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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 Raad van Toezicht van de stichting Oosterwijs.

Bijzonderheden: In september 2018 is aan Mevr. Susan van Proosdij, directeur Oosterwijs, een bestuurlijk mandaat verstrekt.

Dit mandaat is beperkt tot de statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden, voorbehouden aan de statutair bestuurder

Oosterwijs. Met name de vertegenwoordiging van de stichting Oosterwijs in de samenwerkingsverbanden ( PO 3006, VO 3006

en Rivierenland) is overgenomen door Mevr. Van Proosdij. Op basis van haar mandaat heeft Mevr. Van Proosdij ook

deelgenomen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht Oosterwijs. Reguliere bestuursvergaderingen Oosterwijs door

statutair bestuurder Oosterwijs en gemandateerd bestuurder Oosterwijs zijn gehouden en gedocumenteerd. In 2019 zal de

stichting Oosterwijs een eigen statutaire onderwijsbestuurder gaan krijgen. De huidige Raad van Toezicht zal toezicht houden op

beide stichtingen. Via een samenwerkingsovereenkomst zal de bijzondere verbinding tussen beide stichtingen worden

behouden. De huidige  meerpetten  situatie van de huidige statutaire bestuurder wordt hiermee opgelost en de governance

verbeterd.
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2 WOORD  AN DE BESTUURDER

2.1 Oosterpoort in 2018

2018 was in alle opzichten opnieuw een treurig jaar voor de jeugdzorg in het algemeen, voor de cliënten van Oosterpoort en de

medewerkers van Oosterpoort in het bijzonder.

In het jaarverslag 2017 is uitgebreid beschreven en ingegaan op de oorzaken, gevolgen en de noodzakelijke maatregelen, die in

2017 en 2018 genomen zijn. Forse maatregelen die nodig waren om de continuïteit van zorg en de continuïteit van de

organisatie te waarborgen. Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar het jaarverslag 2017. Maar 2018 was ook de basis voor

een groot aantal interventies en nieuwe ontwikkelingen. Twee kanten van een medaille, die ik hierna de revue wil laten

passeren.

Interventies

Einde 2017 is een koersplan en een interventieplan vastgesteld. Gezien de ernst van de continuïteitsproblematiek is einde 2017

ook een subsidieverzoek ingediend bij de Transitie Autoriteit Jeugd (T.A.J), onderdeel van het ministerie VWS. Het koersplan

beschreef de noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen (portfolio) en de noodzakelijke reorganisatie van de organisatie. Het

interventieplan beschreef de noodzakelijke sanering ter grootte van 1,6 miljoen euro aan kosten. Voor de realisatie van beide

plannen was een financiële injectie noodzakelijk om de kosten (transitiekosten en kosten sociaal plan, ombouw en outsourcing)

te kunnen bekostigen. In mei 2018 was de regio BNO bereid om het voorschot lumpsum van december 2018 in mei 2018 uit te

keren, waardoor de realisatie van de plannen mogelijk werd gemaakt. Na bijzonder moeizame inhoudelijke onderhandelingen

lopende van december 2017 tot aan de gemeentelijke verkiezingen in mei 2018, was er binnen 3 dagen een inhoudelijk akkoord

met de regio BNO. Dit was ook voorwaardelijk gesteld door de T.A.J. Het subsidieproces kon hiermee doorgang vinden. Het

akkoord vormde ook de basis voor de nieuwe inhoudelijke koers  van supermarkt naar speciaalzaak .

Reorganisatie

In aanloop naar het inhoudelijk akkoord met de regio BNO was de sanering en reorganisatie voorbereid in 2 fases:

Fase 1: sanering en reorganisatie primair proces en Fase 2: sanering en reorganisatie ondersteunende diensten. De reorganisatie

Fase 1 omvatte het afstoten van onrendabele producten en diensten in lijn met het gesloten akkoord met de regio BNO. De

saneringsopdracht was 1 miljoen euro. Fase 2 omvatte een sanering en outsourcing van producten en diensten in de omvang

van 500 d. euro en een volledige herschikking van het organisatiemodel en wijziging van de organisatiebesturing. Fase 1 is

gestart in juli 2018 en Fase 2 in oktober 2018. Laatste met doorloop in 2019 op basis van het sociaal plan, afgesloten met de

vakbonden.

Als gevolg van de reorganisatie hebben in 2018 opnieuw medewerkers de organisatie gedwongen verlaten en zijn ook nieuwe

medewerkers ingestroomd. Sinds de transitie in 2015 zijn als gevolg van gemeentelijke kortingen ongeveer 120 medewerkers

(33%) gedwongen uitgestroomd, wat nagenoeg overeenkomt met het kortingspercentage van circa 30 % ( 26 % kortingen op

budget en niet uitgekeerde prijsstijgingen en cao compensaties). 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 moeten dragen. Dit naast de opgelegde % kortingen sinds 1 januari 2015.

