hoofdfunctie

Positie

1e installatie

Termijn

Zelfstandig adviseur

Voorzitter
commissie
Kwaliteit &
Veiligheid

10-12-2012

2e

Nevenfuncties
Regionale
Klachtencommissie
Ouderenzorg

Positie
Lid

Bezoldigd
Onkostenvergoeding
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Mevrouw ing. O. Modderkolk
Hoofdfunctie

Positie

1e installatie

Termijn

Directeur/eigenaar
Xavier-Advies

Lid auditcommissie &
remuneratiecommissie

10-12-2012

2e

Nevenfuncties
geen

Positie

Geslacht/leeftij
d
V/41

Bezoldigd

Mevrouw drs. J. Booij
Hoofdfunctie

Positie

Directeur regio
Oost Dichterbij

Lid commissie
Kwaliteit &
Veiligheid

Nevenfuncties
geen

Positie

1e
installatie
1-2-2016

Termijn

Geslacht/leeftijd

1e

V/53

1e
installatie
10-02-2014

Termijn

Geslacht/leeftijd

2e

M/53

Bezoldigd

De heer mr. C. Cörüz
Hoofdfunctie

Positie

Directeur Centrum
Internationale
Kinderontvoering

Lid commissie
Kwaliteit &
Veiligheid

Nevenfuncties
CC Consultancy b.v.

Positie
Eigenaar

Bezoldigd
Ja

Commissie Transitie
Autoriteit Jeugd
Raad van Toezicht
Trivium Lindenhof
Nederlands Helsinki
Commissie
Eduardo Frei
Stichting
Visiegroep Justitie &
veiligheid CDA

Lid

Ja

Lid

Ja

Lid

Nee

Bestuurslid

Nee

Voorzitter

Nee
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