JAARREKENING 2017

stichting Oosterpoort

8.1 Jaarrekening

M

MAZARS
n SEP 2

26

Mazars Accoun ants

tnttl He

stichting Oosterpoort

8.1 JAARREKENING
8.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
Ref. 31-dec-17

31-dec-16

€

€

1

2.841.068
2.841.068

3.167.156
3.167.156

2
3

4.152.279

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Totaal vlottende activa

4.879.523

3.078.793
3.076.830
6.155.623

Totaal activa

7.720.591

9.322.779

31-dec-17

31-dec-16

€

€

67.512
2.566.544

Liquide middelen

PASSIVA

727.244

Eigen vermogen

Kapitaal
Bestemmingsfonds collectief
O erige reserves
Totaal eigen vermogen

4

67.512
349.580
1.791.667
2.208.759

Voorzieningen

5

1.589.147

1.595.361

Langlopende schulden

6

1.150.668

1.201.344

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

7

2.772.017

3.520.541

7.720.591

9.322.779

Totaal passiva

371.477
3.005.533
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8.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017
Ref.

2017

2016

€

€

0

4.433

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Omzet DBG zorgproducten
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

8

23.400.879

22.663.926

Overige bedrijfsopbrengsten

9

600.996

558.564

24.001.875

23.226.923

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

10

17.969.441

15.767.783

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

11

347.871

382.806

Overige bedrijfskosten

12

6.464.835

6.451.633

Som der bedrijfslasten

24.782.147

22.602.222

BEDRIJFSRESULTAAT

-780.272

624.701

-16.502

-8.846

-796.774
-796.774

615.855
615.855

13

Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

RESULTAAT BOEKJAAR
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8.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

€

2017
€

€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -780.272 624.701
Aanpassingen oor:
- afschrijvingen 347.872 382.806
- mutaties voorzieningen/bestemmingsreserve _ -6.214 -1.055.185

341.658 -673.379
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen

-1.073.486

-1.542.754

- kortlopende schulden (excl. schulden aan

kredietinstellingen)

-748.506

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

679.070
-1.821.992

-863.684

-2.260.606

-912.362

265

6.418

-16.767

-15.264

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-16.502

-8.848

-2.277.108

-920.208

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-21.784

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-297.030
-21.784

-297.030

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-50.695

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen (afname)

-49.590
-50.695

-49.590

-2.349.587

-1.266.828

Stand geldmiddelen per 1 januari 3 3.076.830 4.343.658
Stand geldmiddelen per 31 december 3 727.244 3.076.830
Mutatie geldmiddelen -2.349.586 -1.266.827

Toelichting
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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8.1.4 ALGEMENE TOELICHTING 8i GRONDSLAGEN VA WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
8.1.4.1 AIGEMENE TOELICHTING
Gegevens rechtspersoon

Zorginstelling Stichting Oosterpoort is statutair (en feitelijk) ge estigd te Oss, op het adres Kamperfoeliestraat 60, en is geregistreerd onder
K K-nummer 17110624. De belangrijkste acti iteiten zijn het verlenen van jeugdzorg in de regio en omliggende regio's.
Grondslagen oor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteid in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen oor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door
de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, organisatie-zonder-winststreven en
de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de aardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten,
tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Stelselwijziging
In 2016 was de verslaglegging gebaseerd op regeling WTZi, RJ 655. In 2017 is dit aangepast naar RJ 640. De stelsel¬
wijziging heeft geen effect op resultaat en vermogen van het voorgaand boekjaar en derhalve is het niet noodzakelijk
om de vergelijkende cijfers aan te passen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
(On)zekerheid over continuïteit (van zorg):
Stichting Oosterpoort levert jeugdzorg. Oosterpoort werd In 2017 hoofdzakelijk gefinancieerd door de regio gemeente Brabant oordoost
(BNO) en een aantal omliggende regio's. Het contract met de regiogemeente BNO betreft een meerjaren overeenkomst tot en met 2019.
In het jaar 2018 zijn met alle gemeenten waarin ook in 2017 zorg werd verleend contracten afgesloten.
In Oss en een paar andere gemeenten binnen de regio Brabant Noordoost heeft Oosterpoort WMO overeenkomsten afgesioten.

Stichting Oosterpoort is in de regiogemeente BNO voor de continuïteit van jeugzorg een essentiële aanbieder met betrekking tot verblijf en
ambulante zorg.

Regiogemeente Brabant Noordoost (BNO):
Oosterpoort heeft in 2017 beleid ingezet om het transformatieplan van de regiogemeente BNO uit te voeren. Met name heeft Oosterpoort
zich gericht op het voorkomen van kostbare uithuisplaatsingsen en uitstroom uit de regio naar de 3e lijn terug te dringen. Echter, de kosten
van de innovatie en de feitelijke meerkosten van de intensief ambulante trajecten worden niet vergoed binnen het contract met de regio
BNO. De investering in innovatie en de extra exploitatiekosten van de innovatie hebben bijgedragen tot het verlies van Oosterpoort in
2017.
In het 2e halfjaar 2017 heeft Oosterpoort kritisch gekeken naar de zorgproducten die zij levert in relatie tot de vraag/opdracht vanuit de
regio BNO op basis haar transformatieplan. Oosterpoort heeft ervoor gekozen om zich te richten op de kernproducten verblijf
(gezinshuizen, behandelgroepen zwaar en pleegzorg) en ambulante zorg en zich als specialistische aanbieder van jeugdzorg te profileren.
Dit is in lijn met de transformatie agenda van regio BNO en heeft geresulteerd in voorgenomen besluiten om de zorgproducten NP, training
en match af te bouwen en zorgproduct woonbegeleiding om te ormen naar andere vormen van residentiële zorg. De analyses en de

noodzakelijke interne interventies zijn gedeeld met de regiogemeente BNO. In januari 2018 is regiogemeente BNO akkoord gegaan met de
te saneren onderdelen.

Oosterpoort heeft na akkoord met regiogemeente BNO een herziende begroting 2018, meerjarenbegroting en meerjaren
liquiditeitsbegroting opgemaakt. De meerjarenbegroting over 2018 en 2019 laten zien dat Oosterpoort met de te nemen
saneringsmaatregelen en reorganisatie in staat is om een goed zorgaanbod te blijven leveren en als organisatie duurzaam kan
voortbestaan. Vanwege de te saneren onderdelen en de kosten van de reorganisatie gaf de liquiditeitsbegroting een tekort aan oor april

2018. De regiogemeente BNO heeft tijdelijke liquiditeitsteun gegeven door het oorschot van december 2018 in april 2018 uit te betalen.
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8.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
In april 2018 is Oosterpoort overvallen door het plotselinge beleidsvoornemen van de regiowethouder BNO om in te willen grijpen in de
meerjarenovereenkomst met Oosterpoort voor 2018 en 2019. Hoewel Oosterpoort en regiogemeente BNO in januari 2018 in
onderhandeling waren overeengekomen de aantallen woonbegeleiding om te bouwen naar andere vormen van residentiele zorg (binnen
de contractvoorwaarden mogelijk en overeengekomen), wilde regiogemeente BNO deze ombouw niet financieren en het contract voor

2018 en 2019 met € 1,3 miljoen verlagen. Dit is in tegenspraak met de bepalingen in het contract. Naar aanleiding van het
beleidsvoornemen van de regiogemeente BNO heeft Oosterpoort het meerjarencontract juridisch laten toetsen. Juridisch gezien kan de
regiogemeente BNO het bedrag van de meerjaren o ereenkomst in 2018 en 2019 niet verlagen. Daarnaast heeft Oosterpoort het
beleidsvoornemen van regiogemeente BNO nog getoetst bij VNG en de Transitie Autoriteit Jeugd. Beide organisaties onderschrijven de
uitkomsten van de juridische toets die Oosterpoort heeft laten uitvoeren. Ondertussen is regiogemeente BNO teruggekomen op het
beleidsvoornemen.