Zowel Fase 1, als Fase 2 zijn in 2018 doorgevoerd en afgerond. Doorloop in 2019 betreffen kosten van het sociaal plan en de

feitelijke outsourcing van ICT ( april 2019). De feitelijk gerealiseerde structurele kostenbesparingen als gevolg van de ingezette

saneringen zijn uitgekomen op 1,6 miljoen euro. Hiermee zijn de kosten weer in balans met de opbrengsten gebracht, wat

resulteerde in een positieve begroting over 2019.

Nieuw ECD

In 2018 is vanwege beëindiging van de contractperiode ook de overstap naar een nieuw ECD voorbereid. Dit nieuwe ECD is per 1

januari 2019 operationeel. M M A Z A R S
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Organisatiewijzigingen in 2018

Parallel met de saneringsopdracht is in 2018 ook een wijziging op  et organisatiemodel doorgevoerd. Dit op basis van het

gekozen besturingsmodel en filosofie: resultaatverantwoordelijke teams. Er is een ombouw gerealiseerd naar een drielaagse

organisatie: medewerker - unitmanager - bestuurder. Ondersteunende teams zijn ingericht: ondersteuningsteam bestuurder,

servicepunt facilitair en het servicepunt klanten en teams. De functie van behandel coördinator is omgezet van een

hiërarchische functie naar een functioneel leidinggevende seniorfunctie in de teams. Ook hier is sprake van doorloop van de

inrichting en processen in 2019. Een nieuwe cliëntroute ( Routewijzer) is met stakeholders ontwikkeld en in december 2018

vastgesteld. Invoering is in maart 2019 gestart.

Inhoudelijke koers

Drager van alle interventies, sanering en reorganisatie is vanaf de start de nieuwe, aangepaste inhoudelijke koers van

Oosterpoort geweest. Na het inhoudelijke akkoord met onze grootste financier in juni 2018 is hier veel in geïnvesteerd. De

overeengekomen uitgangspunten waren het terugdringen van de inhoudelijke portfolio naar kernproducten. Kernproducten die

passen in de doelgroep multiproblem jongeren en gezinnen.

Er is aansluiting gezocht met de transformatie en innovatieplannen van de regio BNO uit 2017, waarin de focus op ambulante

interventies en herstel, alsmede op goed verblijf voor deze doelgroep is gericht. Het afstoten en overdragen van

woonbegeleiding naar een ketenorganisatie is gerealiseerd. Zorg ondersteunende producten en diensten zoals ons

trainingsaanbod zijn gestopt. En het aanbod aan ambulante zorg ingeperkt.

Onze nieuwe inhoudelijke koers is neergelegd in een inhoudelijk meerjaren koersplan, ontwikkeld door de

gedragswetenschappers van Oosterpoort. In december 2018 heeft de Raad van Toezicht ingestemd en zal na de consultatie en

adviesronde langs de adviesraden in mei 2019 worden vastgesteld.

Opvang vluchtjongeren

Einde 2018 is het contract met Nidos voor de opvang van vluchtjongeren beëindigd. Gezien het gewijzigde beleid van Nidos

m.b.t. geografische spreiding van opvanglocaties over Nederland is besloten niet opnieuw in te tekenen op de aanbesteding

voor het nieuwe contract. We hebben in 2018 een afbouwscenario opgemaakt en gerealiseerd. De medewerkers van de afdeling

AMV zijn uitgestroomd en het overgrote deel heeft direct nieuw werk gevonden bij de resterende aanbieders. De afbouw van de

afdeling AMV had effect op ons zorgvastgoed in 2018 en heeft bijgedragen aan het negatieve resultaat over 2018 (zie

jaarrekening 2017 en 2018).

Vastgoed

Als gevolg van de bezuinigingen vanaf 2015 kwamen een aantal zorgpanden van Oosterpoort leeg te staan. In de afgelopen 3

jaren zijn deze panden in gebruik geweest bij de afdeling AMV. Na het aflopen van dit contract is er geen nieuwe

zorgbestemming meer binnen Oosterpoort. De panden zijn aanvang 2018 aangeboden aan de gemeenten en ketenpartners,

echter zonder resultaat. De in het jaarverslag 2017 besproken inzet van extra middelen voortvloeiend uit het transformatie en

innovatieplan BNO heeft ook in 2018 geen vervolg gekregen. Vandaar dat in december 2018 is besloten tot (vrije) verkoop van

een aantal panden in 2019. Vanwege verminderd gebruik van het kantoorpand Boterweg in Den Bosch en het feit dat het pand

niet langer past in de inhoudelijke visie van Oosterpoort, is in december 2018 besloten dit pand in 2019 te gaan verkopen en de

medewerkers in Den Bosch zo mogelijk in 2020 in te huizen bij een keten- of netwerkpartner in Den Bosch. De verkoop van de

panden zal de liquiditeitspositie en ratio s van Oosterpoort in 2019 en 2020 gaan verbeteren. Na het vaststellen van de zorgvisie

(inhoudelijk meerjaren koersplan) zal ook in 2019 een nieuwe strategische vastgoedvisie worden vastgesteld.

