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1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

Naam verslagleggende rechtspersoon: stichting Oosterpoort

Adres: Kamperfoeliestraat 60

Postcode: 5342 CX

Plaats: Oss

Telefoonnummer: 0412 46 53 00

Inschrijfnummer K K: 17110624

E-mailadres; hallo@oosterpoort.org

Website: ww .oosterpoort.org

Rechtsvorm: stichting

In de bijlage is het organigram (vastgesteld 2016) opgenomen.

1.1 Rechtspersonen

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet bij dit verslag zijn

betrokken: Stichting Oosterwijs. Deze stichting verzorgt speciaal onderwijs in cluster-4 in de regio s PO 30-06,

VO 30-06 en SWV Rivierenland.

De stichting Oosterwijs heeft geen zeggenschap over de stichting Oosterpoort. Stichting Oosterpoort heeft

geen zeggenschap over stichting Oosterwijs.

De bestuurder van Oosterpoort is tevens bestuurder Oosterwijs. De bestuurder Oosterwijs is tevens bestuurder

in de samenwerkingsverbanden van de genoemde onderwijsregio's.

De raad van toezicht van Oosterpoort is tevens de taad van toezicht van de stichting Oosterwijs.
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2 TOEZICHT, BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP

2.1 Governance code

De maatschappelij e doelstelling en legitimatie van de organisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten. In

2016 zijn een herziene missie, visie, leidende principes, doelgroepen en zorgportfolio vastgesteld en

gepubliceerd. Deze documenteert de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie

(koersdocument vastgesteld door bestuurder d.d. 7 april 2016, dit koersdocument wordt in 2018 getoetst en

inhoudelijk bijgesteld).

De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke

positieven de zorgorganisatie.

De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de

governance van de zorgorganisatie.

De waarden en normen zoals beschreven in de governancecode worden door raad van toezicht en

bestuurder gevolgd en in voorbeeldgedrag toegepast.

2.2 Toezichthoudend orgaan

De raad van toezicht bestond in 2017 uit de volgende personen: voorzitter de heer C. Ermers en de leden

mevrouw P. de Bruijn, mevrouw H. van Velzen, de heer H. Goverde en de heer E. Leenes.

De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen continu hun professionaliteit en deskundigheid. Beide

raden handelen conform het gestelde in de governancecode en hebben hun toezichtkader vastgesteld en

gepubliceerd op de websites van Oosterpoort - Oosterwijs.

2.3 Bestuur

De raad van bestuur bestond in 2017 uit één persoon: de heer G.C. (Gerco) Schep MSc.

De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

Actieve participatie van de adviesraden van Oosterpoort (pleegouderraad, cliëntenraad en jongerenplatform) is

belangrijk en wordt uitermate serieus genomen. De cliëntenraad heeft in 2017 haar derde cliënteninspectie in

de organisatie uitgevoerd en vormt daarmee een goed voorbeeld van cliëntenparticipatie in de jeugdzorg.

Daarnaast hebben de raden geparticipeerd in de totstandkoming van beleid.

De bestuurder bestuurt de organisatie zoals beschreven wordt in de governancecode en gericht op haar

maatschappelijke doelstelling. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van

de zorgorganisatie. De raad van toezicht houdt toezicht op basis van haar toezichtkader, dit kader is in

overeenstemming met de governancecode.

Oosterpoort kent een managementteam, bestaande uit zorgmanagers, managers ondersteunende afdelingen,

accountmanager en controller. Op basis van het interventieplan (december 2017) is het bestuurlijk interventie¬

team (BIT) in december gestart, bestaande uit bestuurder en zorgmanagers, in januari 2018 is het BIT over¬

genomen door een interventiemanager, dhr. V. Schouten. Basis voor de opdracht aan het interventieteam is de

interventienotitie, vastgesteld in december 2017, Aan het BIT nemen de overige managers en functionarissen

op afroep deel. Tegelijkertijd is er een kerngroep Organisatie gestart op basis van de opdracht beschreven in

het koersplan organisatie (vastgesteld in december 2017). Aan de kerngroep nemen deel: bestuurder, hoofd

p&o, accountmanager, een van de gedragswetenschappers en een lid van de ondernemingsraad.

mJ mazars

2
inttiaHecI



3 DOELSTELLING ORGANISATIE

Missie

Oosterpoort is er oor kinderen  ongeren en gezinnen in de knel. Onze missie,  samen met kinderen, jongeren

en hun gezinnen, in aansiuiting op basiszorg en in samenwerking met netwerkpartners, toewerken naar een

kansrijke deeiname aan de maatschappij , draait om het creëren  an een veilige omgeving voor kwetsbare

jeugdigen, op weg naar de toekomst. Daarbij benutten we de eigen kracht van de jeugdige, groot en klein, het

gezin, de omgeving én kennis en kunde van onze medewerkers.

Visie

De visie van Oosterpoort: "aiie jeugd een toekomst." We zijn vastbesloten om kinderen, jongeren en gezinnen

die het alleen niet redden te helpen, te ondersteunen en te activeren. Dit doen we door zo veel mogelijk samen

te werken in de thuis- en schoolomgeving en met het netwerk.

Uitgangspunten (doelstellingen)

• Eigen kracht, regie bij het gezin

• Veiligheid voorop

• Samen met het netwerk

• Maatwerk en flexibiliteit

• Hoge kwaliteit

Missie en visie zijn in april 2015 vastgesteld. Deze zullen in 2018 worden getoetst en zo nodig bijgesteld aan de

hand van advies van de (tijdelijke) inhoudelijke adviesraad en de mate waarin wij door de financiers

(gemeenten) in staat worden gesteld om onze missie, visie en doelstellingen duurzaam te kunnen continueren.

De zorgwekkende externe situatie in het zorglandschap jeugdzorg in de regio BNO (analyse zomer 2017) en

noodzakelijke financiële ingrepen in 2018 (interventieplan en koersplan organisatie) zullen van invloed zijn op

de mogelijkheden van zorglevering aan onze doelgroep.

In de kern focust Oosterpoort zich op een intensieve (preventieve) ambulante aanpak al dan niet in combinatie

met een op herstel gericht verblijf, om de schade aan de jongere en het gezin waar mogelijk te herstellen naar

een normale gezinssituatie. Dit om grote (en jarenlange) maatschappelijke kosten maximaal te voorkomen.

Voor de jongere die desondanks niet in het gezin kan blijven, biedt Oosterpoort langdurig verblijf, in een zo

normaal mogelijke gezinsetting.  

[m(|B M A Z A R S
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3.1 Welk type zorg wordt verleend aan welke cliëntgroepen

3.1.1 Doelgroepen

Oosterpoort richt zich op de volgende doelgroepen 'jongeren en gezinnen;

Toelichting

Bij bijna alle cliënten van Oosterpoort is sprake van meervoudige problemen die tegelijkertijd spelen. Hierbij

valt te denken aan opvoedingsproblemen, relatieproblemen, ouder-problemen, isolement, onveiligheid,

negatieve levensgebeurtenissen.

Daarom is de doelgroep multi-probleemgezinnen centraal geplaatst in het doelgroepenoverzicht. Naast de

veelvoud van problemen in het gezin kan sprake zijn van specifieke problemen, die specialistische behandeling

of ondersteuning vereisen, zoals bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis, ernstige gedragsproblemen en

hechtingsproblematiek. Of de veiligheid is op een ernstige manier in het geding, bijvoorbeeld door kinder¬

mishandeling en/of vechtscheiding. Naast de hierboven genoemde doelgroepen biedt Oosterpoort ook hulp bij

actuele maatschappelijke problemen, die specialistische jeugdzorg vragen, zoals bij pesten, loverboy-

problematiek, schoolverzuim en problemen rond social media. Vaak ligt aan deze maatschappelijke problemen

één van bovenstaande problematieken ten grondslag.

In de afgelopen jaren is het aantal complexe zorgvragers fors gestegen. Dit is een significante verandering in de

mix waarop de financiering in 2015 is bepaald. Deze verandering (iees: meer vraag naar intensieve ambulante

zorgtrajecten en een forse stijging in de verblijfsduur) en de kortingen op de lump sum in de afgelopen jaren

hebben geleid tot een fors verlies over 2017 op jeugdzorg.

3.1.2 Transformatie 2017: aanbod Complexe vechtscheidingen

In 2017 is in de regio BNO het gezamenlijke team vechtscheiding met Maashorst opgericht en operationeel

geworden. Dit team richtte zich gezamenlijk op de steeds toenemende vraag vanuit justitie en rechtspraak naar

kwalitatieve interventies bij vechtscheidingen voor de complexe doelgroep van 0 tot 21 jaar. Hiermee voldeden

beide organisaties aan de transformatie-opdracht.

MH M A Z A R S
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Echter, in 2017 bleek dat - ondanks de  raag vanuit jeugdbescherming en rechtspraak naar deze gezamenlijke

aanpak - er bij de regio BNO geen bereidheid was de extra investeringskosten en extra exploitatiekosten van

deze nieuwe intensief ambulante en gecertificeerde aanpak onder te brengen in het bestaande contract.

Voortzetting van het leveren van het gezamenlijke aanbod zou tot een herhaling van het exploitatieverlies in

2018 gaan leiden. In december 2017 is besloten het gezamenlijke kwalitatieve aanbod van Maashorst en

Oosterpoort m.b.t. vechtscheidingen aan de regio BNO te stoppen.

Dit is jammer, want er blijft ook in 2018 een aantoonbaar sterk stijgende vraag naar deze interventie. De

interventie is opgenomen in het transformatieplan van de regio BNO (mei 2017) en er is door de gemeenten

(op basis van signalen uit 2016) in de regio BNO in juli 2017 geld vrijgemaakt (20 miljoen /3 jaar) voor extra

inkoop van o.a. deze vormen van zorg.