Begin mei 2018 is regiowethouder BNO teruggekomen op het beleidsvoornemen met betrekking tot het bedrag van de overeenkomst voor
2018. In juni zijn Oosterpoort en BNO overeengekomen, dat het contract voor 2019 niet met € 1,3 miljoen verlaagd zal worden. Voor het

bedrag van € 1,3 miljoen kan Oosterpoort verblijf en ambulante zorg leveren. BNO heeft de afspraak schriftelijk bevestigd.

Stichting Oosterpoort heeft een positieve verwachting ten aanzien van de continuïteit in de komende jaren vanwege de volgende redenen:

Subsidie Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)
In december 2017 heeft Oosterpoort bij TAJ een subsidieverzoek ingediend voor een bedrag van € 6,7 miljoen. Het subsidietraject is
ondertussen door de TAJ afgerond en de definitieve subsidie toekenning is € 3,0 miljoen.
Bank
Bovenop het definitieve subsidie bedrag TAJ heeft Oosterpoort nog een rekening courant krediet nodig bij een bank. Tot op heden heeft
Oosterpoort geen rekening courant krediet bij een bank. Zij heeft haar liquiditeitsbehoefte steeds uit eigen middelen kunnen financieren.
Vanwege het verlies in 2017, afbouw van eerder vermelde zorgproducten en de door te voeren reorganisatie 2018 heeft Oosterpoort

bovenop het toegekende subsidie bedrag TAJ tijdelijk een rekening courant krediet nodi . De huisbankier zal een rekening courant krediet
van € 500.000 beschikbaar stellen.
Risicospreiding
- Oosterpoort heeft in meerdere regio's contracten afgesloten
- Oosterpoort heeft een contract voor het verzorgen van interventies in het justitieel kader

Goede financiële positie
- Per balansdatum is de solvabiliteit 29%
- Per balansdatum is de current ratio 1,76

Flexibilisering:
- Flexibele schil aan arbeidscontracten van 34%
- Eigendomspanden zonder hypotheek of met weinig restschuld en een lagere boekwaarde dan verkoopwaarde
- Huurpanden met kortlopende huurcontracten ofwel langlopende huurcontracten maar flexibel inzetbaar

De liquiditeit is beoordeeld tot en met december 2019. Om deze reden is deze jaarrekening opgesteld op basis van de
continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, uitgezonderd effecten van de
stelselwijziging. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel stelselwijziging. De vergelijkende cijfers in de balans en/of resultatenrekening
zijn op enkele regels anders gepresenteerd ten opzichte van de jaarrekenig van voorgaand jaar. Dit is ten behoeve van de

vergelijkbaarheid.
Verbonden rechtspersonen

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie zijn
betrokken: Stichting Oosterwijs. Deze stichting verzorgt speciaal onderwijs in cluster-4. De Stichting Oosterwijs
heeft geen zeggenschap over de Stichting Oosterpoort. Stichting Oosterpoort heef geen zeggenschap op Stichtingr~ »|w||||

m] mazar

Oosterwijs.
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8.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Consolidatie
Op basis van artikel 7, lid 5 en 6 van de regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de
consolidatie gebleven: Stichting Oosterwijs te Oss.
8.1.4.2 GRONDSLAGEN VAN AARDERING VAN AaiVA EN PASSIVA
Activa en passiva

Een actief wordt in de balans opgenomen anneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Stichting
Oosterporot zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale waarde.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed
zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattin en en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Materiele vaste activa

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
De afschrijvingen over vaste activa met een historische aanschafprijs van meer dan €2.500,- zijn vanaf 2015 als volgt:

vanaf 2015
Gebouwen
5%
Verbouwingen
5%
Telefoon-

en

alarminstallaties

Installaties
Terreinen

20%

5%

2,5%

Inventarissen
15%
Kantoorautomatisering 20%
Vervoermiddelen

oo

Groot onderhoud:
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen aan de passiefzijde van de
balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening. De toevoeging aan de voorziening wordt

bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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8.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN AN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode
worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van
vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Voorziening is bepaald op basis van inschatting van de inbaarheid openstaand bedragen in nauw overleg met betrokken managers.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen kapitaal, bestemmingsreserve, bestemmingsfonds en overige reserve.

Kapitaal:
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting an de Stichting ingebracht kapitaal
Bestemmingsfonds:
Bestemmingsfonds zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de
statuten zou bestaan.
Bestemmingsreserve:

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Overige reserve:
Onder overige reserves is opgenomen dat deel an het eigen vermogen, waaro er de bevoegde organen binnen de statutaire

doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken.
Voorzieningen
Algemeen:

Voorzieningen worden gevormd oor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, het gevolg zijn van
een gebeurtenis uit het verleden en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
Voorziening jubilea:
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de nominale waarde van de

in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Er is in 2017
zowel gedoteerd als onttrokken aan deze voorziening.

Voorziening groot onderhoud:
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d.,
gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. Er is in 2017 zowel gedoteerd als
onttrokken aan deze voorziening.

Voorziening ORT:
De voorziening ORT betreft een voorziening voor risico's met betrekking tot betalingsverplichtingen ORT tijdens verlof gedurende de
periode 2012 tot en met 2015.
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Lang- en kortlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende
schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend
jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Onder handen werk: Dbc's en trajecten

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede
verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de
openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de
voorschotten, die ontvangen zijn in mindering gebracht.

De onderhanden trajecten jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede
verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De productie van de onderhanden trajecten is bepaald
door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden trajecten worden
de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht.

Inkomensverzekering
M.i.v. 2014 bestaat er voor de medewerkers van St.Oosterpoort de mogelijkheid om een inkomensverzekering af te
sluiten. Genoemde inkomensverzekering komt geheel ten laste van de werknemer.
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8.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN AARDERI G EN RESULTAATBEPALING
8.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het erschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealsieerd zijn. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar
zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het

verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp.
bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmmingsreserve resp. bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat
van baten en lasten.

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij
zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de
groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin
de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-enverliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente,

wordt als schuld In de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil
tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere
rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor het leveren van
diensten. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de
eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de
geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichtte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen:
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden
het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale
lasten direct kunnen worden toegerekend.

Pensioenen:

De stichting heeft voor de werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als toegezegd-pensioenregeling, waarbij de
toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij PGGM en wordt, conformde
jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging- in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het
boekjaar verschuldigde premie als kosten wordt verantwoord.

De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige
aanpassingen in de jaarlijkse bijdrage van het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen
voorziening. Informatie over eventuele tekorten en gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in toekomstige jaren is niet beschikbaar.
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8.1.4 LGEMENE TOELiCHTiNG & GRO DSLAGEN VA WAARDERi G EN RESULTAATBEPAÜ G
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boek insten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiëie baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en
passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen
die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

8.1.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit
financieringsactiviteiten.