Transformatieplannen BNO

In het laatste kwartaal 2018 (doorlopend in 2019) is er opnieuw erg hard samengewerkt met andere aanbieders en gemeenten

aan de realisatie van de transformatieplannen BNO 2017. Voor Oosterpoort en onze cliënten waren en zijn deze plannen van

groot belang. Immers, de realisatie van de gemeentelijke aanbesteding in 2019 zou de innovatie mogelijk maken, die al in 2016

de basis vormden van de transformatiekoers van Oosterpoort ( koersplan 2016) en de bijgestelde inhoudelijke koers na sanering

en reorganisatie. Oosterpoort is ervoor gegaan en zal hiervoor gaan. Zij het wel dat de originele plannen van de regio BNO fors

zijn bijgesteld sinds het besluit van juli 2017: van 23 miljoen injectie met een looptijd van 3 jaar ni R S
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euro en een looptijd van 2 jaar. Inmiddels is Oosterpoort penvoerder van 4 opdrachten in 4 consortia en neemt overwegend

deel aan de overige 10 opdrachten en consortia.

Crisiszorg en spoedhulp

In het jaarverslag 2017 is beschreven dat deze vorm van zorg in een ernstige neerwaartse spiraal was beland en dat ingrijpen

noodzakelijk was. De interventies in mei 2018 m.b.t. de gemiddelde duur van spoedhulp en crisispleegzorg hebben gewerkt. De

gemiddelde interventie-inzet is significant gereduceerd. Echter, gezien de aard en vorm van financiering blijft de bekostiging van

deze vorm van zorg ook in de toekomst een financiële zorg. M.b.t de inkoop 2020 zal aparte financiering van deze vorm van

zorg noodzakelijk zijn.

Stabilisatie

Voor 2019 is stabilisatie van de organisatie na alle interventies en vernieuwingen van groot belang. Daar is ook de bestuurlijke

en managerial focus op gericht. Voor de medewerkers zijn de verandering groot. Nieuwe processen en structuren moeten

indalen, vernieuwingen een plekje krijgen. Bestaande patronen omgezet naar nieuwe. 2018 heeft grote onzekerheid en

onveiligheid gebracht voor cliënten en medewerkers. Beiden verdienen de tijd en ruimte om te wennen.

Oosterpoort in het netwerk

De noodzakelijke maatregelen als gevolg van de bezuinigingen hebben in het verwijzend netwerk in de afgelopen jaren schade

aangericht. Was Oosterpoort in het verleden een  1 key solution  met een breed pakket aan producten en diensten, het huidige

Oosterpoort kan het niet alleen meer doen. Samenwerking in het netwerk met zorgcoilega s is een must. Positief is dat deze

samenwerking in de afgelopen jaren fors is gegroeid, ondanks de administratieve belemmeringen in processen en systeem van

financiering. De samenwerking in de transformatieplannen is daar een belangrijke graadmeter voor. Die was er. Aan de

zorgaanbieders heeft het niet gelegen, die waren in juli 2017 klaar voor innovatie en transformatie.

De reputatie en het imago van Oosterpoort vraagt om nadere en gerichte actie, zo heeft een verwijzers onderzoek in 2018

aangetoond. Daar gaan we in 2019 ook werk van maken. Onze inhoudelijke koers en portfolio en onze nieuwe routewijzers zijn

hiervoor de drager. Met behoud van het goede van Oosterpoort en de vernieuwingen zullen we onze identiteit vernieuwen, niet

alleen optisch, maar ook in woord en daad. Dat is de tweede focus voor 2019.

Financiering

Het resultaat over 2018 was € 1.561.300 negatief (begroting 2018: € 1.455.796 negatief; 2017: € 796.774 negatief). In de

begroting 2018 is een bedrag van € 2,1 mln opgenomen voor reorganisatiekosten.

Stichting Oosterpoort heeft in 2018 een subsidie ontvangen van de TAJ (Transitie autoriteit jeugdzorg) van € 3,0 mln die

betrekking heeft op de reorganisatie in 2015 (€ 1,2 mln) en op de reorganisatie in 2018 (€ 1,8 mln). Deze subsidie was niet

geheel toereikend voor de totale frictie- en reorganisatiekosten van 2018. In 2018 is een nieuwe voorziening gevormd ter

grootte van € 1,2 mln.

De sanering en reorganisatie in 2018 zorgt voor een positieve begroting in 2019 (rendement van ruim 3%).