Van deze middelen is tot op heden (juni 2018) nog niets geïnvesteerd in de gewenste zorgvormen in de regio.

Het stoppen van de interventie heeft bijgedragen tot het exploitatieverlies verlies van Oosterpoort in 2017

(innovatie, opleidingen en opstartkosten).

3.1.3 Transformatie 2017: ontwikkeling trajectbegeleiding

In 2016 en 2017 is hard gewerkt aan de innovatie  trajectbegeleiding . Dit is een intensieve aanpak om zoveel

mogelijk jongeren thuis in het gezin te kunnen behouden en zo te voorkomen dat jongeren langdurig uit het

gezin en uit huis geplaatst worden.

We zijn er in 2017 in geslaagd om in de vorm van een pilot 1/3 van de jongeren met een opgelegde beschikking

uithuisplaatsing toch thuis te kunnen houden door de inzet van trajectbegeleiding. Voor nog eens 20% is

Oosterpoort erin geslaagd om met minder kostbare zorg (en samenwerking met ketenpartners) een langdurige

uithuisplaatsing te voorkomen. De nieuwe interventie kent een succesratio van 50%. Hiermee heeft

Oosterpoort voldaan aan de opdracht in de regio BNO om te innoveren en om kostbare langdurige uithuis¬

plaatsingen en eventuele uitstroom uit de regio naar de 3® lijn organisaties terug te dringen.

Echter, de kosten van de innovatie en de feitelijke meerkosten van de intensief ambulante trajecten zijn/

worden niet vergoed binnen het contract met de regio BNO. Dit ondanks het feit dat de gemeenten in de regio

BNO hiermee alleen al in 2017 meer dan een miljoen euro hebben bespaard op de kosten voor langdurige

uithuisplaatsing. Bij langdurige uithuisplaatsingen van deze groep jongeren is de besparing aan

maatschappelijke kosten alleen aan zorgkosten jaarlijks al een bedrag van meer dan een miljoen euro per jaar

voor de gemeenten in de regio BNO.

Met betrekking tot financiering geldt hetzelfde als opgenomen onder 3.1.2.

Omdat de bereidheid tot financieren in de regio ontbreekt, is het niet mogelijk de innovatieve manier van

werken in 2018 verder uit te breiden. Voor 2018 blijft de inzet en capaciteit wel gehandhaafd door gericht

gekozen besparingen elders in de organisatie.

3.1.4 Onderscheid Oosterpoort ten opzichte van de eerste lijn

Oosterpoort onderscheidt zich t.o.v. de eerste lijn door zich te richten op hulpvragen waarbij sprake is van

opvoedingsnood: de opvoedings-en opgroeiproblemen zijn ernstig, weerbarstig en meervoudig (meervoudige

problematiek). Oosterpoort beschouwt daarbij de jeugdbescherming als belangrijke verwijzer omdat jeugdigen

en gezinnen, waarbij veiligheid aantoonbaar in het geding is en de rechter een uitspraak heeft gedaan over

noodzaak tot hulp, met prioriteit moeten worden geholpen. Daarnaast zijn natuurlijk de lokale basisteams

belangrijke verwijzers. Zij hebben in het zorglandschap een belangrijke 1® lijnfunctie.

Onderscheidende kenmerken voor de inzet van Oosterpoort: l S
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• Ouders en kind voelen zich machteloos en incompetent. Er kunnen  ragen zijn rondom de ontwikkeling  an

het kind:  Wat is er toch met mij/mijn kind aan de hand?" of "Is er sprake van een psychische

aandoening?".

• De draagkracht-draaglast verhouding is ernstig verstoord. De draaglast van het gezin wordt niet alleen

verzwaard door opvoedings-en communicatieproblematiek, maar ook door problemen bij het vormgeven

van andere gezinstaken (huishouden/verzorging, financiën, maatschappelijk functioneren, partnerrelatie,

individueel functioneren gezinsleden).

• Naast problemen in het gezin kan sprake zijn van specifieke problemen, zoals een ontwikkelingsstoornis.

Ook kan sprake zijn van ernstige gedragsproblemen, waarbij de communicatie tussen ouders en kind

ernstig verstoord is. De relatie kan ernstig verstoord zijn, bijvoorbeeld zich uitend in hechtings-

problematiek. Of de veiligheid is op een ernstige manier in het geding, bijvoorbeeld bij kinder¬

mishandeling.

• De steun vanuit het eigen netwerk is onvoldoende of niet aanwezig.

Ouders en kind hebben behoefte aan intensieve opvoedingsondersteuning/behandeling. Behandeling wordt

over het algemeen vorm gegeven door een specialist.

Groei Intensief ambulante zorg in 2017:

In 2017 zette de trend van meer vraag vanuit de basisteams naar intensief ambulante zorgtrajecten zich verder

door. Deze extra vraag is in 2016 al herkend en erkend in de regio BNO en ook opgenomen in het

transformatieplan van de regio. In het RBO is de extra inkoop van deze vormen van zorg in 2017 geaccordeerd.

Op basis van de zorgvraag vanuit de basisteams, de schaarste aan deze zorgvormen en de geformuleerde

opdracht vanuit de regio aan de koplopersgroep van jeugdzorgorganisaties in mei 2017 en het besluit dat deze

zorgvormen nog in 2017 extra zouden worden ingekocht, heeft Oosterpoort - op basis van gewekt vertrouwen -

de schouders eronder gezet en ook deze extra zorgtrajecten in 2017 geleverd.

In december 2017 bleek dat de regio BNO deze extra geleverde zorgtrajecten (verdubbeling aantal MST-

trajecten en verdubbeling NPT-trajecten in het contract) niet wenste te bekostigen en voor 2018 ook geen

extra inkoop van deze producten wenste te doen. Zie paragraaf 3.1.2.

Het extra leveren van deze interventies aan de regio BNO heeft direct bijgedragen tot het exploitatieverlies van

Oosterpoort in 2017. Voor 2018 beperkt Oosterpoort -noodgedwongen- deze zorgvormen tot het aantal

gefinancierde trajecten. Dit is significant minder dan de zorgvraag in de regio. Verwachting is dat medio juni

2018 deze trajecten volledig opgebruikt zullen zijn. Oosterpoort blijft de zorgtrajecten aanbieden, maar dan

tegen extra bekostiging per traject.

Spoed hulp/ crisiszorg Oosterpoort in 2017

Oosterpoort richt zich ook op gezinnen in een acute opvoedingscrisis:

De 2e lijn is er voor gezinnen met acute opvoedings-en/of opgroeiproblemen die in snel tempo escaleren.

• Het gevoel bij ouders/kind van competentie is (tijdelijk) verdwenen. Bijvoorbeeld: "Moeder heeft een

ernstige depressie, vader is verslaafd, kunnen de kinderen op dit moment thuis veilig opgroeien?".

• De draagkracht - draaglast verhouding is per acuut ernstig in disbalans 

De steun vanuit het eigen netwerk is onvoldoende.

Het gezin heeft direct behoefte aan intensieve ondersteuning en/of behandeling. Er is behoefte aan

spoedzorg door een specialist.

Groei spoedhulp / crisiszorg:

[mJ  m a z a r
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Al sinds 2016 waarschuwt Oosterpoort consequent  oor een  erdere toename van het beroep op haar

regionale functie spoedhulp en crisiszorg in de regio BNO. In 2017 zette deze trend zich voort:

Als gevolg van een toenemend beroep op onze spoedhulp in 2017 en de al in 2016 aangegeven schaarste aan

vervolghulpcapaciteit in de regio, is de inzet van ons spoedhulpteam opgelopen van (de in het contract

opgenomen en gefinancierde) 4 weken naar gemiddeld 128 dagen (1) per casus.

Deze voor Oosterpoort onhoudbare situatie (financieel en zorginhoudelijk) is in augustus 2017 nadrukkelijk

onder de aandacht gebracht van de regio BNO.

Acht maanden van intensief overleg hebben niet geleid tot oplossingen voor de knelpunten. Er zijn in mei 2018

maatregelen genomen om de termijn van de inzet spoedhulp / crisiszorg terug te brengen naar vier weken. De

gevolgen van deze interventie zijn voorspelbaar en zullen leiden tot problematiek op casuïstiekniveau in de

regio.

Oosterpoort heeft jarenlang de negatieve gevolgen van de keuzes van de regio zo goed als mogelijk

opgevangen, maar is daar in 2018 financieel niet meer toe in staat. De extra kosten gemaakt voor de extra inzet

spoedhulp in 2017 hebben direct bijgedragen aan het exploitatieverlies van Oosterpoort over 2017.

3.1.5 Focus van Oosterpoort ten opzichte van de 3® lijn en bieden van 2J * lijnzorg

Een gewenste toekomstige innovatie is dat ook zwaardere problematiek binnen Oosterpoort begeleid en

behandeld kan worden (l'A  lijnzorg). Oosterpoort wil daarmee zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen en

jongeren de regio uit moeten naar 3® lijn zorginstellingen. Die horen daar in onze visie alleen thuis op basis van

hun problematiek en niet vanwege schaarste aan passende zorg bij zorgorganisaties in de regio.

Dit betekent dat Oosterpoort zich ook wil gaan richten op deze problematieken en hier een passend aanbod

voor heeft of wenst te realiseren. Wanneer we hiertoe in staat worden gesteld, kan een aanbod worden

gerealiseerd op basis van de volgende criteria:

• De jeugdige is geen gevaar voor zichzelf. Dit betekent dat, indien er suïcidale gedachtes zijn, er nog

geen concrete uitvoeringsplannen of pogingen zijn.

• Indien er externaliserende problematiek is, is deze beheersbaar.

• Indien er destructief gedrag is, is dit beheersbaar doordat de jeugdige open staat voor bescherming.