8.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de Stichting zich
gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BAL S PER 31 DECEMBER 2017
AaiVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Totaai materiële vaste activa

31-dec-17

31-dec-16

€

€

2.544.693

2.676.714

296.375

490.442

2.841,068

3.167.156

2017
€

2016
€

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

3.167.156

3.401.605

Bij: investeringen

Boekwaarde per 1 januari

21.784

Af: afschrijvingen

347.872
0

297.030
382.806
148.673

2.841.068

3.167.156

Af; bijzondere waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Vanaf 1 januari 2003 heeft oosterpoort het hoofdkantoor aan de Kamperfoeliestraat 60 in Oss in eigendom.
Dit gebouw is gefinancierd met een investeringssubsidie en staat voor een waarde van € 0 op de balans.
De afschrijvingspercentages zijn opgenomen in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

2. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-17

31-dec-16

€

€

Vorderingen op debiteuren

867.210

1.534.610

Onderhanden werk zorgproducten

365.144

360.279
317.835
134.313
225.886
505.370

1.209.913

og te factureren omzet

13.942

Overige vorderingen

1.136.778

Vooruitbetaalde bedragen

587.106

Te ontvangen bedragen/subsidies
Kruisposten
Totaal vorderingen en overlopende activa

-27.814

500

4.152.279

3.078.793

Toelichting op vorderingen en overlopende activa;
De vordering op debiteuren zijn flink gedaald, mede door het stringente debiteurenbeleid. In 2016 is een start gemaakt met het inregelen
van het electronisch berichten verkeer.

Gefactureerde bedragen waaraan ernstig wordt getwijfeld of deze wel zullen worden ontvangen zijn opgenomen in de voorziening
dubieuze debiteuren. Het gesaldeerde bedrag van beide posten is opgenomen in de positie vorderingen op debiteuren.
In 2017 is er een bedrag van € 52.864,- aan deze voorziening onttrokken.
Ultimo 2017 bedraagt de voorziening dubieuze debiteuren € 176.164,- (2016 € 229.028,-)
De vorderingen hebben een looptijd korter dan Ijaar.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BAL S PER 31 DECEMBER 2017
AaiVA
3. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17

31-dec-16

€

€

178.356

Spaarrekening

515.837

292.640
39.163
2.745.027

Totaal liquide middelen

727.244

3.076.830

Rekening courant

33.051

Kassen

Toelichting:
Tijdelijk overtollige liquide middelen worden gestald op rentege ende spaarrekeningen.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BAL NS PER 31 DECEMBER 2017
PASSI A
. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal

31-dec-17

31-dec-16

€

€

67.512

Bestemmingsfonds jeugdzorg
Bestemmingsreserve frictie en organisatie
Overige reserves

349.580
1.791.667

67.512
2.012.022
554.522
371.477

Totaal eigen vermogen

2.208.759

3.005.533

Overige
mutaties

31-dec-2017

€
0

67.512

0

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal
Bestemmingsfonds jeugdzorg

Saldo per

Resultaat-

l-]an-2017

bestemming

€

€
0
0

67.512
2.012.022
554.522
371.477
3.005.533

Bestemmingsreserve frictie en reorganisatie
Overige reserves
Totaal eigen vermogen

Saldo per

€

2.012.022

0

-591.832

-2.012.022

-796.774

0

349.580
1.791.667
2.208.759

-204.942

Toelichting op eigen vermogen:
Op basis van de beschikking "besluit tot wijziging subsidieveriening 2014'' d.d. 18 december 2014 is er in 2014 een bedrag van €2.012.022,- ten laste gebracht van de risicoreserve naar het bestemmingsfonds.Dit bedrag is in 2017 toegevoegd aan de
overige reserves.

Op de opvang vluchtkinderen is In 2017 een tekort gerealiseerd ten bedrage van € 204.942,-. De opgebouwde reserve bedroeg ultimo
€ 59.883 (+)is daarmee ultimo 2017 negatief geworden. Dit meerjaren resultaat is opgenomen in de bestemmingsreserve frictie en
reorganisatie
5. Voorzieningen

Saldo per
Het verloop is als volgt weer te ge et l-jan-17

Dotatie

€

€

Groot onderhoud 1.327.178
Voorziening jubilea 170.816
ORT vooziening 97.367
Totaal voorzieningen 1.595.361

81.006
33.818

Onttrekking

Vrijval

Saldo er
31-dec-17

0
114.824

€
94.258 0
26.780 0

00
121.038

€

€

0
0
0
0

1.313.926
177.854
97.367
1.589.147

Toelichting oorzieningen
Aan de oorziening groot onderhoud is in 2017 het bedrag van € 94.257- onttrokken en het bedrag van
€ 49.907,- gedoteerd. Ultimo 2016 is een voorziening opgenomen inzake het risico op

terugbetalingsverplichtingen ORT tijdens verlof, periode 2012/2015. De status hiervan blijft in 2017 ongewijzigd.
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden bescho wd:
31-dec-17

297.367
1.291.780
1.000.000

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

Hiervan langlopend (> 5 jaar)
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
PASSIVA
6. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-17

31-dec-16

€

€

291.669

324.896

909.829

927.299

1.201.498

1.252.195

2017
€

2016

Stand per 1 januari
Af: correctie op lening waarborghypotheek
Af: aflossingen / amortisatie

1.252.195
50.697

1.450.460
148.673
49.592

Stand per 31 december

1.201.498

1.252.195

50.830

50.851

1.150.668

1.201.344

Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden
Totaal langlopende schulden

Het verloop is als volgt weer te geven:

€

0

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 50.830 50.851
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 j'r.) (balanspost) 1.150.668 1.201.344

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 910.232 999.043

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlo ende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
Voor het erloop van de betreffende leningen verwijzen wij u naar bijlage l.De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij
Rabobank luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en terreinen;
* Jaarlijks wordt voor een bedrag van € 17.470,- op langlopende schulden geamortiseerd.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BAL S PER 31 DECEMBER 2017
P SSI A
7. Kortlopende schuld n en overlopende passi a
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen /amortisatie langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen

31-dec-17

31-dec-16

€

€

291.322
50.830
1.146.280

609.415
50.581
1.043.353
189.429
60.021
499.374
192.162
8.357
24.257
843.592
3.520.541

0
61.102

496.216
204.279

Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Contributies personeelsvereniging
Te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

988
19.189
501.811
2.772.017

Toelichting te betalen kosten
Naast verplichtingen die zijn afgeleid an de saiarisuitgaven zijn posten opgenomen die, met name, betrekking hebben op
opgenomen terugbetaiingsverplichtingen inzake ORT tijdens verlof, periode 2011/2015.
Kortlopende schulden hebben allen een looptijd korter dan Ijaar.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De instellingh maakt in de normale beddrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die
de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans
zijn opgenomen. De instwelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om
de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.
Kredietrisico's
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren 85% geconcentreerd bij emeentes.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van leningen.De hyiothecaire leningen
bij de bank hebben een variabele rente. Over langlopende waarborghypotheken is Oosterpoort geen rente verschuldigd.
Reele waarde
De reële waarde van de meeste in de balans balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder voderingen,
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde daarvan. De reële waarde van de overige
in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.
Niet in de balans opgenomen activa of verplichtingen
Stichting Oosterpoort heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.
Betaalbaar
totaal
Betaalbaar tussen 1-5 Betaalbaar betaalbaar
31-12-2017
na 5 jaar.
binnen 1 jaar
jaar
Huur
Lease

184.688
35.961

349.622
19.705

33.368

Totaal meeijarige verplichtingen

220.649

369.327

33.368

567.678
55.666

623.344
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8 J.5 TOEUCHT1NG OP DE BAI NS PER 31 DECEMBER 2017

Ovenicht ianBlopende vaste activa ul imo 2017
cumulatieve afschrljvinccn
31/12/2016
T iLlii i