Door het afstoten van bovengenoemde zorgvormen daalt de omzet met € 1,4 mln. Door volumestijging en door prijsindexatie bij

de regiogemeente BNO verwacht Oosterpoort een stijging van de omzet van € 0,5 mln op de zorgvormen die we blijven

aanbieden. De salariskosten en sociale lasten dalen in 2019 door het afstoten van de zorgvormen (€ 2,1 min) en door reductie

van de overhead (€ 1 mln).

Toekomst: 2019 e.v.

Stichting Oosterpoort verwacht in de komende jaren structureel dit rendement van 3% te kunnen behalen. Het 3% rendement

in 2019 zal deels worden geïnvesteerd in innovatie en vernieuwing en in nog doorlopende onvoorziene kosten reorganisatie

2018 . Ook in 2019 wordt geïnvesteerd in de verdere implementatie van het strategische koersplan, waardoor het begrote

rendement in de herziene begroting 2019 na de innovatie en kosten 1,9% bedraagt.
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Het negatieve resultaat in 2018  erlaagt de solvabiliteit (aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) van

28,6% per eind 2017 naar 9,1  per eind 2018. De liquiditeit (verhouding vlottende activa ten opzichte van kortlopende schulden

plus kortlopende deel van voorzieningen) is verlaagt van 1,59 per eind 2017 naar 1,12 per eind 2018. In lijn met de positieve

begroting over 2019 is ook de verwachting over ontwikkeling van de liquiditeitspositie positief.

Stichting Oosterpoort heeft een liquiditeitsbegroting opgesteld voor 2019, waarbij er geen sprake is van liquiditeitstekorten.

Oosterpoort is bezig om enkele door de bezuinigingen op jeugdzorg leeg geraakt gebouwen te verkopen, wat de

liquiditeitspositie in 2019 en 2020 verder zal verstevigen. Oosterpoort heeft een rekening courant faciliteit bij huisbankier

Rabobank van 1.000.000 euro. Oosterpoort verwacht hier in 2019 geen gebruik van te hoeven maken.

Positief is het feit dat onze thuisbankier recent per brief heeft aangegeven dat zij op basis van eigen onderzoek en gewekt

vertrouwen het bijzonder toezicht gaat beëindigen.

De reorganisatie heeft een fors negatief resultaat en een daling van het eigen vermogen tot gevolg gehad, maar heeft

geresulteerd in een goede basis om structureel een gezonde marge van circa 3% te realiseren. Er zijn geen bestemmingsfondsen

of bestemmingsreserves noodzakelijk. Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.

In de begroting 2019 s geen rekening gehouden met extra middelen en kosten als gevolg van de transformatie en

innovatieplannen binnen de regio BNO. Gezien het grillige verloop van dit proces in de afgelopen jaren zullen de activiteiten in

2019 m.b.t. deze processen apart als project worden begroot en aan de begroting 2019 worden toegevoegd. Een uitgebreide

risicoanalyse is opgemaakt en binnen kaders zal strak worden gestuurd op deze extra activiteiten, opbrengsten en kosten. Dit

geldt ook voor de begroting 2019.

Zoals aangeven:

de interventies in 2018 hebben geleid tot een structurele kostenverlaging, die zicht geeft op een meerjarige positieve exploitatie

en continuïteit van Oosterpoort in de komende jaren. Echter, bij nieuwe extra kortingen op jeugdzorg en uitblijven van prijs- en

looncompensatie komt de organisatie opnieuw onder grote druk te staan. Er bestaan grote onduidelijkheden over de inkoop en

inkoopproces 2020. Inmiddels is recent bekend gemaakt dat de regio BNO het contract tot 2021 gaat verlengen, met

gelijkblijvende lumpsum financiering. Dit is op zich goed nieuws, het geeft zekerheid m.b.t. inkomsten over 2020. Zij het dat al

lang bestaande knelpunten in de zorg, zoals de financiering van crisishulp ( spoedhulp, crisispleegouders) nog een jaar langer

onder grote druk blijft staan. Dit is een onverantwoord groot risico en de dialoog over de financiering van deze complexe en

kostbare vorm van zorg zal in 2020 met de inkoopafdeling van de regio BNO worden aangegaan.

Risico s 2019 e.v.