De 3® lijn is er voor de volgende situaties:

De jeugdige:
• is een gevaar voor zichzelf (suïcidaliteit - concrete plannen);

• vertoont niet beheersbare externaliserende problematiek, zoals:

o fysiek agressief gedrag,
o externaliserende grensoverschrijdende problematiek o.a. in gezin en op school;

• vertoont gevaarlijk destructief gedrag, zoals:

o op seksueel vlak,

o fysiek gevaarlijke automutilatie.

Terugdringen uitstroom 3® lijn in de regio BNO

In 2017 heeft Oosterpoort in samenwerking met andere aanbieders een forse inzet gepleegd om d.m.v.

innovaties & transformaties de uitstroom uit de regio BNO terug te dringen. De projectplannen zijn eind 2016

en in de eerste vier maanden van 2017 gemaakt en de onderliggende inhoudelijke visie is ook volledig

overgenomen door de regio BNO in het eigen transformatieplan. Belangrijke basis van de

wonen doe je thuis , waar een op herstel gerichte gezamenlijke aanpak wordt beschrever M
.e visie
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mogelijkheid voor herstel is naar het eigen gezin -  oldoende verblijfzorg in gezinsetting (pleegzorg en

gezinshuizen).

Echter  uitblijvende investeringen hebben in 2017 en tot op heden niet geleid tot enige concrete & duurzame

uitvoering van die plannen. Er is bij opmaak van dit verslag nog geen enkel zicht op enige vorm van concrete

investeringen op het in 2016 door de regio BNO zelf afgegeven signaal: capaciteitsproblematiek aan

zorgvoorzieningen in de regio als gevolg van de hoge kortingen in 2015 en 2016 op de gespecialiseerde

zorgorganisaties ( >20%) en een forse stijging van de uitstroom van jongeren naar de 3® lijnorganisaties buiten

de regio.

3.1.6 Focus  an Ooster oort ten opzichte  an GGZ en L B

In de praktijk komen we de licht verstandelijk beperkte doelgroep (LVB) nu regelmatig tegen bij de intensieve

gezinsbegeleiding, in de pleegzorg en in de residentiële zorg. De methoden die wij gebruiken, zijn niet altijd

effectief en leiden tot langer durende zorg, omdat (te) lang met een cliënt moet worden doorgewerkt om

resultaat te boeken. Concluderend: Oosterpoort biedt in 2018 voor de doelgroep met een IQ 70-85 alleen

pleegzorg.

• GGZ Oosterpoort

Oosterpoort is naast een jeugdhulpverleningsinstelling ook een GGZ-instelling.

Dit is voor specifieke doelgroepen: doelgroep ontwikkelingsstoornissen en doelgroep ernstige

gedragsproblematiek. Inzet van het GGZ-aanbod van Oosterpoort wordt gedaan in de context van

systeemgericht werken in het gezin en opvoeden. Er is meer aan de hand dan de stoornis bij de jongere. Er zijn

naast de stoornis vragen vanuit de jeugdige en gezin op het gebied van omgaan met gedrag en opvoeding.

• Specialistische GGZ-organisatie

Cliënten waarbij hulp door een gespecialiseerde GGZ-aanbieder passend is, eventueel in combinatie met

Oosterpoort, in geval van:

• psychiatrische problematiek die als primaire problematiek bij kinderen voorkomt. Specialisme op het

gebied van de stoornis is dan zeer gewenst in het gezin en omgeving en bij crisis; bijvoorbeeld ernstige

borderline-problematiek;

• psychiatrische problematiek van ouders die het werken aan verandering door het vergroten van

opvoedvaardigheden onmogelijk maakt;

• ernstige verslavingsproblematiek.

We zagen in 2017 dat op casuïstiekniveau het tijdig en snel (door)plaatsen van jongeren naar een

gespecialiseerde GGZ-aanbieder erg problematisch is. Ook de gespecialiseerde GGZ kampt met

capaciteitsproblemen. Hierdoor blijven jongeren met bovenstaande problematiek (te) lang hangen in zorg bij

een organisatie als Oosterpoort, die daar niet op ingericht is.

Dit heeft in 2017 geleid en zal ook in 2018 gaan leiden tot problematische, zorgwekkende en escalerende

situaties rondom jongeren. Veel discussie wordt gevoerd over de financiering van de vervolgzorg van deze

jongeren. Vaak worden dan - vanuit een verkeerd beeld van zorgcontinuïteit - de kosten gelegd bij Oosterpoort,

die dit financieel niet kan dragen. Het komt er op neer dat Oosterpoort vergelijkbaar is meteen algemeen

ziekenhuis dat door erwijst naar een gespecialiseerd ziekenhuis, omdat zij de zorg niet (meer) kan leveren.

De zorgverzekeraar eist dan dat het algemene ziekenhuis alle vervolgkosten van het gespecialiseerde ziekenhuis

LVB

gaat bekostigen.
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Instroom verblijf Ooste poort 2017

In 2017 is in de instroom op onze  erblijf- en behandelgroepen opnieuw een verandering zichtbaar t.o.v. de mix

van 2014 (voor de transitie & basiscontracten ).

Meer jongeren met een zwaardere (resterende) zorgvraag stromen in, waardoor de verblijfsduur fors langer is

geworden. Sturing op de duur van de behandeling en verblijf in voorafgaande behandeltrajecten bij andere

ketenorganisaties veroorzaakt een knelpunt in de instroom naar jeugdzorginstellingen zoals Oosterpoort. Ook

de (beleidsmatig beoogde) uitstroom van onze jongeren naar minder intensieve vormen van zorg is

problematisch. Dit vanwege het feit dat mogelijkheden voor afschaling voor onze jongeren fors beperkt zijn.

Deze knelpunten (en andere) in systeem en verblijf zijn in juli 2017 geanalyseerd en in augustus onder de

aandacht gebracht bij de regio BNO.

Er is dus in de afgelopen drie jaren een fors knelpunt gegroeid m.b.t. verblijf en behandelvoorzieningen.

Dit knelpunt is opgenomen in de transformatieplannen van de regio BNO en middelen zijn beschikbaar gesteld.

Van deze middelen is in juni 2018 feitelijk nog niets geïnvesteerd. In het najaar 2017 zijn door Oosterpoort

kostenbeperkende maatregelen ingezet, die in 2018 volledig zullen worden doorgevoerd. Deze maatregelen

hebben het geprognotiseerde verlies over 2017 teruggedrongen.

Het extra leveren van langer verblijf aan jongeren en het knelpunt van beperkingen op afschalen van zorg

hebben direct bijgedragen tot het exploitatieverlies van Oosterpoort in 2017.

3.2 Portfolio aan de hand  an de doelgroepen

3.2.1  ooraf

Oosterpoort wil de samenhang tussen de kenmerken en hulpvragen van doelgroepen en het portfolio in beeld

brengen aan de hand van doelgroepkaarten (zie bijlage 2). Bovenin de doelgroepkaart staat een beschrijving

van de kenmerken van de doelgroep. Daaronder wordt in beeld gebracht welke bouwstenen voor de doelgroep

specifiek beschikbaar zijn vanuit Oosterpoort (eerste kolom). In de tweede kolom wordt in beeld gebracht

welke ondersteunende bouwstenen beschikbaar zijn binnen Oosterpoort om de doelen van jeugdige en gezin

te realiseren. Dit is niet een aanbod specifiek voor de doelgroep, bijvoorbeeld: plaatsing in een pleeggezin.

Tot slot is er een kolom van ondersteunend aanbod buiten Oosterpoort dat wenselijk of noodzakelijk is om de

doelen van jeugdige en gezin te realiseren. Vanwege de complexiteit van de problematiek en het benutten van

de hulpbronnen in de omgeving willen we nogmaals benadrukken dat Oosterpoort het niet alleen met jeugdige

en gezin wil aanpakken, maar dat we voor een goed resultaat zeer afhankelijk zijn van andere organisaties die

met ons zorgen voor goed passend aanbod. De doelgroepen sluiten elkaar niet uit, maar zijn aanvullend. Het

aanbod op de doelgroepkaarten is dan ook aanvullend, wanneer sprake is van gecombineerde problematiek,

waarbij een stapeling van gespecialiseerde zorg nodig is.

In de bijlage worden de doelgroepkaarten uitgewerkt. De uitwerking van de aangeboden modules zijn in

bewerking.

Ook de doelgroepkaarten zullen in 2018 worden aangepast aan de veranderde mogelijkheden die Oosterpoort

heeft voor zorglevering binnen de financiële kaders.

3.3 Gebied waarin zorg wordt  erleend

Stichting Oosterpoort voert in 2017 werkzaamheden uit in het domein van jeugd- en opvoedhulp,

specialistische jeugd- en volwassen ggz, justitie en opvang van vluchtjongeren. Oosterpoort is werkzaam in de

contractregio s Brabant Noordoost (NOB), Rivierenland, Hart van Brabant, Brabant Zuidoo
AZA R S
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PluS; Peel 6.1, Rijk  an Nijmegen en Noord-Limburg. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd in het kader van

contracten ten behoeve van het landelijk transitiearrangement (LTA), overig forensische zorg (18+) voor

justitie, gezinnen en jeugdigen binnen AZC  s en de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Naast deze contracten lopen er met verschillende gemeenten in 2017 individuele contracten. Grotendeels

hangt dit samen met de uitvoering van netwerkpleegzorg, die gerelateerd wordt aan de plaats waar

familieleden van de jeugdige die deze zorg bieden woonachtig zijn. Lopende het uitvoeringsjaar 2017 hebben

herzieningen en aanpassingen van lopende contracten plaatsgevonden. Soms geïnitieerd vanuit

opdrachtgevers, soms naar aanleiding van aanpassingswensen vanuit Oosterpoort.