Boekwaarde 31-12-2017

149.634

0

0

0

0

196.526

6.892

1 9.63

4.135.783

1.608.702

2.527.082

0

0

0

132.022

4.135.783

1.7 0.72

2.395.060

1.283.259

856.853

426.406

19.151

0

3 .779

153.530

1.302. 10

1.0 5.162

257.248

313,1 9

249.109

6 .040

2.633

0

0

27 7

315.782

276.656

39.126
0
2.8 1.068

23.370

0

0

0

0

0

23.370

23 70

2.78 .926

3.167.162

21.78

0

34.779

313.099

5373.871

3. 32.80
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A schrllvlngen 2017

Herwaarderincen 20 7

Deslnvesterincen 20 7

Investerincan 2017

196.526

5.952.087

Totaal

Boekwaarde 31-12*
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stichtin Oosterpoort

8.1.5 TOELICHTING OP DE B LANS PER 31 DECEMBER 2017
O erzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leningge er

Datum

Hoofdsom

Soort lening

loop-tijd

Rabobank Oss EO
Ministerie an WS:
Schans eterin

53th Weish Division plein
Herteweide 22
Boter eE en SerinEenstraat
Verbouwing Boterweg
Totaal

Maz rs Ac ount n s
int i He

30-apr-97
18-mei-ll

181.512

30

357.395

30

1-;. ¦¦ ¦
31-dec-85
¦ '
31-dec-86
31-dec-86 1 . ¦ • •
' ' ».
31-dec-90
4 •'
: '

2017/

Restschuld 31
december

rente

2016

2017

amortisatie

2017

%

€
Rabobank Oss EO

Nieuwe
leningen in

Aflossing in

lijke-

Restschuld 31
december

Werke-

Totale

hypotheek

hypotheek
(r„

92.117
232.779

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

161.690
178.705
148.479

j

: ' .¦ .1
,

165.630 . .W' - V ' .
89.014
183.781
1.252.195

17.470

0

50.697

Aflos-sing

wijze

2018

2017

¦ • ,

•

-''\ ,

waarbor hypotheek
waarbor hypotheek
waarborghypotheek
" ;
waarborghypotheek
li' 1 . t . waarborghypotheek
1,. ¦
waarbor hypotheek

Aflos-sin s-

jaren eind

€
.

84.415
207.254

7.702
25.525

.'

looptijd in

over 5 jaar

€

€

€

€

3,05%
2,25%

Resterende
Restschuld

€
10
24

aflossen
aflossen

..
161.690
178.705
148.479

161.690
178.705
148.479 . ... ¦ i.,

165.630

165.630
0

71.544
183.781
1.201.498

183.781
838.285

4

'

7.860
25.600
'•.'I*'. .•' . ¦ * *

: l,': •¦ • .

amortisatie

17.470

: ' fc 50.930
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8.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

OPBRENGSTEN
8. Opbrengsten
De specificatie is als volgt:

Gemeentelijke subsidies Jeugdzorg
Gemeentelijke subsidies Jeugdzorg Brabant Noordoost

Omzet AMV (Nidos)
Overige subsidies

Totaal

2017
€

2016
€

2.743.187
17.285.149
2.738.847
633.696
23.400.879

2.555.608
16.700.000
3.286.206

126.545
22.663.926

Toelichting
Oosterpoort is hofleverancier van jeugdzorg in regio Brabant Noordoost en levert tevens jeugdzorg
in overige gemeenten. Oosterpoort is in 2016 gestart met opvang van vluchtkinderen.
De omzet van vlucht inderen is als gevolg van het opdrogen van de vluchtelingenstroom in 2017 gedaald.
Per saldo stromen meer vluchtkinderen uit dan dat er instromen.
In de omzet Jeugdzorg regiogemeenten zien we een geringe stijging.

9. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

2017
€

2016

Overige dienstverlening:
Zorgdienstverlening
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor trainingen):
Huuropbrengsten

466.444
99.440
35.112

435.209

Totaal

600.996

558.564

De specificatie is als volgt:

€

109.424
13.931

Toelichting;
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8.1.6 Toelichting op de resuitatenrekening

LASTEN
10. Personeelskosten

2017
€

2016
€

Subtotaal

13.562.203
2.134.184
1.254.352
1.018.702
17.969.441

12.907.225
2.043.899
1.219.603
-402.944
15.767.783

Totaal ersoneelskosten

17.969.441

15.767.783

194
18
21
32

190
18
17
31

265

256

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Uitvoering zorg
Behandelcoördinator
Directie/management/staf

(Facilitaire) ondersteuning
Totaal

Toelichting
In het jaar 2016 is de voorziening frictie en reorganisatie vrijgevallen ten gunste van de overige personeelskosten.
Gecorrigeerd hiermee zien we een stijging van de personeelskosten van afgerond 5%.
In juli 2017 is een cao salarisverhoging van 1,65% doorgevoerd.

11. Afschrijvingen op materiele en immateriële vaste activa
De specificatie is als volgt:

- materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

2017
€

2016

347.871
347.871

382.806
382.806

M

€
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8.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

LASTEN
12. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

2017

2016

€
-Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
- Onderhoud
- Energiekosten
- Belastingen en heffingen
- Overige kosten accommodatie
- Onderhoud- en inrichtingskosten
- Schoonmaakkosten
- Verzekeringen (niet gebouwgebonden)
- Bevordering deskundigheid
- Kantoorbehoeften
- Drukwerk- en representatiekosten
- Telefoon-, porti- en vrachtkosten
- Documentatie en abonnementen
- Kosten stagaires en vrijwilligers
- Reis- en verblijfkosten
- Wervings- en Selectiekosten
- Advieskosten
- Licentiekosten
- Exploitatiekosten vervoer
- Overige apparaatskosten
- Administratiekosten derden
- Accountantskosten
- Activiteiten
- Automatisering

4.003.216

139.353

€
4.078.891
94.757

171.595

192.636
48.844
68.060
74.608

50.718
69.216

157.710

110.727
137.174

42.765

41.357

250

330

14.418
44.353

15.645
52.467

112.523
226.216

156.757
233.220
34.557

38.043
268.950
16.665

292.337
8.294
86.496
79.617
10.349
77.375
62.617
70.485
34.704

193.685
4.282
9.827
49.234
57.538

126.149
30.715
199.029
6.119.069

Subtotaal

145.317
6.115.002

Huur en leasing
345.766
336.631
Totaal overige bedrijfskosten 6.464.835 6.45 633

Toelichting:
De advieskosten zijn gestegen, deze is voornamelijk ingezet op de inrichting berichtenverkeer
ten behoeve van de cliëntenadministratie.
De accountantkosten zijn ten opzichte van 2016 gestegen met afgerond 56k, mede i.v.m. de WNT problemathiek
en extra werkzaamheden ivm controle productieverantwoordingen
M.i.v. 2016 is er in de vergoeding van gezinshuizen een wijziging aangebracht middels franchisevergoedingen.
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8.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

LASTEN
13. Financiële baten en lasten

De specificatie is ais volgt:

2017
€

2016

Rentebaten

265

Subtotaal financiële baten

265

6.418
6.418

Rentelasten huisvesting
Bank en rente kosten
Subtotaal financiële lasten

-8.050

-9.444

-8.717

-5.820

-16.767

-15.264

Totaal financiële baten en lasten

-16.502

-8.846

Toelichting:
De rentebaten zijn verkregen op spaarrekeningen.
8.1.6 Toelichting o resultatenrekening
14. Wet normering topinkomens
Voor deze paragraaf verwijzen wij u naar de naar de toelichting Wet Normering Topinkomens
15. Honoraria accountant

2017
€

De honoraria van de accountant zijn als volgt

Controle jaarre ening 2016
Controle jaarrekening 2017

41.149
75.000
10.000

Overige controlewerkzaamheden
Totaal honoraria accountant

126.149

2016
€
60.000
10.485
70.485

i l SEP
47

M zars Account nts
ini i He

stichting Oosterpoort

8.1.6 Toelichting op de resultatenrekening
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topin omens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting
Oosterpoort. Het oor Stichtin Oosterpoort toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 166.000 (het
bezoldigingsmaximum oor zorg en jeugdhulp, klasse IV, totaalscore 10 punten).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
la. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x C 1

G.C. Schep MSc

Functiègegeyens :.
Aanvang® en einde functiever ulling in 2017
Deel ijdfactor in fte®
Gewezen topfunctionaris?