Als grootste risico voor de jeugdzorg in het algemeen en voor Oosterpoort in het bijzonder is het uitblijven van landelijke

herkenning en erkenning van de systeemproblematiek in het huidige model sinds de transitie in 2015. 2/3 van de specialistische

jeugdzorgorganisaties heeft inmiddels aangegeven in zeer kritisch financieel vaarwater te zijn beland. Ondanks vrijwel dagelijkse

noodkreten en signalen vanuit gemeenten en organisaties blijft het landelijk stil en bij nog loze en zelfs propagandistisch te

noemen beloftes. In de media is de aandacht voor jeugdzorg nagenoeg eensluidend negatief. Ondanks alle jarenlange

waarschuwingen lijkt niets geleerd van de eerdere ervaringen in Denemarken. Regionaal zijn de in het jaarverslag 2017

omschreven problemen in systeem en proces ook ongewijzigd. In 2019 wordt parallel aan de beoogde realisatie van de

transformatieplannen in de regio BNO ook een nieuwe inkoop voor 2020 en verder gestart. Dit is een kans voor alle partijen om

leerervaringen om te zetten naar een nieuwe realiteit. Maar is aan de andere kant ook een nieuwe bedreiging als dezelfde weg

wordt voortgezet. Binnen de organisatie werken we hard aan het bestrijden van  paarse krokodillen . Dat willen we in de

komende jaren ook samen doen met gemeenten en collega organisaties, met een uitgestoken hand. Want goed investeren in

een jongere voorkomt grote maatschappelijke schade in de toekomst voor zowel de jongere, zijn gezin en onze maatschappij.

Andere belangrijke risico's betreffen de liquiditeit, de herinrichting van zorg- en ondersteunende processen n.a.v. nieuwe

koersplan en nieuwe routewijzers, ziekteverzuim, SLA management, arbeidsmarkt, productie buitenregio's en debiteurenrisico.

De liquiditeit en kasstromen worden dagelijks gemonitord en de liquiditeitsbegroting over 2019 laat geen risico zien. De

begroting over 2019 is conservatief opgemaakt zoals beschreven en risico's zijn in kaart gebracf t-emw iftof structureel
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maandelijks besproken en bijgesteld. De overige risico s zijn opgenomen in het jaarplan, de activiteitenplannen en de P&C

cyclus: de status van de risico's worden meegenomen in de maand- en kwartaalrapportages van Oosterpoort. In de eerste helft

van 2019 wordt het beleid van risicomanagement en de risico-inventarisatie geactualiseerd.

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en de blijvende druk op jeugdzorg heeft ( ook landelijk) tot uitstroom van

medewerkers uit de sector geleid. Oosterpoort heeft zich n 2018 aangesloten op het samenwerkingsverband

BrabantWerktzeker en heeft een beleid ontwikkeld om medewerkers duurzaam te verbinden aan Oosterpoort. We verwachten

geen grote schommelingen in het personeelsbestand in 2019. Met de transformatieplannen en innovatieplannen zijn mogelijk

tijdelijk extra middelen voorhanden in 2019 en 2020. Met de tijdelijkheid van de middelen wordt rekening gehouden in het

aantrekken van extra (tijdelijke) medewerkers.

Investeringen:

In 2018 zijn geen grote investeringen gedaan, behoudens de kosten voor tijdelijk interim management en inrichting van de

nieuwe organisatie.

Voor 2019 worden geen grote investeringen verwacht. In 2018 is een nieuw ECD voorbereid, wat in januari 2019 is

geïmplementeerd. In 2018 is de outsourcing van onze ICT voorbereid en inmiddels is deze gerealiseerd. Als gevolg van de ICT

outsourcing worden in 2019 bestaande tablets vervangen door laptops met Simkaard, zo ook gsm's. In 2019 zal ook fors worden

geïnvesteerd in opleidingen en trainingen van medewerkers en methodieken als gevolg van de herziening portfolio en nieuwe

inhoudelijke koers. De investeringen 2019 zijn opgenomen in de begroting 2019.

Reflectie op jaarrekening:

Interne beheersing en de basis op orde zijn de speerpunten voor 2019. In 2018 zijn forse interventies doorgevoerd, die in 2019

nog hun doorwerking moeten krijgen in processen en AO/IC. De beoogde omslag naar resultaatverantwoordelijke teams zal ook

in 2019 moeten plaatsvinden. Deze omslag zal extern worden begeleid en planmatig worden opgepakt. Met name de benodigde

cultuurverandering krijgt hier nadrukkelijk aandacht. Ook de ondersteunende processen en diensten worden hierin

meegenomen. Zo ook de communicatie intern en extern.

2.2 Woord van dank

Als bestuurder past een nadrukkelijke vorm van nederigheid en dienstbaarheid: aan de jongeren, de ouders, de gezinnen... de

medewerkers, de organisatie en je stakeholders.

Voor mij staat altijd de vraag:  en wat gaat dit verbeteren aan de zorg, de hulp of de begeleiding ?  nadrukkelijk centraal. Maar

als het nodig is moetje ook als bestuurder en managementteam keihard vechten of moeilijke en ingrijpende besluiten durven te

nemen als noodzakelijke en gevraagde zorg voor je jongeren in gevaar wordt gebracht of de toegevoegde waarde van de

organisatie ter discussie staat.