Feitelijk vormt de regio BNO voor 80-85% het werkgebied van Oosterpoort. De overige regio s zorgen samen

met vluchtjongeren voor een beperkt deel van de totale omzet in zorg. Op te merken valt dat de zorglevering

aan de  buitenregio s  een fors probleem kent als het gaat om (tijdige) betaling van geleverde zorg.

De digitale facturering tussen zorgaanbieders en gemeenten werkt nog altijd niet goed en leidt tot hoge kosten

voor Oosterpoort. Het ontbreken van standaardisering tussen gemeenten, de vele systeemwijzigingen en de

inspanningen en kosten die wij op ons moeten nemen voor contractering, facturering en verantwoording zijn

driejaar na de transitie onverantwoord; deze kosten moeten worden onttrokken aan de zorg. Het gaat

concreet voor Oosterpoort om een verhoging van administratieve en andere lasten van 2,3 miljoen euro, sinds

de transitie in 2015-2016 en 2017. Jaarlijks gaat het sinds de transitie om een bedrag van 700.000 euro aan

extra kosten, die niet kunnen worden besteed aan jeugdzorg. De grondslag voor deze berekeningen zijn de

analyses uitgevoerd in het kader van de subsidieaanvraag door Oosterpoort bij de T.A.J..
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4 ACTI ITEITENVERSLAG

4.1 2017, het derde transitiejaar

2017 begon erg hoopvol.

Immers, forse inspanningen hadden in 2016 geleid tot een politiek bestuurlijke bewustwording in onze grootste

regio met betrekking tot de toename aan instroom en toename aan schaarste van voorzieningen voor de

zware/complexe doelgroep.

Dit heeft in november 2017 geleid tot een gezamenlijke bestuurdersconferentie met als uitkomst een concrete

opdracht aan de zorgaanbieders en het ambtelijk apparaat om te komen tot plannen voor herstel van schaarste

en innovatie. Er was een gezamenlijk bewustzijn ontstaan dat te veel noodzakelijke voorzieningen voor de

problematische doelgroep waren weggesaneerd en dat innovatie en transformatie uitbleef. Ook was een

stijgende trend waarneembaar van plaatsing van jongeren buitenregionaal, in de 3® lijn.

Oosterpoort heeft de handschoen opgepakt en qua capaciteit en menskracht fors geïnvesteerd in deelname

aan de vier projecten. Tussen eind 2016 en mei 2017 zijn door Oosterpoort maar liefst zestien plannen en

businesscases ingezonden ter verbetering van de bestaande situatie. Deze businesscases vormden zowel een

aanbod voor herstel van schaarste als innovatieplannen en transformatieplannen.

Het uiteindelijke resultaat van de koplopergroep van de regio BNO en de vier uitgezette projectlijnen omvatte

een breed gedragen advies om terug te keren naar het originele beleid en de eigen doelstellingen van de regio

BNO. Daarnaast ook voorstellen om het huidige financieringssysteem aan te passen voor de complexe en zware

doelgroep. De plannen omvatten ook: noodzakelijke versterking van de basisteams, goede triage van de zware

doelgroep, één-gezin-één-plan en inzet op het voorkomen van langdurige uithuisplaatsing door matched care.

De door de regio overgenomen speerpunten voor herstel zijn: pleegzorg intensiveren, intensief ambulante zorg

(Fact, MST) uitbreiden, p peil brengen van gezinsvervangende voorzieningen (gezinshuizen e.d.) en de

ontwikkeling van combinatietrajecten ambulant - op herstel gericht verblijf.

Met andere woorden: focus op een preventieve kwalitatieve en integrale inzet m.b.t. de doelgroep vanaf de

start van de zorg om langdurig verblijf (en dito maatschappelijke kosten) te voorkomen. Daarnaast, als  wonen

doe je thuis  desondanks niet meer tot de mogelijkheden behoort: voldoende en kwalitatieve langdurige

verblijfszorg (pleegzorg en gezinshuizen). Al met al een fantastisch resultaat, met volledige steun van het

ambtelijk apparaat in de regio BNO en de bij de plannen betrokken zorgorganisaties.

In mei 2017 werden de verbeterplannen binnen de gestelde deadlines volledig afgerond en zijn de

gezamenlijke plannen ter besluitvorming aan de regio BNO voorgelegd. De verwachtingen waren erg hoog bij

de deelnemende zorgaanbieders, toen de gemeenten in de regio BNO in juli 2017 een budget beschikbaar

stelde van omstreeks 20 miljoen euro (te verdelen over drie jaar). Echter, concrete en feitelijke vervolgstappen

zijn sindsdien uitgebleven.

De conclusie mag worden getrokken dat sinds het luiden van de alarmbel door de grote zorgaanbieders in de

regio BNO in de zomer van 2016 tot op heden er feitelijk geen concrete wijziging in capaciteit of systeem in de

regio m.b.t. de doelgroep zwaar/complex heeft plaatsgevonden.

4.2 Omslag mei 2017

In mei 2017 werd voor Oosterpoort het omslagpunt bereikt. De financiële rapportages kleurden van groen naar

diep rood, de beoogde productie-aantallen werden slechts met grote moeite en forse inspanningen behaald,

het ziekteverzuim binnen de organisatie steeg aanzienlijk en vanuit de ondernemingsraad werden signalen

gegeven van hoge werkdruk in combinatie met forse problematiek vanuit de verwijzers.
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In opdracht van de bestuurder is in juni/juli 2017 een uitgebreide externe en interne analyse uitge oerd naar

de oorzaken van deze problematiek.

Uit deze analyse bleek het volgende;

4.3 Intern

Alle zorgsoorten en diensten lieten een negatieve exploitatie zien.

Beschikbare capaciteit voor de contracten met de buitenregio s werd feitelijk ingezet op extra

zorglevering aan de regio BNO om de productie-aantallen in het contract te kunnen behalen (als

gevolg van de effecten van de verandering van de feitelijke mix licht - middel - zwaar in contract BNO

sinds 2015)
Interne sturing en beschikbare stuurinformatie waren onvoldoende .

Er werd op vraag bovenmatig intensief ambulante zorg geleverd, waardoor uiteindelijk de kostprijs

ver boven de opbrengstprijs uitsteeg.

De instroom van AMV vluchtjongeren liep geleidelijk terug van 98 naar 48 en dus ook de bijdrage aan

de totale exploitatie van Oosterpoort.

De begrote omzet in de buitenregio's werd niet behaald.

De cultuur binnen de organisatie was onvoldoende ontwikkeld om flexibel en adequaat in te spelen op

ontwikkelingen.

Genomen maatregelen in 2017, ter beperking van het exploitatieveriies:

Kaderbrief 2017

Gouden regels , ter voorkoming van ievering van niet gefinancierde zorg

Verbetering sturing en stuurinformatie.

Start ontwikkeling interventiepian (kostensanering) en koersplan organisatie (reorganisatie structuur).

In 2018 zal een forse bezuinigingsopdracht ter grootte van 1,5 miljoen euro worden gerealiseerd en een nieuw

besturingsmodel en organisatiestructuur worden ingericht.

4.4 Extern

Instroom:

In de afgelopen jaren is de  mix  van de instroom bij Oosterpoort significant gewijzigd. Het

financieringssysteem in onze grootste regio kent geen vorm van zorgdifferentiatie, waardoor

Oosterpoort ook geen beroep kan doen op haar gewijzigde situatie.

Feitelijk neemt Oosterpoort (net als vele andere grotere jeugzorgaanbieders) steeds minder  lichte 

casuïstiek op en meer en meer complexe en zware casuïstiek. De aantallen in het contract zijn tot

oktober 2017 niet gewijzigd, waardoor Oosterpoort in 2017 significant meer zorgkosten moest maken

dan voor de transitie (en met een fors gekort budget).

In oktober 2017 heeft de regio BNO -op basis van de analyse door Oosterpoort - een aanpassing in het

contract verricht m.b.t. de te leveren aantallen. Dit door op de contractaantallen een reductie door te

voeren van 10%. In de analyse van augustus 2017 was aangetoond dat er respectievelijk een reductie

van 18% en 31% op de aantallen ambulant en residentieel noodzakelijk waren om kostenneutraal te

kunnen expioiteren.  

De te produceren "lat  is dus lager gelegd, maar de problemen (en kosten) niet opgeiost.
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Bijzonder positief was de stap van de regio BNO m.b.t. pleegzorg: Het tarief is in oktober naar het VNG

ad iestarief gebracht en wordt nu tegen P*Q (op basis van vergoeding pleegzorgdagen ) betaald,

zodat het forse exploitatieverlies op pleegzorg is gereduceerd en sanering van ons pleegzorgaanbod is

voorkomen.

Proces  an beschikkingen en in loed op aantallen

Het verkrijgen van beschikkingen van de basisteams kost onevenredig veel tijd en inspanning van de

medewerkers van Oosterpoort. In een aantal gevallen blijft het aanleveren van een beschikking zelfs

helemaal uit, terwijl de zorg al wel geleverd is. Deze geleverde zorg wordt dan op basis van de

contractregels afgekeurd door de accountant.

De centrale beleidsdoelstelling  één gezin - één plan  wordt vaak door de basisteams uitgelegd als dat

er voor het héle gezin en alle soorten van zorg maar één beschikking (telt als één streepje binnen het

contract) wordt afgegeven. Ook is eenzijdig het beschikkingsbeleid sinds 2015 gewijzigd, bijvoorbeeld

bij pleegzorg.

Wijkteams weigeren veelal een beschikking af te geven voor een ambulant traject gekoppeld aan een

pleegzorgtraject. Dit is in het verleden - voor 2015 - echter wel altijd het geval geweest en is nood¬

zakelijk in de ondersteuning van pleegzorgkinderen. We worden geacht die extra ondersteunende

ambulante (maatwerk)zorg (gratis) binnen de beschikking pleegzorg te leveren, terwijl die financiële

ruimte er niet is.

