Herkomst middelen

Ontwikkelingen 2012

In 2012 bedroegen de opbrengsten van Kompaan en De Bocht € 32 miljoen.

In 2012 zijn we verdergegaan met de voorbereidingen voor de transitie van de jeugdzorg, de

het essentieel om specialistische kennis toe te voegen aan het lokale veld:

Het verslagjaar 2012 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 111.000 tegen een positief

transitie van de AWBZ en de transitie van ‘werken naar vermogen’ (in mindere mate) die per

dichtbij mensen problematiek herkennen en in één keer de juiste hulp inzetten.

resultaat in 2011 van € 108.000. Kompaan en De Bocht verricht haar werkzaamheden binnen:

1 januari 2015 zullen worden doorgevoerd.

Die hulp is in principe licht en gericht op het versterken van eigen kracht. Als

Daarnaast hebben we gewerkt met het perspectief van grote bezuinigingen vanaf 2015.

de problematiek echter stevig is, is specialistische hulp dichtbij en in een vroeg
stadium noodzakelijk.

Belangrijke ontwikkelingen in 2012:
•

•

Het formuleren en communiceren van een heldere missie en visie van Kompaan en De Bocht

We zien vooral veel kansen in het versterken van het lokale veld. Door in

als specialistische organisatie. Dit heeft geleid tot een koersdocument en een compacte

maatwerk specialistische kennis toe te voegen aan de zorgteams op scholen en

boodschap: Kompaan en De Bocht Steeds Sterker.

in wijken, kunnen complexe problemen eerder onderkend en behandeld worden.

Een herindeling van de organisatiestructuur. We hebben de jeugdzorg en de

Zo mogelijk op of dichtbij school. Dit voorkomt doorverwijzen en opschalen.

vrouwenhulpverlening verbonden. Er zijn nu twee sectoren voor jeugdzorg én
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vrouwenhulpverlening: een sector lokale hulpverlening en een sector intensieve hulpverlening.

In de komende transitie is een belangrijk vraagstuk om een goed evenwicht te

•

Het versterken en verder professionaliseren van de interne bedrijfsvoering.

vinden tussen lokale en regionale beschikbaarheid van hulpverlening. Lokale

•

Het schrijven van ‘position papers’ over belangrijke inhoudelijke thema’s: voortijdig

beschikbaarheid is het uitgangspunt, maar voor bepaalde vormen van intensieve

schoolverlaten, vroegkinderlijke chronische traumatisering, systeemgericht werken in

hulpverlening (24-uurshulpverlening en specialistische trajecten waaronder

gezinnen. Op deze manier stellen we onze professionele kennis beleidsmatig beschikbaar voor

pleegzorg en vrouwenopvang ) is een regionale (en soms zelfs provinciale en

een breder netwerk.

landelijke) organisatie en beschikbaarheid noodzakelijk.

•

Voorbereidingen voor het realiseren van nieuwe huisvesting voor de vrouwenhulpverlening
van Kompaan en De Bocht.

We zijn ervan overtuigd dat de vraag naar zwaardere hulp kleiner kan worden

Kompaan en De Bocht
in 2012

door een andere organisatie, vorm en inhoud van het lokale veld. Tegelijkertijd
Belangrijke inhoudelijke thema’s waren o.a.:

zijn we ervan overtuigd dat er altijd behoefte zal blijven aan zwaardere

•

Veiligheid in zorg

specialistische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen met ontwikkelings-

•

Invoering van de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

en veiligheidsvraagstukken. Er zal altijd vraag blijven naar veilige opvang en

•
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•
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•
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•
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•
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•
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Participatie en belangenbehartiging

Toekomst

Kompaan en De Bocht heeft een ondernemingsraad, cliëntenraad jeugd, cliëntenraad

Kompaan en De Bocht anticipeert op grote bezuinigingen in 2015. We krijgen te maken met

vrouwenhulpverlening, jongerenraad, kinderraad, pleegouderraad en klachtencommissie.

een sterk toenemende onzekerheid over de financiering van de jeugdzorg, die van de provincie