2017 en 2018 waren van die jaren. In juni 2018 is de toegevoegde waarde van Oosterpoort bevestigd door de regio BNO. We

schuiven op naar verdere specialisatie voor de meest problematische doelgroep. Na bijna 10 maanden onderzoek heeft de T.A.J

in augustus 2018 besloten om op basis van die toegevoegde waarde en op basis van interventies, strategische visie en

aantoonbare continuïteitplannen aan Oosterpoort de middelen te geven om de interventies uit te voeren. Hier past een woord

van dank. Dank voor het voortschrijdende politieke en ambtelijke inzicht na de verkiezingen in mei 2018. Dank voor het

meedenken en doen in het mogelijk maken van de koerswijzigingen van onze organisatie.

Speciale dank gaat uit naar de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de pleegouderraad, de inhoudelijke adviesraad en het

jongerenplatform voor het constructief ondersteunen en meedenken. Ook dank aan onze pleegouders en crisispleegouders, die

gewoon door zijn gegaan met het zorgen voor onze pleegkinderen. Maar mijn grootste dank gaat uit naar de medewerkers, die

ondanks alle veranderingen, onveiligheid en perspectief stug door zijn gegaan met waar ze goed in zijn: het ondersteunen van

onze jongeren en gezinnen.
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Gerco Schep

Bestuurder Oosterpoort

Oosterpoort in 2018: onze cliënten

Wij hebben per maand gemiddeld ± 1.200 cliënten in behandeling. Deze cliënten

zijn als volgt  erdeeld over de verschillende zorgvormen:

¦ Ambulant*: 650 (in totaal over 2018 circa 1.200 unieke cliënten)

¦ Pleegzorg: 450

¦ Verblijf (gezinshuizen + residentieel): 100

* In totaal over 2018 circa 1.200 unieke cliënten in ambulante zorg.

Oosterpoort In 2018: onze medewerkers

Wij hadden in 2018, exclusief stagiairs en externe medewerkers, het volgende

aantal medewerkers in dienst:

¦ 253,24 fte over 345 personen per 1/1/2018

¦ 206,18 fte over 275 personen per 31/12/2018

Gedurende 2018 zijn 80 medewerkers uit dienst gegaan (45.91 fte) en 33

medewerkers in dienst gekomen (17.08 fte).
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3 TOEZICHT, BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP

3.1 Governance

Oosterpoort kent het Raad van Toezic tmodel en wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad  an Bestuur. De Raad van Bestuur

is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover intern verantwoording af aan de

Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kent drie hoofdfuncties; toezichthouder, adviseur en werkgever van het bestuur van de

organisatie. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht handelen conform het gestelde in de governancecode en hebben hun

toezichtkader vastgesteld en gepubliceerd op de website van Oosterpoort - Oosterwijs. Daarbij geldt dat:

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

de zorgorganisatie.

De raad van bestuur en raad van toezicht eder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk zijn ivoor de governance van de

zorgorganisatie.

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

3.2 Toezichthoudend orgaan

De raad van toezicht voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Ze waakt daartoe over

missie en visie en toetst of deze (nog) passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijk is het vertalen van deze missie

en visie in de leidende principes. Deze sturen met name de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van beide organisaties en de

kwaliteit van de geleverde diensten.

De raad verhoudt zich tot de bestuurder als werkgever maar ook als  critical advisor , een partner in beleidsontwikkeling en -

uitvoering. De raad wil onafhankelijk opereren en streeft naar informatievoorziening vanuit de verschillende geledingen in de

organisatie.

De raad wil daarover verantwoording afleggen aan de verschillende belanghebbenden zoals cliënten (ouders, jongeren,

kinderen), medewerkers en opdrachtgevers/financiers. Het toezicht heeft inhoudelijk betrekking op de kwaliteit van geleverde

zorg/onderwijs, op de resultaten en de maatschappelijke opbrengst, de strategische doelen en de in te zetten middelen.

Belangrijke vraag is steeds of er uitvoering is en wordt gegeven aan de vastgelegde missie en visie. Centraal staan daarbij de

behoeften en belangen van de cliënten.

Samenstelling RvT

De raad van toezicht bestond in 2018 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.

Vanwege het einde van zijn zittingstermijn is de heer C. Ermers op 31 december 2018 afgetreden als lid en voorzitter van de

raad van toezicht. De heer H. Goverde is door de raad per 1 januari 2019 benoemd als voorzitter. De werving voor een nieuw lid

van de raad van toezicht is begin 2019 opgepakt, in het tweede kwartaal van 2019 zal benoeming plaatsvinden. De heer C.

Ermers is bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren.

3.3 Bestuur

De raad van bestuur bestond in 2018 uit één persoon: de heer G.C. (Gerco) Schep Msc.