Op het meetmoment in juli 2017 kregen 200 pleegzorgkinderen geen beschikking voor ambulante

ondersteuning verstrekt.

Knelpunt
Hier ligt een structureel knelpunt in de regio BNO aan ten grondslag, waarvoor sinds de transitie door

vrijwel alle zorgaanbieders fors aandacht wordt gevraagd:

Het "stapelen" en op integrale wijze samen uitvoering geven aan zorg (beleidsdoelstelling regio) wordt

door het rigide systeem feitelijk onmogelijk gemaakt. Je kunt alleen maar de conclusie trekken dat nog

steeds ongewijzigd lineaire zorglevering (na elkaar) bestaat. Van een integrale aanpak is binnen het

financiële systeem nauwelijks sprake en voor de zorgorganisaties is dat financieel onuitvoerbaar. Het

behalen van de eigen beleidsdoelstellingen (1 gezin, 1 plan), wordt door deze werkwijze vrijwel

onmogelijk gemaakt.

Trajectduur bij ambulante trajecten

De uit de analyse in juli 2017 gebleken veranderingen zijn:

De zwaarte van de zorgproblematiek neemt toe. Er is een toenemende vraag voor inzet van jeugdzorg

bij niet-Westerse gezinsproblematiek: Oosterpoort krijgt sinds 2015 onevenredig veel hulpvragen

vanuit allochtone emigrantengezinnen doorverwezen.

Begeleide bezoekregeling als onderdeel van de inzet bij (complexe) vechtscheidingen vraagt circa 200

ccu. Dit is vijf keer zoveel als een regulier ambulant traject van vóór 2015.

Het financieringssysteem was gebaseerd op aantallen. Pleegzorg is een vorm van langdurige zorg, waarbij
pleegouders worden vergoed op pleegzorgdagen. De prikkel in systeemfinanciering op aaniajj i iBB|l)rfri     A D C
kinderen is contraproductief als het gaat om een gewenste, langdurige voorziening. IVl iVl A   A K.  
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De  lichtere  trajecten worden nu  oor een deel door de wijkteams of andere zorgorganisaties

opgepakt. Dit betekent een aantoonbare toename van zwaardere problematiek voor Oosterpoort

Er moeten door toenemende onveiligheid (zwaardere problematiek en doelgroep) bij casussen voor

de veiligheid van medewerkers extra maatregelen genomen worden. Zo gaan bij onveiligheid in de

beginfase van een traject bijvoorbeeld twéé medewerkers naar een cliënt. Dit soort extra inzet is

significant gestegen ten opzichte van de situatie van vóór 2015.

Bij start van een traject is door vertraging van de verwijzing vanuit de basisteams veel vaker sprake

van ernstige onveiligheid in het gezin. Dit betekent voor Oosterpoort dat eerst gestabiliseerd moet

worden en een veiligheidsplan moet worden opgesteld, voordat aan gedragsverandering gewerkt kan

worden. Dit komt voor in circa 10% van de casussen. Dit is een significante stijging ten opzichte van

vóór 2015.

In trajecten waarbij sprake is van een maatregel of waarbij de start van hulp voorwaarde is om

raadsonderzoek of OTS te voorkomen, is bij ouders vaak sprake van weerstand. Motivering,

hulpvraagverheldering, formuleren van doelen en werken aan de samenwerkingsrelatie vraagt dan

veel tijd. Bij toename van de aantallen en problematiek is dit een significante stijging van inzet ten

opzichte van vóór 2015. Langdurige gezinscoaching is noodzakelijk bij het minder leerbaar zijn van

ouders. Dit zou normaliter afgeschaald moeten én kunnen worden naar basiszorg of wijkteam. Dit lukt

nauwelijks: Er is een forse toename van de wachttijden bij het afschalen van ambulante zorg naar de

wijkteams.

Samengevat kunnen er door bovenstaande redenen door Oosterpoort minder (ambulante) trajecten

worden uitgevoerd. Dit aantal staat gelijk aan 31% (383/1243) van het jaartarget van Oosterpoort.

Met andere woorden: onder de huidige omstandigheden zou Oosterpoort slechts 69% van het target

dat in 2014/2015 is vastgesteld kunnen halen.

Trajectduur bij residentiële trajecten

In de afgelopen drie jaren zijn, als gevolg van de bezuinigingen in de regio, erg veel drie-milieu

voorzieningen gesloten. Voorzieningen waar voorheen veel jongeren, die een langdurige perspectief

plaatsing nodig hadden, naar (door)verwezen konden worden. Het minder beschikbaar zijn van

voorzieningen heeft als effect dat deze jongeren nu veel langer in zorg bij Oosterpoort blijven dan

noodzakelijk is vanuit behandelperspectief, gewoon omdat er geen geschikte perspectief biedende

vervolgplek beschikbaar (meer) is.

Jaar Gemiddelde verblijfsduur residentieel in dagen

2014 270

2015 271

2016 279

2017 302

De gemiddelde trajectduur bij residenties is opgelopen. Oosterpoort beschikte in 2017 over 95

residentiële plaatsen (40 woonbegeleiding, 7 crisisbehandelgroep, 48 verblijf).
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Om het cliëntenaantal te halen (190 in het contract BNO)  zou elke plaats ieder jaar door twee

jongeren bezet moeten worden. Met andere woorden: er moet er een gemiddelde verblijfsduur

worden gerealiseerd van 182 dagen om de in het contract opgenomen cliëntaantallen te halen.

Met een verblijfsduur van nu gemiddeld 302 dagen is dit feitelijk onmogelijk. Dit betekent dat we met

95 residentiële plaatsen circa 156 jongeren kunnen opvangen. Dit is dus 82% (156/190) van het

opgedragen jaartarget.

Op basis van P*Q leverde Oosterpoort in 2017 veel meer dan de betaalde zorg en contractverplichting

uit 2015.Het leveren van langer verblijf aan jongeren en het knelpunt van beperkingen op afschalen

van zorg hebben direct bijgedragen tot het exploitatieverlies van Oosterpoort in 2017.

Residentiële crisisop ang/spoedhulp

Bij de residentiële crisisopvang/spoedhulp is de verblijfsduur sinds 2015 ook toegenomen van 28

dagen (voor 2015) naar maar liefst 120 dagen (!) in 2017. Dit waren juist de trajecten die voor 2015

een sterke bijdrage leverden aan de contractuele productie van  aantallen .

Oorzaak:

De verlenging van de crisistrajectduur is het gevolg van het feit dat voor de crisisverwijzing naar

Oosterpoort veel (onvoldoende begeleid) is in het netwerk door de basisteams of door andere zorg¬

aanbieders is geprobeerd. Wanneer het dan toch mis gaat, is opvang in het netwerk vrijwel nergens

meer mogelijk. Daarnaast zijn e r bij Oosterpoort en in de regio - na de bezuinigingen - onvoldoende

doorstroomplekken en opvolgende capaciteit beschikbaar. De jongeren blijven dus noodgedwongen

hangen  in onze crisiszorg. Daar is deze zorg echter niet voor bedoeld.

4.5 Genomen maatregelen extern

Met de politiek-bestuurlijk verantwoordelijken is in augustus 2017 een indringende dialoog gestart over

bovenstaande.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aanpassing van het pleegzorgtarief tegen P&Q financiering op het tarief

niveau van het landelijke VNG-tarief. Hiermee is het exploitatietekort op pleegzorg teruggedrongen. Daarnaast

heeft de regio BNO een verlaging aangeboden van de te realiseren ambulante trajecten van 10% (aangetoond

nodig: 31%) en een verlaging van de te realiseren aantallen residentiële zorg van 10% (aangetoond nodig: 18

%).

4.6 Resultaat inter enties intern en e tern

Het effect van de sinds juli 2017 genomen interne maatregelen is het terugdringen van een geprognotiseerd

tekort van 2 miljoen euro over 2017 naar een gerealiseerd exploitatietekort over 2017 van 800.000 euro.

4.7 Extra zorgvraag regio BNO: vraag en aanbod

Oosterpoort heeft de regio BNO in december 2017 verzocht om de gevraagde en ook geleverde extra

geleverde intensieve ambulante zorgtrajecten in 2017 alsnog na te financieren.

We hebben de regio, gezien de stijgende vraag naar deze zorgproducten in de regio, ook aangeboden voor

2018 de extra benodigde zorg op basis van de zorgvraag (zorgplicht) in te kopen. Op deze vraag en het aanbod

is niet ingegaan.

4.8 Noodzakelijke vervolgstappen

Het resultaat over 2017 noodzaakt Oosterpoort opnieuw tot ingrijpen in de kosten van zo

interne proces van Oosterpoort. Z A R
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De initiële begroting 2018 is op basis  an de kaderbrief en het contract met de financiers opgemaakt en

astgesteld. De ingrepen die noodzakelijk waren, zouden betekenen dat Oosterpoort een fors deel van haar

kernproducten voor de doelgroep (behandelgroepen en intensief ambulante zorg) zou moeten gaan afbouwen.

Feitelijk zou Oosterpoort haar inhoudelijke koers moeten verlaten, terwijl de externe vraag en bijbehorende

leveringsdruk voor deze zorgproducten alleen maar is toegenomen sinds de transitie. De dialoog over de

noodzakelijke sanering heeft plaatsgevonden met de politiek bestuurlijke top van de regio BNO. Gezamenlijk is

een alternatief saneringspakket samengesteld en ook overeengekomen in januari 2017.

De begroting 2018 is hierna bijgesteld op basis van deze overeenkomst. De noodzakelijke sanering - in kosten

ter grootte van 1,5 miljoen euro - zal in 2018 worden ingezet en gerealiseerd. Dit zal in 2018 gaan leiden tot

een uitstroom van naar verwachting 25 zorg- en 10 ondersteunende medewerkers en tot een aanpassing van

de organisatiestructuur. Ook inhoudelijk zal het portfolio van Oosterpoort wijzigingen ondergaan en het

aanbod aan zorg ondersteunende producten moeten worden beperkt.