Allen hebben een eigen jaarverslag. Het formele overlegorgaan voor de bestuurder (in het

naar de gemeenten gaat met de aangekondigde bezuinigingen tot 20%. Daarnaast zijn er ook

kader van de WMCZ) is het cliëntenplatform, waarin de jongerenraad, de CR jeugdzorg en de

onzekerheden in de financieringsstromen vanuit Justitie (opvang van alleenstaande minderjarige

CR vrouwenhulpverlening vertegenwoordigd zijn.

vreemdelingen en van slachtoffers van eergerelateerde dreiging), Zorgverzekeringswet, AWBZ
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organisatie ertoe om al in 2013 scherpe beleidskeuzes en bezuinigingsplannen uit te werken.
De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten moet tegelijkertijd leiden tot een betere aanpak.
Wij zien een grote mogelijkheid tot verbetering in de transformatie van de jeugdzorg. We vinden

Kompaan en De Bocht op social media:

Algemeen 013 530 94 00
Diagnostisch centrum 013 543 30 73
Intake 013 543 30 73
info@kompaanendebocht.nl
www.kompaanendebocht.nl
www.steedssterker.nl

In het maatschappelijk jaardocument van 2012
staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over
Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op
www.jaarverslagenzorg.nl

Cliënten

Steunpunt huiselijk geweld

In 2012 zijn in totaal 2.321 cliënten door Kompaan en De Bocht geholpen.
Eén cliënt kan meerdere trajecten doorlopen.

Kompaan en De Bocht
gunt ieder mens een
veilig en zelfstandig leven.
804

Residentieel 24-uurs verblijf in een behandel- of leefgroep.
Pleegzorg een kind woont bij pleegouders (vrijwilligers)
Dagbehandeling jeugd een kind verblijft een deel van de tijd in een behandelgroep
Dagbehandeling vrouwen cursussen, vorming en training
Ambulant hulp of begeleiding thuis of bij Kompaan en De Bocht
Observatie advies over passende in te zetten hulp

1517

Vrouwenhulpverlening

Vier jaar geleden fuseerden Kompaan en De Bocht, waardoor

eigen jaarbericht.

Pleegzorg
totaal woonden 550 kinderen voor korte of lange tijd of voor een deel van de weekenden
en vakanties in een pleeggezin van Kompaan en De Bocht.

De sector Jeugdhulpverlening heeft een verplichte provinciale functie.

40% bij familie of
bekenden van het kind

Bijna 100% van de jeugdzorgcliënten is afkomstig uit de provincie Noord-Brabant.
De sector Vrouwenhulpverlening heeft voor de vrouwenopvang naast de regionale ook een

vrouwenhulpverlening en jeugdzorg samen onder een dak kwamen. Sinds die tijd

provinciale en landelijke functie. Het grootste gedeelte van de cliënten in 2012 kwam uit

is Kompaan en De Bocht een unieke specialistische hulpverlener aan kinderen,
vrouwen en gezinnen. We benutten hierbij de expertise van de hele organisatie.

Jeugdzorg

ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft een

Op 31 december 2012 waren er 463 plaatsen in pleeggezinnen en 510 pleeggezinnen. In

Herkomst van cliënten
Ontwikkeling en veiligheid

Bij 2013 zaken is het steunpunt ingeschakeld bij huiselijk geweld, seksueel geweld,

de regio Midden-Brabant.

Trajecten jeugd

550

Pleegkinderen

Onze hulpverlening is gericht op veiligheid en ontwikkeling. Het is een
continuüm; met enerzijds het accent op veiligheid en anderzijds het accent

kinderen, vrouwen en gezinnen

in eerste instantie vooral gericht op fysieke veiligheid en later ook emotionele
veiligheid. Aan de andere kant bieden we hulp bij ontwikkelingsvraagstukken,

met vragen en problemen op het gebied van

bijvoorbeeld aan gezinnen met een kind met ADHD. Tussen deze uitersten komen

opgroeien, ontwikkeling en veiligheid.

alle varianten voor. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een combinatie.