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. Voor 2018 is

door de Raad van Toezicht ( na WNT advies accountant) de bezoldigingsklasse WNT vastgesteld op klasse IV. Op verzoek van de

bestuurder is de bezoldiging 2018 vastgesteld binnen klasse III WNT.
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Oosterpoort kende tot eind 2018 een MT, bestaande uit zorgmanagers, managers ondersteunende afdelingen, accountmanager

en controller. Met de reorganisatie die in 2018 is ingezet is gekozen  oor een nieuwe organisatiestructuur en inrichting,

waarmee ook de samenstelling van het MT is gewijzigd. Eind 2018 bestaat het MT uit twee zorgmanagers, een unitmanager HR,

een unitmanager P&C en een bestuurssecretaris.

3.4 Medezeggenschap

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. 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 alledaagse werk, daarvan te leren en te komen tot

verbeterplannen. Tevens 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.

De raden worden ondersteund door de organisatie in hun adviestaken door een ambtelijk secretaris ondernemingsraad en een

secretaris adviesraden. Daarnaast is een ervaringsdeskundige in dienst, die zowel de medewerkers, jongerenplatform,

management en bestuurder bijstaat vanuit zijn bijzondere invalshoek, kennis en vaardigheden.
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4 DOELSTELLING ORGANISATIE

Missie

Oosterpoort is ervoor kinderen  jongeren en gezinnen in de knel. Onze missie,  Samen met kinderen, jongeren en hun gezinnen,

in aansluiting op basiszorg en in samenwerking met netwerkpartners, toewerken naar een kansrijke deelname aan de

maatschappij , draait om het creëren van 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.

isie

De visie van Oosterpoort: "Alle 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

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.

4.1 Welk type zorg wordt  erleend aan welke cliëntgroepen

4.1.1 Doelgroepen

Oosterpoort richt zich op de volgende doelgroepen jongeren en gezinnen;
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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 kindermishandeling en/of vechtscheiding. Naast de hierboven genoemde

doelgroepen biedt Oosterpoort ook hulp bij actuele maatschappelijke problemen, die specialistische jeugdzorg vragen, zoals bij

pesten, loverboyproblematiek, 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 sinds 2015 is bepaald. Deze verandering (lees: 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 mede geleid tot opnieuw een verlies

over 2018 op jeugdzorg. Voor uitgebreide verslaglegging zie het jaarverslag over 2017.

4.2 Portfolio aan de hand  an de doelgroepen

4.2.1  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 3). 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.

4.3 Gebied waarin zorg wordt  erleend

Stichting Oosterpoort voert in 2018 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 Zuidoost, Dommelvallei Plus, Peel 6.1, Rijk van 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 2018 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 2018 hebben herzieningen en aanpassingen van lopende contracten

plaatsgevonden. Soms geïnitieerd vanuit opdrachtgevers, soms naar aanleiding van aanpassingswensen vanuit Oosterpoort.
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Feitelijk vormt de regio BNO voor 80-85% het \ /erkgebied 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.

4.4 Nieuwe koers in  oorbereiding: specialisatie

In 2018 is een start gemaakt met het komen tot een nieuw inhoudelijk koersdocument. Medewerkers zijn hier nadrukkelijk bij

betrokken, evenals de verschillende raden binnen Oosterpoort. De (tijdelijke) inhoudelijke adviesraad heeft daarbij een

belangrijke rol in het komen tot een bijgestelde productenportfolio. In de nieuwe koers kiest Oosterpoort er nadrukkelijk voor

een specialistische aanbieder van gespecialiseerde jeugdhulp te zijn. Na afronding van de sanering en reorganisatie in het 1®

kwartaal 2019 ( doorloop sociaal plan) zal de nieuwe inhoudelijke koers en portfolio ook in onze administratieve processen

moeten worden geborgd. In 2018 is een nieuwe clientroute (routewijzer) opgemaakt, die in 2019 geïmplementeerd zal worden.

In de nieuwe organisatie heeft het nieuwe servicepunt klanten en teams een belangrijke rol m.b.t. de voordeurfunctie en het

maximaal faciliteren van onze jongeren en gezinnen. Daarnaast is de doelstelling van het servicepunt om de uitvoerende

zorgmedewerkers zo maximaal mogelijk te gaan ontlasten van het complexe, diverse en belastende administratieve

beschikkingenproces.
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5 INHOUDELIJKE ACTI ITEITEN

5.1 Kwaliteit  an zorg

Een  an 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  an 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. In 2018 is opnieuw het HKZ keurmerkcertificaat behaald. Daar

zijn we trots op, gezien de omvangrijke ingrepen in 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.

5.2 Klachten

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

website. In 2018 heeft Oosterpoort 10 klachten gehad. Van deze klachten hebben er acht de interne klachtenprocedure

doorlopen en zijn twee klachten afgehandeld door de externe klachtencommissie.