(Fictieve) dienstbetrekking?®

bestuurder -

01/01 - 31/12
1,0
Nee
Ja

1

¦¦

.Bezoldiglng'-ï ;

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen®
Beloningen betaalbaar op termijn®

s. : ¦-

•• '¦
- •

••
i

140.492
11.794

Subtotaal

152.286

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum ®

166.000

1
1
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

152.286

Totale bezoldiging

1
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Gegevens 2016

N.v.t.

. l

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor 2017 in fte

1,0

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

135.948

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

11.502
147.450

M
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8.1.6 Toelichting op de resultatenrekening
Toezichthoudende topfunctionarissen

Ic. Toezichthoudende topfunctionarissen
edragen xCl . , - _

' " >

.

J.M. Erhiers ¦ ;

functtegegewns

01/01-31/12

Aan ang en einde functie ervulling in 2017

B

P.A. e Bruijn ;

yobfzjttèf: s

bldiglng

-

•

;

-

-i'.H.F.L Góverde -

Li :. . . k.kk k

/ kUd . .

01/01 -31/12

01/01-31/12

....

Bezoldiging

6.000

5.000

5.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

24.900

16.600

16.600

N.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging

6.000

5.000

5.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

GegevensZdXS k.. : ik-L. s'

-

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2017

bedragenx€l

_ .:

T'

• - t i-

01/01-31/12

01/01-31/12

6.000

5.000

5.000

0

0

0

6.000

5.000

5.000

H.W.M. van Velzen- . • % , '
Mol

Functiege evehs k_. ' y. y •

,' k s -

a

Bezoldigirig ï: ;

. k,n

lid ik J
01/01-31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2017

- i . ..J- ¦

01/01-31/12

E.W..Leenes

•

;• .

Lid. ..

i

;

.

- - • .-1 :.f -.j - ,

01/01-31/12

. k k - k k- k . c : kk

Bezoldiging

5.000

5.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

16.600

16.600

N.v.t.

N.v.t.

To ale bezoldi ing

5.000

5.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Gegevéns 2016 k ,-k ,kkf i

k

y _. ;

¦ •¦¦ r.iA kSkï kk-.ri:

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2016

01/01-31/12

01/01-31/12

5.000

5.000

0

0

5.000

5.000
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8.2 Overige gegevens
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8.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarre ening

De raad van toezicht van de Stichting Oosterpoort heeft de Jaarrekening 2017 op 12 september 2018 goedgekeurd.
8.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
Er is geen statutaire regeling inzake resultaatbestemming opgenomen.
Resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
8.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

De belangrijkste gebeurtenissen na balansdatum zijn de subsidie aanvraa bij en toekenning door
Transitie Autoriteit Jeugd en het beleidsvoornemen van de regio Brabant Noordoost,
zie continuïteitsveronderstelling bij 5.1.4.1 algemene toelichting.
8.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 12 september 2018

Raad van Bestuur Raad van Toezicht
De heer G.C Schep

Dhr. C.J.M. Ermers

bestuurder voorzitter

8.2.5 Controle erklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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MAZARS

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van

Stichting Oosterpoort

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2017
ONS OORDEEL
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Oosterpoort te
Oss gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen de Stichting Oosterpoort per 31 december 2017 en van
het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven en met de bepaling en bij en krachtens de Wet normering
topinkomens.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de resultatenrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol WNT vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Oosterpoort zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
het bestuursverslag;
de overige gegevens.
A ountants - Belastingadviseurs - Management Consultante
Druivenstraat 1 -4816 KB Breda
Tel: 088 277 17 34 - jankhim.han@mazars.nl
MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ 640
Organisaties zonder winststreven .

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN
TOEZICHT VOOR DE JAARREKENING
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven en met de bepalingen bij en krachtens de Wet normering
topinkomens (WNT). In dit kader is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de organisatie
in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om de

stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de stichting.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af
te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van
Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door de Raad van Bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Breda, 12 september 2018

MAZARS ACCOUNTANTS N.V.
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8.3 Bijlagen
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Bijla e 1: Staat van bezett ng 2017 regio Brabant Noordoost

I O erzicht behandelde Jeugdigen

Boxmeer Boxtel
Cullk
47
34
1
9
3

Mill en
Sint
Oss
elerii tac Hubert
120
15
4
1
15

SlntMichiels
Sint
Uden
Anthonis
estel
15
42
245
2
4
44

u ht

Totaal
1019
41
156
4

Oeelcontract

CBS

Bernheze Boekel

32

Met erbliif z aar

32
33
34

Met verbliif plee zor

Sintill en
lchlels
Sin
MelerIJs a Sint
s-Hertogen
Totaal
Uden
Vught
Anthonis gestel
Oss
d
Hubert
Landerd
-bosch
Haaren
Grave
Cuiik
Boxmeer Boxtel
Bernheze Boekel
CBS
127933
3497
6280
12263
2884
26712
14890
1252
1587
35324
1552
3597
4.072
4421
440
5276
3886
35

6

16

De o eri e gele erde zorg buiten de regio BNO wordt separaat verantwoord aan individuele Gemeenten of centrumge eenten.
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5
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19
19
5
2
54
2
1
5
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N
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94
4
8

34

BIJLAGE KERN PRESTATI ES

Personeelsformatie

Ontwikkeling personele inzet
2006
186,3

Uitvoering zorg

j Behandelcoördinator

2007
181,1

14,1

14,1

Directie/management/staf

5,8

5,9

; (Facilitaire) ondersteuning

32,9

37,5

2008
197,1

13

2009

2010

202

190

15

5,9

5,9

Pedagogisch personeel en
i gezinshuisouders

239,1

238,6

252

84,2

82

pleegzorgwerker
t

¦

O erig zorg

185,76 190

15

6,7 * 8,5

2017

2016

2015

NB

18,12

NB

17,89

18,13 1 18,28

6,7

14,65 : NB

21,62

16,91j1 20,83

36 1. j

32,11 : NB

29,66

30,89

15 1

14,41

2014

199,47

1

36

40,52

! 1
259,9 I i 249,19
88

87

74,72
t

¦
I
1
i

87,6

84,8

99,4

100

! 15,1

12,1

15,7

14

Ambulant hulpverlener/

2013

168,69 190,43 193,76

1

1

11

¦

1

36 i 37

1i
i 83,6
1i

2012

2011

l. - . Ii
i
'

; 93

' 95,4

247,7 264,35

j

NB

31,93

237,86 256,36 264,79

87

77,62

NB

54,38

83,48

86,08

93

111,44

NB

107,47

97,04

97,35

10

' 10,41

NB

6,82

9,92

10,33

i

111

10

15,64

Hierbij is in 2016 en 2017 ook de personele inzet t.b.v. zorg voor vluchtj'ongeren (A.M.V.) inbegrepen.