4.9 Ge olgen  ervolgstappen

Het resultaat van de genomen stappen is dat we er in zijn geslaagd onze kernproducten, die noodzakelijk zijn

voor het kunnen dragen van onze missie, visie en doelstellingen, zo maximaal (als mogelijk) hebben weten te

beschermen binnen de resterende financieel geboden ruimte en systeem.

Feitelijk schuift Oosterpoort nog meer op naar een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie, die weliswaar meer

samenwerking met andere zorgorganisaties nodig heeft om de benodigde zorg voor onze doelgroep te

realiseren (zie doelgroepkaarten in de bijlage).
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5 BEGROTING 2018

De eerdere begroting 2018 is in februari 2018 ver angen door een bijgestelde en vastgestelde begroting 2018.

Deze begroting is gebaseerd op de sanering van - niet tot de kernproducten behorende - zorgvormen. Dit met

uitzondering van woonbegeleiding. Hoewel wij woonbegeleiding voor de doelgroep die we bedienen wel als

belangrijk product beschouwen (laatste trajectfase voor zelfstandig wonen) hebben we met bloedend hart

moeten besluiten deze vorm van zorg te saneren in 2018.

5.1 Inter entieteam

In december 2017 is een interventieteam gestart met de voorbereiding van kostensanering ter hoogte van 1,5

miljoen euro. De opdracht omvat ook efficiency verbeteren, kostenbesparing en verbetering van

ondersteunende processen. In 2018 zullen de volgende onderdelen van Oosterpoort worden afgebouwd of

omgezet naar andere vormen van zorg in dezelfde contractcategorie:

Woonbegeleiding (ombouw naar andere zorgvormen)

NPT (af bouw)
Match (vrijwilligersproject, afbouw en zo mogelijk overdracht naar andere organisaties)

Trainingen (afbouw, ondersteuning aan jongeren & ouders, wordt niet vergoed binnen contract)

Begeleiding gezinshuizen (afbouw, als gevolg van structuurverandering gezinshuizen)

Zie interventieplan (december 2017).

Daarnaast zal ook fors gesaneerd worden in de kosten van decentrale- en centrale overhead (zie

bijgestelde begroting 2018 en meerjarenbegroting).

5.2 Reorganisatie

In december is ook een reorganisatietraject gestart. Doel is om de organisatie te wijzigen naar een vorm die

meer aansluit bij de (sub)regionale indeling van de verwijzers. Daarnaast is een nieuw besturingsmodel

geïntroduceerd naar resultaatverantwoordelijke teams en een bijbehorende structuurwijziging.

Zie koersdocument organisatie ( december 2017).

5.3 Traject Transitie Autoriteit Jeugd

In december is door Oosterpoort een verzoek tot subsidie van de sinds 2015 gemaakte transitiekosten

ingediend bij deTransitie Autoriteit Jeugd (T.A.J.).

Te vermelden valt hier dat Oosterpoort - sinds de transitie in 2015 - jaarlijks aan extra administratieve lasten,

accountantskosten, ICT kosten en de extra inzet in talloze overlegvormen een bedrag van 700.000 euro heeft

moet dragen. Dit naast de opgelegde kortingen sinds 1 januari 2015.

5.4 Hoofdlijnen financieel beleid

Oosterpoort heeft als doelstelling duurzaam financieel gezond te zijn om duurzaam zorg te kunnen blijven

leveren aan onze cliënten. Deze doelstelling staat (net als bij 40 andere grotere jeugdzorgorganisaties in

Nederland) sinds de transitie onder forse druk.
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5.5 Sol abiliteit en eigen vermogen

Als ge olg  an het exploitatietekort in 2017 en de te verwachten frictiekosten van de noodzakelijke sanering in

2018 komt de eigen vermogenspositie van Oosterpoort onder druk te staan. Het risico is aanwezig dat het

eigen vermogen van Oosterpoort niet meer toereikend zal zijn om deze frictiekosten - zonder aanvullende

maatregelen en steun - zelfstandig te kunnen dragen,

De navolgende drie scenario s zijn uitgewerkt:

1. Frictievergoeding door de Transitie Autoriteit Jeugdzorg (T.A.J.)

2. Financieringsvorm door bank in de vorm van een rc, een overbruggingskrediet of lening.

3. Nieuwe kostensaneringen in zorg, centrale en decentrale overhead.

De begrote en benodigde kapitaalinjectie wordt begroot op drie miljoen euro. Hieronder vallen met name de

kosten van het sociaal plan m.b.t. boventallige medewerkers, proceskosten en de kosten van de herinrichting

van de organisatie (zie meerjarenbegroting).

5.6 Beleggingen & financiële r sico's

Oosterpoort heeft geen beleggingsvormen en heeft haar financiële beleid neergelegd in een treasury-statuut.

Als gevolg van doorlopende kosten in 2018 en bij ontoereikende opbrengsten is een liquiditeitstekort voorzien

in de maand mei 2018 en de maand december 2018. M.b.t. mei zijn adequate maatregelen genomen: de door

de regio BNO toegezegde steun in de vorm van het verschuiven van het voorschot van december 2018 naar

april 2018 heeft een acuut liquiditeitstekort in mei 2018 voorkomen.

De uitkomsten van de in de vorige paragraaf genoemde scenario's zijn bepalend voor het ondervangen van het

voorziene tekort in december 2018 (zie liquiditeitsbegroting T.A.J. maart 2018).

5.6.1 Beschrijving positie op balansdatum

De financiële positie van Oosterpoort is de afgelopen jaren, sinds de transitie, fors verslechterd. Zie hiervoor

bijgaand jaarrekeningdeel. Daarin zijn we echter niet uniek. Niet uniek in de regio en niet uniek landelijk. De

bevindingen van het T.A.J. onderzoek in het voorjaar van 2018 laten zien dat er landelijk een fors en

voorzienbaar probleem dreigt (het aantal verzoeken vanuit jeugdzorgorganisaties om steun bij de T.A.J. is eind

2017 explosief gestegen).

Vorig jaar is in het bestuur verslag beschreven dat 2017 de "proofofthe pudding  zal gaan betekenen voor

Oosterpoort en vele jeugdzorgorganisaties zoals Oosterpoort. De  proof  is negatief gebleken. De effecten

daarvan zullen in 2018 zichtbaar en voelbaar gaan worden.

Vanuit een hart voor jeugdzorg, voor onze jonge cliënten en gezinnen, heeft Oosterpoort zich vanaf het begin

van de transitie sterk gemaakt voor transformatie, innovatie, samenwerking, dialoog en het leveren van

noodzakelijke zorg aan de gemeenten.

Oosterpoort heeft in 2017 een verlies gerealiseerd van € 796.774. Belangrijke redenen voor het verlies zijn
enerzijds de voorgefinancierde kosten van innovatie om het transformatieplan van de regio BNO uit te voeren

en anderzijds de feitelijke meerkosten van de intensief ambulante trajecten (en langer verblijf) die niet vergoed

worden binnen het contract met de regio BNO.

De financiële ratio's zijn: een solvabiliteit van 29% en de current ratio is 1,76. Door het negatieve resultaat over

2017 is de solvabiliteit verslechterd. Wanneer geen forse maatregelen worden genomen dreigt de solvabiliteit

in 2018 verder te verslechteren en komt de liquiditeit in 2018 onder druk.
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5.6.2 Continuïteit organisatie

De  raag of een organisatie als Oosterpoort in het huidige bestel een duurzame continuering  an zorg kan

garanderen, daarnaast in staat is tot innovatie, transformatie en daarbij ook nog financieel het hoofd boven

water kan houden, is niet eenvoudig te beantwoorden.

Het landelijke en regionale beleid sinds 2015 is het terugdringen van het beroep op specialistische zorg door

versterking van lokale generalistische zorg. Deze transitie is gepaard gegaan met forse initiële kortingen (15,6%

in 2015 en 10,6% in 2016) bij de specialistische zorgorganisaties. Oosterpoort is gegaan voor het leveren van

deze specialistische zorg, voor zorginnovatie en transformatie.

Feitelijk is (landelijk en regionaal) de vraag naar specialistische zorg helemaal niet afgenomen, maar zelfs

aantoonbaar toegenomen. Terwijl de financiering hiervoor niet adequaat te noemen valt en de

transactiekosten fors zijn toegenomen.

In januari 2018 zijn de te saneren onderdelen voorgelegd, besproken en samen met de regiowethouder en

ambtelijke ondersteuning overeengekomen. De begroting 2018 is herzien en een meerjarenbegroting en

meerjaren liquiditeitsbegroting opgemaakt. De regio BNO heeft tijdelijke liquiditeitssteun gegeven door het

voorschot van december 2018 naar april 2018 te brengen, waardoor - in afwachting van de uitslag van het

T.A.J. - proces - het liquiditeitsrisico tot november 2018 is geborgd.

De meerjarenbegroting 2018 en 2019 laat zien dat Oosterpoort na de te nemen saneringsmaatregelen en

reorganisatie in staat is een goed zorgaanbod te blijven leveren en als organisatie duurzaam kan voortbestaan.

Om de saneringskosten en reorganisatie te bekostigen is een beroep gedaan op de T.A.J. en voor overbrugging

op de financiers en bank. De bank heeft een rekening courant van € 500.000 toegezegd. Het reorganisatieplan

is opgemaakt en het sociaal plan met de bonden is afgerond.