5.3 Calamiteiten

Gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

1. Suïcidemelding: Ondanks het feit dat Oosterpoort slechts zijdelings betrokken was (woongeleiding) en geen

behandelverantwoordelijk droeg, is besloten om de suïcide te melden bij de Inspectie en een (extern geleid) onderzoek in te

stellen. Uit dit onderzoek zijn geen nieuwe inzichten of maatregelen voortgekomen. De melding is na rapportage door de

inspectie afgesloten.
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5.4 Interne incidentmeldingen

In 2018 zijn binnen Oosterpoort 157 incidentmeldingen gedaan, waarbij het 5% medewerker gerelateerd, 90% cliënt gerelateerd
en 5% vermoedens kindermishandeling meldingen betrof. Incidentmeldingen variëren van pure technische meldingen (storingen
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. Incidenten zijn in de lijn opgepakt en afgehandeld.

5.5 Interne audit(s)

Oosterpoort heeft in 2018 een interne audit uitgevoerd, met toetsing van de HKZ certificerende organisatie. Er heeft een

cliënteninspectie door de cliëntenraad en jongerenplatform plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot verbeterpunten die in 2018 en

2019 worden opgepakt. Door de accountant is aan de hand van een financiële inspectie eind 2018 een managementletter

opgemaakt. De bevindingen zijn besproken binnen het MT en de financiële commissie van de raad van toezicht en krijgen

opvolging in 2019.

5.6 Risicomanagement

In 2018 vormde risicomanagement bijna de basis voor alles in onze organisatie. In het subsidietraject vormde het de basis van

onderzoek en de definitieve toekenning. Risicomanagement zal in 2019 structureel onderdeel vormen van de P&C cyclus en

nadrukkelijk worden betrokken bij de realisatie van de transformatieplannen in 2019 en 2020 en de inkoop voor 2020 e.v.

5.7 Personeelsbeleid en kwaliteit  an 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 visiedocument  Mens en werk bij Oosterpoort .

De pijlers zijn:
Versterken in- en externe arbeidsmarkt, waarbij waarden als werk in plaats van functie, zelfregie en samenwerken

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

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.

In 2018 zijn met grote groepen bijeenkomsten uit onze organisatie gehouden met als thema  duurzame inzetbaarheid . Dit als

basis voor de ontwikkeling van beleid m.b.t. het thema  duurzame inzetbaarheid 

belangrijk zijn.
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6 MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

6.1 Dialoog met stakeholders (cliënten, omgeving)

We willen voor onze stakeholders een betrouwbare, transparante partner zijn, die in een netwerk samen wil optrekken om

gezamenlijk doelgericht te werken aan kwalitatief goede hulpverlening met een efficiënte logistiek.

Om richting te geven aan onze inhoudelijke koers hebben we een koersdocument  Oosterpoort in transformatie  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.

6.2 Samenwerkingsrelaties

In 2018 is opnieuw intensief bestuurlijk en managerial samengewerkt in het netwerk om de heraanbesteding van de

transformatie en innovatieplannen BNO, besluit juli 2017) te realiseren. De aanbesteding in consortia was geen eenvoudig

proces en veel tijd en energie is gestoken in nieuwe offertes. Verwachting is dat in 2019 de aanbesteding een feit wordt en dat

de mooie en gedegen zorginnovaties medio juni 2019 kunnen starten. Bijzonder is te melden dat met name de samenwerking

tussen zorgpartijen in het inmiddels langlopende proces elkaar goed hebben leren kennen, elkaar hebben leren vertrouwen en

inhoudelijke samenwerking eigenlijk geen vraagstuk is.

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, M M A Z A R S
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Ivb: De La Salie, Amarant, Cello.

De samenwerking in onze zogenoemde buitenregio s is volop in ontwikkeling.

Belangrijke (potentiële) partners zijn:
verwijzers: basisteams, jeugdbescherming, huisartsen en kinderartsen,

ggz: GGZ Eindhoven, Karakter en Buro Maks,

verslavingszorg: Novadic Kentron

onderwijs: onderwijs-zorgarrangementen met stichting Oosterwijs en onderwijssamenwerkingsverbanden,

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.

6.3 Economische meerwaarde voor de samenle  ng

We realiseren economische meerwaarde voor de regio door het bieden van werkgelegenheid aan ongeveer 270 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.

6.4 Aandacht milieu- en duurzaamheidsaspecten

We stimuleren gebruik van openbaar vervoer bij woon/werkverkeer.

6.5 Sponsering maatschappelijke doelen

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

6.6 Social Return

Momenteel hebben we trede 1 van de PSO ladder Social return bereikt. Het is bijzonder om te mogen rapporteren dat ondanks

de sanering en reorganisaties in 2018 social return altijd onderdeel is gebleven van denken en doen. Naar verwachting zijn we in

2019 in staat om de PSO ladder trede 2 te bereiken.

M|H m a z a r s
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