De groei in directie/management/staf sinds 2013 is te verklaren uit het gebruik an een andere definitie
o erhead. Daarnaast is een noodzakelijke groei in ondersteunende staf nodig geweest als gevolg an de

transitie. Een erdere uitbreiding ormen de leidinggevenden en staf van het team vluchtjongeren.
In 2018 e.v. zal de Berenschot-definitie van primair proces & overhead worden gehanteerd. Op deze wijze

wordt benchmarkonderzoek mogelijk en overwogen wordt om in 2019 deel te nemen. De grootste wijziging
van invoering van deze definitie zal de wijziging van de functie behandelcoördinator zijn. Deze wordt nu
volledig meegerekend in de overhead, terwijl sprake is van een coördinerende zorgfunctie. Het
overheadpercentage zal in de Berenschot-definitie door deze aanpassing en de sanering in overige centrale en
decentrale overhead in 2018 en 2019 gaan dalen.
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Verzuim 2004 - 2017 naar bijlage
2004 2005 2006 2007 2008 2009
5 90% 3,70% 3,05% 4,30%

Oosterpoort

¦ Landelijke |

I

i! 6,20%

2012

4,40%| 5,24%

2015 2016
n

I

5,24%l 5,87% 4,68% 5,20%

1i

3,35%{ 4,51%

2017\

5,35% 6.8%i

"" i

5,50% 5,40% 5,90%

6%: 5% 6,10% 6,10% 5,30% 5,60% 5.8% 5.8%
I
I

benchmark i

!

Personeelsverloop o er 2016 - 2017
1

Maand 2016

in

uit

Maand 2017

januari

12

Is

januari

3

1

[ februari

10

[5

februari

-

1

maart

18

j maart

3

10

april

6

4

1
f

'8
!

!5

Uit

in

april

33

mei

12

4 1 mei

3

3

juni

12

3

juni

3

6

juli

7

4

augustus

6

6

13

7

1

5

november

1

|4

december

4

21

ISO

72

5

Muli
1

*

augustus

12

'3

september

13

5

2

1 oktober

no ember j 4
6

1 december
1

1

i

! 129

september

5

oktober

9
i

|5

77

1
l

1

Noot: de extra instroom in 2016 betreffen medewerkers t. .v. de op ang luchtjongeren ( A.M.V.).
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BIJLAGE; D O E LG R O E P K A A R T E N

De geel gearceerde bouwstenen zijn nog niet- of beperkt beschikbaar en in voorbereiding, of ter bes reking
voor invulling door onze partners in de regio.

M U LT I P R O B L E E M GEZINNEN
Doelgroepkenmerken:
• Kind-factoren: Psychische of psychosociale problemen inclusief ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen,
psychosomatische problemen en versla ingen; cognitieve problemen {zoals laag IQ en leerproblemen) en
verstandelijke handicaps; slachtoffer of getuige van mishandeling, misbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld.
• Ouderfactoren: Psychische of psychosociale problemen inclusief psychosomatische problemen, gedragsproblemen
(agressie en crimineel gedrag) en verslaving; cognitieve problemen (laag IQ) en verstandelijke handicaps; slachtoffer,
getuige of dader van mishandeling, misbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld.
• Opvoedingsfactoren: Onvoldoende of inconsistente opvoedingsstrategieën; pedagogische onmacht; weinig
consistentie; weinig responsiviteit; veel harde discipline; afwijzing; gebrek aan gedragscontrole; veel psychologische
controle; onveilige hechting.
• Gezinsfunctioneren: Relatieproblemen; conflicten; communicatieproblemen; weinig cohesie; veel externe locus of
control; geen organisatie.
• Contextuele factoren: Meerdere negatieve levensgebeurtenissen; financiële problemen; lage sociaal-economische
status.

• Sociaal netwerk: Verstoord of gebrek aan sociaal netwerk; conflicten met buurtbewoners en vrienden.
• Hulpverlening: Lange geschiedenis van hulpverlening; uithuisplaatsing.
specifiek aanbod op basis an
hulp raag en kenmerken

generiek aanbod op basis an hulp raag
(niet anzelfsprekend)

• Intensief ambulante
• Verblijf kort en langdurend
gezinsbegeleiding (Gezin
(pleegzorg, flexibele
Centraal en Sociale Netwerk
orthopedagogische residentiële unit,
Strategieën. Link met doelgroep
longstay, gezinshuizen)
kindermishandeling via Signs of • Crisisinterventie
• Groepstrainingen: Sociale
Safety)
Standaard
vaardigheden, fysiek en mentale
Training
weerbaarheid (Rots en water. Girls'
opvoedingsvaardigheden: Triple
talk): vervalt in 2018
P 4 groep of 4/5 individueel:
• P coaching (Nieuwe Perspectieven)
vervalt in 2018
en/of Vertrektraining
Standaard
• Module Scholing & Werk : vervalt in
2018
Consultatie eerste lijn
• Systeemtherapie
• Psycho-educatie m.b.t. de specifieke
doelgroepen: vervalt in 2018
• GOM (Gezinsbegeleiding op Maat,
lopende pilot met Vivent en
Maashorst)
• Match: vervalt in 2018

specialistisch en ondersteunend
aanbod extern
• Ie lijn:
- Schuldsanering
- Hulp bij huisvesting
- Relatietherapie
• 2e lijn extern
- Ontschotting in JES- verband
- Jeugd-GGZ/volwassen en
psychiatrische zorg
- KOPP
- Systeemtherapie
- Verslavingszorg
- LVB
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KINDERMISHANDELING
Doelgroepkenmerken:
Kindermishandeling komt voor in erschillende vormen. In gezinnen waarin kindermishandeling plaatsvindt, gaat het vaak
om meerdere vormen tegelijk:
• lichamelijke kindermishandeling;
• seksueel misbruik;
• lichamelijke verwaarlozing (onvoldoende fysieke zorg met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke gezondheid);
• fysieke verwaarlozing (onvoldoende fysiek toezicht);
• emotionele of psychische mishandeling (affectieve verwaarlozing en normatieve/pedagogische verwaarlozing,
onvoldoende grenzen, structuur en disciplinering);
• normatieve en educatieve mishandeling (morele mishandeling en schoolverzuim);
• blootgesteld worden aan huiselijk geweld (meestal geweld tussen partners) zonder dat het kind zelf rechtstreeks
slachtoffer is;
• vechtscheiding (heeft apart programma).
Onder huiselijk geweld wordt verstaan:
• (Dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan:
de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook
begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren:
(ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.
Het betreft hier dus gezinnen, waarbij sprake is van bovenstaande vormen van kindermishandeling en kinderen die
blootgesteld worden aan een vorm van mishandeling of daar aan blootgesteld hebben gestaan.

SPECIFIEK AANBOD OP BASIS VA
HULPVRAAG EN KENMERKEN

GENERIEK AANBOD OP BASIS VAN
HULPVRAAG (NIET VANZELFSPREKEND)

• Intensief ambulante
• Verblijf kort en langdurend
gezinsbegeleiding (Gezin Centraal
(pleegzorg, flexibele
en Sociale Netwerk Strategieën) in
orthopedagogische residentiële unit,
combinatie met Signs of Safety,
longstay, gezinshuizen). Inclusief
inclusief Vlaggensysteem.
Vlaggensysteem.
• Crisisinterventie
Standaard
Psycho-educatie voor ouders,
• Training opvoedingsvaardigheden:
Triple P- 4 groep of 4/5 individueel
kinderen en pleegouders
Standaard
(evt. Pathways). Vervalt in 2018
• Groepstraining fysieke en mentale
Cognitieve gedragstherapie. Nog
uit te werken in scrum diagnostiek
weerbaarheid (Rots en water. Girls'
en behandeling.
talk) vervalt in 2018
• EMDR. Nog uit te werken in scrum • VIB
• Match vervalt in 2018
diagnostieken behandeling
• Opdracht vanuit kwaliteitskader is
aanpak mbt
Loverboyproblematiek neerzetten.