De procedure bij de T.A.J. verliep in de eerste maanden van 2018 voorspoedig. Naar verwachting zou in de

eerste week van mei duidelijkheid worden verkregen m.b.t. de subsidiering van frictiekosten als gevolg van de

transitie sinds 2015. Met andere woorden: een risico voor de discontinuïteit van de organisatie is/wordt

ondervangen. Vanaf 2018 laat de meerjarenbegroting een normaal rendement zien, met ruimte voor

noodzakelijke innovatie.

In april 2018 werd Oosterpoort in kennis gesteld van het voornemen van de regiowethouder BNO op het

lumpsumbudget van Oosterpoort in 2018 1,3 miljoen en in 2019 1,3 miljoen euro extra te korten. Dit

veroorzaakte een acuut continuïteitsrisico voor Oosterpoort. Kern van het probleem was de in januari 2018

overeengekomen sanering van woonbegeleiding. Hoewel in januari 2018 was overeengekomen dit zorgproduct

binnen de bestaande contractvoorwaarden om te zetten naar extra intensief ambulante producten en op

herstel gerichte verblijfstrajecten, was de regio voornemens het totale aandeel van woonbegeleiding uit het

contract te nemen en te herverkavelen naar andere aanbieders.

Na een moeizaam proces, waarbij zowel de T.A.J als de VNG zijn betrokken, is in juni 2018 alsnog

overeenstemming bereikt. In 2019 levert Oosterpoort extra intensief ambulante trajecten en zal het op herstel

gerichte verblijf worden geïntensiveerd om tot een maximale verblijfsduur van 210 dagen te komen. Het

continuïteitsrisico is hiermee teruggedrongen. Het subsidieproces van de T.A.J. is afgerond en de definitieve

subsidie is € 3,0 miljoen.

Op basis van het gelopen intensieve en gedocumenteerde proces met de regio BNO, definitieve subsidieT.A.J.

en rekening courant krediet voorzie ik als bestuurder geen reden voor discontinuïteit in de periode tot 2020 .

De meerjarenbegroting 2019 e.v. laat na de sanering en herstructurering in 2018 een normaal renderende

zorgorganisatie zien.
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6 INHOUDELIJKE ACTIVITEITEN

6.1 Kwaliteit van zorg

Een van de leidende principes van Oosterpoort is het bieden van hoge kwaliteit van zorg aan (complexe)

zorgvragers. We kiezen bij de saneringen daarom niet voor de kaasschaafmethode. Als een kwalitatieve

ondergrens wordt overschreden door te lage opbrengsttarieven, kiezen we voor het stoppen van die zorg, in

plaats van een  race to the bottom .

Voor de zorgplicht aan zorgvragers (het inkopen, faciliteren en financieren) zijn de gemeenten

verantwoordelijk. We blijven binnen onze financiële mogelijkheden kwalitatieve zorg aan onze doelgroep

leveren.

Onze mensen weten wat ze doen

We richten ons portfolio en onze werkprocessen zoveel mogelijk in conform de landelijke richtlijnen.

Oosterpoort werkt met geregistreerde professionals. We zijn een lerende organisatie, gericht op ontwikkelen,

leren en verbeteren van onze professionals. Oosterpoort creëert o.a. de voorwaarden waarbinnen de

professional en de organisatie aan de registratie eisen kunnen voldoen, zoals opleidingseisen en het opdoen

van praktijkervaring. Het beroepsethische kader voor het handelen van de professional wordt geboden via de

beroepscode voor de jeugdzorgwerker.

Onze kwaliteit is een voortdurend proces van leren en verbeteren

Oosterpoort heeft een kwaliteitssysteem, waarin de richtlijnen en protocollen staan beschreven. Deze

documenten worden cyclisch geëvalueerd en bijgesteld. Oosterpoort voert interne en externe audits uit. Op

grond van de resultaten worden verbetermaatregelen getroffen.

Oosterpoort is trots op haar cliënteninspectie, waarbij onze cliëntenraad concreet toetst en aan de organisatie

terugkoppeling geeft van haar bevindingen. Onze raden, cliëntenraad en pleegouderraad, worden door de

organisatie gefaciliteerd en betrokken bij het beleidsproces. We hebben een jongerenraad, die wordt

bijgestaan door een ervaringsdeskundige, zodat we goede voeling kunnen houden met de hartslag van de

organisatie.

We willen weten of zorg werkt

We werken bij voorkeur met methodieken, waarvan bewezen is dat ze werken. Bij de keuzes voor inrichting

van het portfolio zijn de landelijke richtlijnen een zwaarwegende factor. We leveren de benodigde gegevens

ten behoeve van de 'outcome-monitoring', bedoeld om inzicht te krijgen in de effecten van de zorg.

We streven er naar (wetenschappelijk) onderzoek met zo min mogelijk administratieve lasten te integreren in

de dagelijkse praktijk. We gebruiken vragenlijsten slechts wanneer deze een toegevoegde waarde hebben in

het hulpverleningsproces, dat wil zeggen: ten behoeve van diagnostiek, de werkrelatie en het meten van effect.

6.2 Initiatieven 2017

Verbetering administratie e processen en protocollen

2017: Rapportage AAG verbetert administratieve processen onder leiding van het hoofd

cliëntenadministratie, andere zaken worden op korte termijn ondervangen in de nieuwe cliëntroute

(pilot juni 2018). Protocollen zijn allemaal herzien door actualisering van De Tol. In 2018 zal een nieuw

primair processysteem worden ingevoerd (gereed februari 2019). Daarmee wordt beoogd meer te

sturen op zowel inhoud (kwalitatief) als bedrijfsvoering (financieel en kwantitatief). Criteria zijn

meegenomen in het lopende besluitvormingsproces (besluit systeem genomen in mei 2018).
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Aanstelling (tijdelijke) Inhoudelijke Adviesraad

In 2017 is een inhoudelijke raad van ad ies aangesteld  bestaande uit gedragswetenschappers uit alle

inhoudelijke onderdelen van de organisatie. Doel van deze raad is het bewaken van de kwalitatieve

ondergrens en de bestuurder te adviseren over de te nemen interventies en effecten van sanering en

organisatieverandering.

6.3 Klachten

Voor het afwikkelen van klachten is er een externe klachtencommissie en een klachtenregeling, die terug te

vinden is op onze website. In 2017 heeft Oosterpoort vijftien klachten gehad, die zijn afgehandeld door de

externe klachtencommissie.

6.4 Calamiteiten

Gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

1. Medewerker (niet meer in dienst) beschuldigd van vermoedens seksueel overschrijdend gedrag

Rapportage gemaakt, status: afgehandeld

2. Vechtpartij/holding op behandelgroep

Rapportage bleek niet noodzakelijk, aangifte door medewerker is gedaan, afgehandeld

3. Hond heeft pleegkind in gezicht gebeten

Rapportage bleek niet noodzakelijk, afgehandeld

6.5 Interne incidentmeldingen

In 2017 zijn binnen Oosterpoort bijna 200 incidentmeldingen gedaan, waarbij het ruim 90% cliënt gerelateerde

meldingen betrof. Dit betreft meldingen variërend van pure technische meldingen (installaties), meldingen van

overlast, tot aan verbaal en/of fysiek geweld tegen medewerkers. M.b.t. deze laatste vorm van incidenten

voert Oosterpoort een stringent aangiftebeleid.

6.6 Interne audit(s)

Oosterpoort heeft in 2017 een interne audit uitgevoerd, met toetsing van de HKZ certificerende organisatie. Er

heeft een cliënteninspectie door de cliëntenraad en jongerenplatform plaatsgevonden en in november is een

flitsaudit uitgevoerd binnen pleegzorg. Dit heeft geleid tot verbeterpunten, die in 2018 worden opgepakt. Door

de accountant is aan de hand van een financiële inspectie een managementletter opgemaakt. De bevindingen

waren al opgenomen in het adviesrapport door AAG, voorafgaande aan de managementletter, en worden in

2018 concreet opgepakt in een verbeterplan. De resultaten van het verbeterplan omvatten naast

systeemtechnische ingrepen ook verbeteringen in de control en de financieel / administratieve processen.

Daarnaast is ook een organisatorische herziening van de structuur benoemd, die wordt meegenomen in het

reorganisatieplan.

6.7 Cliëntenparticipatie en/of adviezen  an de cliëntenraad/pleegouderraad in 2017

6.7.1 Medezeggenschap

Oosterpoort koestert de medezeggenschap via cliëntenplatforms, pleegouderraad en ondernemingsraad. We

leren veel van onze cliënten en pleegouders. Oosterpoort hecht grote waarde aan actieve inbreng vanuit

cliëntenperspectief bij de ontwikkeling en verbetering van beleid. We hebben dan ook twee cliëntenplatforms,

die actief worden betrokken bij beleidsvraagstukken: de cliëntenraad en het jongerenplatform.

De cliëntenplatforms zijn actief in de zorgafdelingen met cliënteninspecties en spiegelgesprekken. Deze zijn

bedoeld om de professionals via rechtstreekse feedback te laten reflecteren op het alledaa se werk, daarvan te

M A Z   R S
agsewerk, dm

i ?. SEP 2.
21

Mazars  ccoun ants
ini l He 

AS n K 



leren en te komen tot  erbeterplannen. Te ens zijn ze ambassadeurs voor de sector in de

samenwerkingsverbanden en de relatie met onze opdrachtgevers.

Specifiek voor pleegzorgbeleid is er de pleegouderraad. Ook hier geldt dat Oosterpoort grote waarde hecht aan

actieve inbreng vanuit pleegouderperspectief bij ontwikkeling en verbetering van beleid.

De medezeggenschap voor medewerkers wordt gewaarborgd met een actieve ondernemingsraad.

isie bestuurder:

Participatie gaat goed, de adviesraden hebben invloed en kunnen input aanleveren t.b.v. het jaarplan van de

organisatie. De cliënteninspectie is gegroeid naar een belangrijk en gedragen instrument binnen de organisatie.

Visie  oorzitter cliëntenraad:

De betrokkenheid van de raden bij de organisatie is goed, maar begint op punten te knellen. Dit komt door de

volgende factoren:

De druk op de raden is groot Er wordt een groot beroep gedaan op de raden met adviesaanvragen.

Daarnaast is de cliëntenraad vaak in co-creatie betrokken bij beleidsprocessen (cliëntroute,

cliëntenportaal-dossier etc.). Dit alles met een krapper wordende begroting.

Terugkoppeling op de gegeven adviezen wordt niet altijd gedaan. Daarnaast is in de terugkoppeling niet

altijd goed te herleiden hoe de mening van cliënten werkelijk wordt meegenomen in de besluitvorming.

De huidige tijd maakt dat de organisatie de focus verplaatst naar bedrijfsvoering en financieel gezond zijn.

Hierin voelt de cliëntenraad nog steeds dat medezeggenschap belangrijk gevonden wordt door de

bestuurder. In de dagelijkse praktijk voelt het voor de cliëntenraad alsof medezeggenschap steeds vaker

onder op de prioriteitenlijst staat. Dit speelt vooral in de lijn, niet bij de bestuurder zelf. Een voorbeeld

hiervan zijn de 10 kernwaarden voor bejegening, ontwikkeld door de cliëntenraad en het

jongerenplatform. In het jaarplan staat dat deze geïmplementeerd worden in de gedragscode voor

medewerkers. In de praktijk zien de raden geen concrete stappen om de kernwaarden daadwerkelijk

onder de huid' van medewerkers te krijgen.

De cliëntenraad en het jongerenplatform zijn niet alleen intern actief, maar bewegen zich ook buiten de

organisatie. Hierin merken de raden dat zij zich steeds vaker bevinden in een politiek gevoelig spel. Dit

vraagt van de leden van de raden dat zij op een andere manier gepositioneerd worden als ambassadeur

van Oosterpoort. Met een hoge politieke sensitiviteit. Oog voor politiek spel en relaties en altijd weten wat

het politiek correcte antwoord is. Het is de vraag of je dit van (alle) leden van de cliëntenraad en het

jongerenplatform mag verwachten.

De cliëntenraad houdt in 2018 geen cliënteninspectie, omdat bewust gekozen wordt de verbeterpunten uit

de vorige cliënteninspectie eerst op te volgen.

oorzitter POR:

De pleegouderraad maakt zich nog steeds zorgen om de transitie- en transformatie-effecten op de kwaliteit van

zorg.

Waar nodig én mogelijk treden we op - in goed overleg met Oosterpoort - om de belangen van de pleegouders

te behartigen en de kwaliteit te behouden.

Toenemende bureaucratie, grote verschillen, onvoldoende financiering en blijvende onduidelijkheid bij

gemeenten en basisteams vormen volgens ons de grootste risico s en bedreigingen voor de kwaliteit van zorg.

Zoals de zorg voor 18-/18+, die 2,5 jaar na de transitie nog steeds niet goed geregeld is.
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6.8 Personeelsbeleid en kwaliteit van werk

Oosterpoort werkt aan drie strategische hr-pijlers. Deze pijlers zijn gebaseerd op de ontwikkelingen waar

Oosterpoort mee te maken heeft. De pijlers zijn uitgewerkt in het  isiedocument  Mens en werk bij
Oosterpoort .

De pijlers zijn:

Versterken in- en externe arbeidsmarkt, waarbij waarden als werk in plaats  an functie, zelfregie en

samenwerken belangrijk zijn.

Versterken 'fit' medewerker/persoon en werk, waarbij vier thema's van duurzame inzetbaarheid belangrijk

a. gezondheid en vitaliteit (g&v), beoogd effect: het fysieke, psychische en sociale vermogen om het

werk te blijven verrichten,

b. kennis, competenties en loopbaan (leren en ontwikkelen), beoogd effect: kennis, vaardigheden en

gedrag die nodig zijn voor het werk zijn op orde, waardoor gevraagde kwaliteit geleverd kan blijven

worden,

c. mobiliteit en flexibiliteit (m&f), beoogd effect: het vermogen aan te passen aan veranderende

omstandigheden (veerkracht en houding), ook passend bij de levensfase,

d. bezieling en welbevinden (b&w), beoogd effect: motivatie, inspiratie en energie, waardoor meer

kwantitatief en kwalitatief meer wordt geleverd.

Versterken 'fit' team, afdeling, organisatie en werk, waarbij de aanpassing van de organisatie in lijn met de

inhoudelijke koers en de kaders leidend is. Bij deze pijler hoort ook het socialer ondernemen door

Oosterpoort en het versterken van het leerklimaat gericht op het toegroeien naar een lerende organisatie.

zijn:
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7 MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

7.1 Dialoog met stakeholders (cliënten, omge ing)

We willen  oor onze stakeholders een betrouwbare, transparante partner zijn, die in een netwerk samen wil

optrekken om gezamenlijk doelgericht te werken aan kwalitatief goede hulp erlening met een efficiënte

logistiek.

Om richting te geven aan onze inhoudelijke koers hebben we een koersdocument  Oosterpoort in trans¬

formatie  ontwikkeld (te herzien in 2018), waarin we het volgende uiteenzetten:

Wat onze leidende principes zijn.

Voor welke doelgroepen we er zijn,

Hoe ons portfolio is samengesteld,

Hoe we integrale zorg willen bieden met onze partners, zowel aansluiting verticaal (basisteams) als

horizontaal (specialistische zorg),

Hoe we het zorgproces willen optimaliseren met een trajectaanpak.

We beschouwen de zorg aan onze cliënten als teamwork gericht op flexibiliteit en creativiteit in oplossingen,

maatwerk, continuïteit en samenhang. Onze plannen zijn in samenwerking met onze stakeholders ontwikkeld.

We werken samen en voeren de dialoog met cliënten door:

Te werken volgens onze leidende principes, waarbij voorop staat dat de cliënt de regie heeft, tenzij

anders bepaald.

Te werken volgens de landelijke richtlijn samen beslissen over passende zorg.

Gehoord en gezien te worden via cliëntinspecties en spiegelgesprekken.

Teamwork met cliënten en netwerk.

Plaatsingen in gezinnen.

Betere voorbereiding op basisvaardigheden voor een zelfstandig leven na 18 jaar en overdracht

18-\18+,

Inspraak in zorgbeleid van Oosterpoort via cliëntenraad en jongerenplatform,

Cliëntinspecties die leiden tot concrete verbeteringen.

Gebruik van ervaringsdeskundigheid bij beleidsontwikkeling.

Inspraak in pleegzorgbeleid is geborgd door de structurele dialoog met de pleegouderraad.

Met de gemeentelijke opdrachtgevers is structureel kwartaaloverleg met de afdeling inkoop. Daarnaast is er

een regionaal bestuurlijk overleg en zijn er overlegtafels met alle zorgaanbieders in de regio.

De inspectie jeugdzorg is voor ons een belangrijke gesprekspartner om de veiligheid van onze cliënten kritisch

te volgen en te toetsen.

7.2 Samenwerkingsrelaties

We werken samen met onze partners in de regio NOB in JESI-verband. De bestuurder van Oosterpoort maakt

deel uit van het dagelijks bestuur van JESI. Daarnaast neemt de bestuurder deel aan het koplopers overleg in

de regio BNO.

Belangrijke partners in de regio BNO zijn:

verwijzers: basisteams, jeugdbescherming, huisartsen en kinderartsen,

ggz: GGZ-Oostbrabant, Herlaarhof, Reinier van Arkel, Karakter en Buro Maks,

verslavingszorg: Novadic,

onderwijs: onderwijs-zorgarrangementen met stichting Oosterwijs,

jeugdhulp: Maashorst, Herlaarhof, Buro 30 en Topaze,

Ivb: De La Salie, Amarant, Cello.
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De samenwerking in onze zogenoemde buitenregio s is  olop in ontwikkeling.

Belangrijke (potentiële) partners zijn:

erwijzers: basisteams. Jeugdbescherming, huisartsen en kinderartsen,

ggz: GGZ Eindhoven, Karakter en Buro Maks,

verslavingszorg: Novadic Kentron

onderwijs: onderwijs-zorgarrangementen met stichting Oosterwijs en onderwijssamenwerkings-

verbanden,

Jeugdhulp: Entrea Lindenhout, Combinatie Jeugdzorg en Sterk Huis,

Ivb: Plurijn.

Op het gebied van onderzoek nemen we deel aan de werkgroep  Samen sterker  en de Academische

werkplaats Jeugd. Het lectoraat Werkzame factoren in de Jeugdzorg van de HAN is voor ons een belangrijke

samenwerkingspartner. Met betrekking tot onderzoek naar effectiviteit en methodiektrouw handelen is een

samenwerking met Gezin Centraal en MST Nederland.

7.3 Economische meerwaarde  oor de samenleving

We realiseren economische meerwaarde voor de regio door het bieden van werkgelegenheid aan ongeveer

350 medewerkers. We dragen - binnen de financiële mogelijkheden van onze organisatie - zo maximaal als

mogelijk bij aan social return.

We dragen doelgericht bij aan maatschappelijke participatie van onze cliënten. We bieden zorg, die eraan

bijdraagt dat hoge maatschappelijke schade op langere termijn voor onze cliënten en gemeenten wordt
beperkt en voorkomen.

7.4 Aandacht milieu- en duurzaamheidsaspecten

We stimuleren gebruik van openbaar vervoer bij woon/werkverkeer.

7.5 Sponsering maatschappelijke doelen

We participeren in de Alliantie Kind in Gezin en we participeren in de Academische werkplaats.

7.6 Omzet

Voor de overige kwantitatieve informatie verwijzen wij naar het Jaarrekeningdeel en DigiMV.
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