Mogelijk met De La Salie
• Training: Kindspoor: Kind op
Schoot, Kind Voorop (voorheen
Let op de Kleintjes), Be Yourself

(verwerking huiselijk geweld)
• Zorgen voor getraumatiseerde
kinderen; ambulant, residentieel
en pleegzorg. Ondersteunings-

programma ontwikkelen aan de
hand van Slapende Honden en
Omgaan met Hechtingsproblemen

SPECIALISTISCH EN
ONDERSTEUNEND AANBOD EXTERN
• Ie lijn:
- BJG (verwijzer)
- Veilig Thuis (taxatie en
plan-vorming)
- Politie (signalering)
- Huisarts/kinderarts
(signalering en verwijzer)
• 2e lijn:
- Ontschotting in JESverband
- Traumatherapie op basis
van

samenwerkingsafspraken?
- Vrouwenopvang SMO
- Jeugdbescherming/jeugd¬
reclassering
- Raad voor de

Kinderbescherming
• 3e lijn:
- Plaatsing in inrichting voor

jeugdigen PIJ (Justitiële
Jeugd-inrichtingen, bijv.
zeden-delinquenten).
- Gesloten en besloten

plaatsingen Jeugdzorg+

• MST CAN (extern)
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HECHTING EN TRAUMA
Doelgroepkenmerken;
• Hechting
Een jeugdige met een problematische gehechtheidsrelatie heeft altijd on oldoende vertrouwen in zichzelf en anderen
opgebouwd, maar de ernst van de problematiek varieert enorm. Door te werken aan de gehechtheidsrelatie kan het
vertrouwen altijd weer hersteld worden. Een problematische gehechtheidsrelatie is namelijk geen persoonskenmerk
of karaktertrek van een jeugdige, maar een kenmerk van de relatie tussen jeugdige en volwassene.
Mogelijke gedragskenmerken:
geremd, emotioneel teruggetrokken gedrag in de richting van volwassen verzorgers;
allemansvriendje (geen onderscheid in afstand-nabijheid bij bekenden en onbekenden);
het kind zoekt zelden of minimaal troost wanneer het van streek is;
het kind reageert zelden of minimaal op troosten door anderen wanneer het van streek is;
het kind toont beperkte mate van positief affect;
het kind kan met periodes last hebben van onverklaarbare prikkelbaarheid, verdriet of angst die opvallend zijn.
Zelfs tijdens niet-bedreigende interacties met volwassen verzorgers kunnen dit soort gedragingen voortkomen.
• Trauma

Een psychisch trauma komt op wanneer de normale verwerking (verdediging) na een ingrijpende gebeurtenis niet meer
helpt en handelen niet meer lijkt te baten. Een traumatische reactie bestaat uit hyperactivering, dwangmatige herbeleving
(het opnieuw beleven van de traumatische ervaring), dissociatie, verdringing, angstreacties en vervlakking (verandering
bewustzijnstoestand, vertekende beleving van de werkelijkheid en veranderd toekomstbesef).
Er ontstaat mogelijk een acute of posttraumatische stressstoornis. Het individu ervaart een beschadigd zelfbeeld, bepaald
door de aard van de traumatische gebeurtenis en de weerbaarheid van de persoon, de steun van de sociale omgeving en
het handelen van de gemeenschap.
Cruciaal bij kinderen met complex trauma is dat het kind getraumatiseerd is door degene die juist liefdevolle verzorging en
veiligheid had moeten bieden. De impact op de gehele ontwikkeling is groter dan de impact van enkelvoudig trauma (zoals
een auto-ongeluk of een andere eenmalige nare gebeurtenis) en is vaak ook moeilijkerte zien. (Van der Kolk; 2005. Richtlijn
trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma, p.4.)

SPECIFIEK AANBOD OP BASIS VA
HULPVRAAG EN KENMERKEN
Intensief ambulante
gezinsbegeleiding (Gezin Centraal
en Sociale Netwerk Strategieën)
Ondersteuningsprogramma
ontwikkelen aan de hand van
Slapende Honden (is kader).
Omgaan met hechtingsproblemen, inclusief psychoeducatie aan ouders: vervalt in

2018
Standaard
Ondersteuning (pleeg)kinderen op
gebied van trauma, elementen uit
Signs of Safety (bijv. Words &
Pictures)
Standaard
Cognitieve gedragstherapie

GENERIEK AANBOD OP BASIS VAN
HULPVRAAG (NIET VANZELFSPREKEND)
Verblijf kort en langdurend (pleegzorg,
flexibele orthopedagogische residentiële
unit, longstay, gezinshuizen)
Ondersteuningsprogramma ontwikkelen
aan de hand van Slapende Honden en
Omgaan met hechtingsproblemen.
Inclusief psycho-educatie voor pm-ers en
pleegouders. Multidisciplinaire
ondersteuning van pleeggezinnen, model
TGV als optie? Vervalt in 2018
Crisisinterventie
Match vervalt in 2018

SPECIALISTISCH EN
ONDERSTEUNEND AANBOD
EXTERN
Ie lijn:
- BJG (verwijzer)
- Huisarts (signalering en

verwijzing)
2e lijn:
- Ontschotting in JESverband
- Jeugdbescherming.
- Traumatherapie (i.s.m.

afspraken extern)
- Basic Trust

3e iijn:
- Gesloten en besloten
plaatsingen Jeugdzorg
plus

(nieuw) intern en i.s.m. extern.

EMDR (nieuw) intern en i.s.m.
extern.
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ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN
Doelgroepkenmerken;
Er zijn vier subtypen gedragsproblemen te onderscheiden. Deze hebben de volgende kenmerken:
1. Dwars en opstandig gedrag
Kenmerken o.a.: Vaak ruzie hebben met volwassenen, weigeren om zich te voegen naar regels van volwassenen,

opstandig zijn, anderen met opzet irriteren, anderen de schuld geven
2. Prikkelbaar en driftig gedrag (ten gevolge van emotie-regulatieoroblemen)
Kenmerken o.a.: Prikkelbaar zijn, boos en gepikeerd zijn, driftig zijn, woede-uitbarstingen hebben.
3. Antisociaal gedrag
Kenmerken o.a.: Vechten, liegen, spijbelen, gedrag vertonen dat leidt tot een schorsing van school of club, niet
gevoelig zijn voor straf.
4. Druk en impulsief gedrag
Kenmerken o.a.: Rusteloos zijn, moeite hebben om rustig te slapen, bezigheden van anderen verstoren, zich
opdringen, prikkel-gevoelig zijn, eerst doen, dan pas denken.
Problemen zijn op z n minst enkele maanden aanwezig. Bovendien moet er sprake zijn van beperkingen in het functioneren
van de jeugdige en/of van lijdensdruk voor de jeugdige zelf, zijn ouders of omgeving. Bron: richtlijnen jeugdhulp, richtlijn
ernstige gedragsproblemen p 20-21

SPECIFIEK AANBOD OP BASIS VAN
HULPVRAAG EN KENMERKEN

GENERIEK AANBOD OP BASIS VAN
HULPVRAAG (NIET VANZELFSPREKEND)

SPECIALISTISCH EN ONDERSTEUNEND
AANBOD EXTERN

• Intensief ambulante
• Verblijf kort en langdurend
• Ie lijn:
gezinsbegeleiding (Gezin Centraal
(pleegzorg, flexibele
- Humanitas Maatjesproject
en Sociale Netwerk Strategieën)
orthopedagogische residentiële unit, • 2e lijn:
• Ondersteuningsprogramma
longstay, gezinshuizen)
- Ontschotting in JESontwikkelen (door ontwikkelen
• Ondersteuningsprogramma
verband
ontwikkelen (doorontwikkelen GC?);
6C?): toepassing van werkzame
- Psychiatrisch
o.a. competentie-vergrotend
bestanddelen van de
consult/taxatie
werken, toepassen van werk-zame
groepstraining; Ouders van
- Verslavingszorg
bestanddelen van trainingen
tegendraadse jeugd vervalt in 2018
- Jeugd-GGZ/volwassen
Standaard
Jeugdigen: Minder boos en
psychiatrische zorg
Vervalt in 2018 Groepstrainingen
opstandig en Opstandige kinderen
- PELTopaze
en de groepstraining Ouders van
(te implementeren):
• 3e lijn:
tegendraadse jeugd: vervalt in 2018
- Ouders van tegendraadse
- Jeugdzorg Plus
• Crisisinterventie
jeugd
Gesloten/besloten
• Match vervalt in 2018
- Opstandige kinderen
plaatsingen (o.a. BJBrabant,
•
Groepstraining
fysiek
en
mentale
- Minder boos en opstandig
OGH)
weerbaarheid (Rots en water. Girls'
- Tops
talk) vervalt in 2018
•
Training
opvoedingsvaardigheden:
Standaard
Triple P- 4 groep of 4/5 individueel
Multisysteemtherapie (MST)
vervalt in 2018
• NP coaching (Nieuwe
•
Module
Scholing & Werk vervalt in
Perspectieven) en/of
vertrektraining.
• NPT of NPT-LVB vervalt in 2018
• Cognitieve gedragstherapie (nieuw)

2018

intern en i.s.m. extern.
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VECHTSCHEIDING
Doelgroepkenmerken:
Kinderen, waarvan de ouders als gevolg van scheiding in voortdurend, escalerend conflict zijn, wat leidt tot ernstige zorgen
over de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen. Ouders die enkel met elkaar in gesprek kunnen onder professionele
begeleiding en waarbij afspraken zeer moeizaam tot stand komen. Deze ouders zijn de belangen van de kinderen en van de
andere ouder uit het oog verloren en staan continu in de vechtstand. Kortom het gaat om ouders:
die vastlopen in bestaande hulpverlening;
die niet mee willen werken aan hulpverlening (agv verschil in visie op wat nodig is);
wanneer er sprake is van (acute) dreiging.
Criteria oor specialisme echtscheiding Oosterpoort
1. Voorwaarde

Een scheiding, waarbij er sprake is van langdurig escalerende ouderstrijd over de opvoeding en de de zorg voor de
kinderen. Op de escalatieladder van GlasI bevinden de ouders zich in de emotionele fase of de vechtfase.
2. Daarnaast zi n er meerdere van onderstaande criteria aanwezig:

kind wordt ingezet in onderlinge strijd;
ouderschapsplan/afspraken rondom omgang komen niet stand;
eerdere vastgelopen hulp/zorgmijding/verplichte mediation loopt spaak;
ouders nemen geen verantwoording voor hun aandeel in de ruzie (schuld bij de ander);
ouders zijn niet beschikbaar voor kinderen;
ouder-kindrelatie is verstoord; loyaliteitsconflict; parentificatie, oudervervreemding, ouderverstoting;
fysieke/emotionele mishandeling van het kind (vernedering, verbaal geweld, intimidatie, sociale isolatie, dreiging,

afwijzing);
kinderen zijn getuige van geweld/staan bloot aan geweld;
kwalitatief minder goed opvoeden; uiting in opvoedproblemen, gedragsproblemen;
emotionele verwaarlozing van het kind (gebrek aan toezicht, falen om het kind te beschermen tegen emotionele
schade, niet reageren op de behoefte van het kind);
zorgen op meerdere leefdomeinen (o.a. schooi, vrije tijd);
stagnatie in contacten met netwerk (professioneel en sociaal).
Als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek of psychiatrische problematiek bij de ouder, wordt enkel jeugdhulp
ingezet gericht op het kind.

SPECIFIEK AANBOD OP BASIS AN
HULP RAAG EN KENMERKEN
Intensief ambulante
gezinsbegeleiding volgens Gezin
Centraal, incl. Verhaal van het
Kind, Sociale Netwerk Strategieën,
Signs of safety (o.a. Words &
Pictures/ Levensverhaal) en
psycho-educatie
Niet standaard
Kinderen uit de knel en
Ouderschap : innovatie gestopt in

BNO in 2017
Triple P positief opvoeden voor
gescheiden ouders, voorheen
Family Transitions, groep

GE ERIEK AA BOD OP BASIS VAN
HULPVRAAG (NIET VANZELFSPREKEND)

SPECIALISTISCH EN ONDERSTEUNEND
AANBOD EXTERN

Verblijf (bespreekpunt)

1® lijn:

Crisisinterventie
Kind Voorop (voorheen kindspoortrainingen):
- Kind op schoot

- Family Transitions
- KIES-training

- Kind voorop (voorheen Let op de

kleintjes)
- Be yourself vervalt in 2018
Traumabehandeling kind / EMDR
(meenemen in scrum behandeling
en diagnostiek)
Weerbaarheidstrainingen
zwaardere doelgroep (Rots en
Water, Girls' talk) vervalt in 2018

- APK

- Ouderschap Blijft voor OG
- Mediation (=

scheidingsbemiddeling)
- Ontwikkeling van langdurige
omgangsbegeleiding, gericht op
veiligheid vervalt in 2018
- Ondersteuning door MH/OP aan
1® lijn; taxatie vechtscheiding,
overige consultatie

2e lijn:
- Ontschotting in JES- verband
- Psychiatrisch consult/taxatie
- Traumabehandeling/EMDR voor
ouders GGZ behandeling
- Emotieregulatie ouder
- GGZ behandeling
persoonlijkheids-problematiek
(toe te voegen aan beslisboom)
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• Intensief ambulante gezinsbegeleiding • Verblijf kort en langdurend
• Ie lijn:
(Gezin Centraal en Sociale Netwerk
(pleegzorg, flexibele
- Langdurige ondersteuning, bijv.
Strategieën). Inclusief transfer anuit
orthopedagogische
door PGB (o.a. aanleren en
specifieke behandelingen en trainingen
residentiële unit, longstay,
vergroten van vaardigheden in
Standaard
gezinshuizen)
passend tempo en aangepaste
• Psycho-educatie groep
• Ondersteunings-en
manier)
Standaard
opvoedingsprogramma
• 2e lijn:
• Trainingen gericht op het vergroten van
ontwikkelen voor de
- Ontschotting in JES- verband
een vaardigheidstekort als gevolg van
doelgroep, inclusief psycho- ERT, DGT
de ontwikkelingsstoornis: vervalt in
educatie vervalt in 2018
- Psychiatrisch consult/taxatie
2018
• Crisisinterventie
- Jeugd-GGZ/volwassen
• NP coaching (Nieuwe
psychiatrische zorg
Perspectieven) en/of
Specifieke
trainingen
Vertrektraining
ontwikkelings-stoornissen
GGZ?
• Groepstraining fysiek en
• 3e lijn:
mentale eerbaarheid (Rots
- Leo Kannerhuis (Topklinische
en water. Girls' talk) vervalt in

2018

behandeling)

• Module Scholing & Werk
vervalt in 2018
• Training
opvoedingsvaardigheden:
Triple P 4 groep of 4/5 indiv.
Vervalt in 2018
• Match vervalt in 2018
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