60% bij anderen
33 gezinnen gestopt
48 gezinnen geaccepteerd

Kompaan en De Bocht is er voor

op ontwikkelingsvraagstukken. Bij ernstige veiligheidsvraagstukken is de hulp

32 gezinnen gestopt
50 gezinnen geaccepteerd

Vorming en training
Dit team geeft voorlichting, workshops en cursussen aan cliënten en op locatie. Thema’s die

We werken waar mogelijk met ambulante hulpverlening. Wij willen ervoor

behandeld worden zijn seksualiteit, jeugdprostitutie (loverboys), geweld in verkeringstijd en

zorgen dat we dichtbij mensen zoveel mogelijk problemen oplossen of

eergerelateerd en huiselijk geweld.

voorkomen en vragen beantwoorden. Is dat niet haalbaar, dan willen we
dat er vlot aanvullende gespecialiseerde hulp wordt ingezet. Het gaat om
‘onderscheidend vermogen aan de voorkant’. Hiermee kunnen wij mensen de

Kwaliteit van zorg

grootste kans op een veilig en zelfstandig leven geven.

Voor kinderen, vrouwen en gezinnen

Trajecten vrouwen

Voortdurend ontwikkelen en bewaken wij de kwaliteit van zorg. We geven invulling aan
kwaliteit met vastgelegde methodieken en werkwijzen. Daarnaast werken wij met cliëntroutes
en –protocollen en kwaliteitsmeetinstrumenten. Een ander belangrijk punt is de bejegening en

Onze hulpverlening is gericht op het hele gezinssysteem. Dus ook mannen spelen

houding van de hulpverlener naar de cliënt.

een belangrijke rol, net als bijvoorbeeld de scholen en familie. Want uiteindelijk

Als basismethodieken hanteren we ‘competentiegericht werken’, ‘krachtwerk’, en ‘intensieve

is het doel dat mensen zelf verder kunnen met steun uit de omgeving, eventueel

gezinsbegeleiding’. Alle medewerkers krijgen training in basismethodieken. De werkwijze is

aangevuld met lichte hulp.

gebaseerd op ons uitgangspunt dat mensen krachtig zijn en wij behulpzaam willen zijn in
het steeds sterker worden. We werken vanuit het bejegeningsprofiel. Een juiste houding en
bejegening dragen bij aan een goede hulpverleningsrelatie. Naast het hanteren van beproefde
methodieken, heeft kwaliteit van zorg ook te maken met de afspraken die met cliënten
gemaakt worden over hulpverleningsdoelen. Van belang is dat cliënten weten waar ze aan
toe zijn. We verschaffen duidelijkheid over welke mogelijkheden er zijn tot begeleiding en
behandeling. Om te weten hoe cliënten de hulpverlening ervaren, zetten we verschillende
meetinstrumenten in.

42

Cursisten hebben deelgenomen
aan een individuele ambulante
cursus via Jeugdzorg.

284

Cursisten

Cliënten

Steunpunt huiselijk geweld

In 2012 zijn in totaal 2.321 cliënten door Kompaan en De Bocht geholpen.
Eén cliënt kan meerdere trajecten doorlopen.

Kompaan en De Bocht
gunt ieder mens een
veilig en zelfstandig leven.
804

Residentieel 24-uurs verblijf in een behandel- of leefgroep.
Pleegzorg een kind woont bij pleegouders (vrijwilligers)
Dagbehandeling jeugd een kind verblijft een deel van de tijd in een behandelgroep
Dagbehandeling vrouwen cursussen, vorming en training
Ambulant hulp of begeleiding thuis of bij Kompaan en De Bocht
Observatie advies over passende in te zetten hulp

1517

Vrouwenhulpverlening

Vier jaar geleden fuseerden Kompaan en De Bocht, waardoor

eigen jaarbericht.

Pleegzorg
totaal woonden 550 kinderen voor korte of lange tijd of voor een deel van de weekenden
en vakanties in een pleeggezin van Kompaan en De Bocht.

De sector Jeugdhulpverlening heeft een verplichte provinciale functie.

40% bij familie of
bekenden van het kind

Bijna 100% van de jeugdzorgcliënten is afkomstig uit de provincie Noord-Brabant.
De sector Vrouwenhulpverlening heeft voor de vrouwenopvang naast de regionale ook een

vrouwenhulpverlening en jeugdzorg samen onder een dak kwamen. Sinds die tijd

provinciale en landelijke functie. Het grootste gedeelte van de cliënten in 2012 kwam uit

is Kompaan en De Bocht een unieke specialistische hulpverlener aan kinderen,
vrouwen en gezinnen. We benutten hierbij de expertise van de hele organisatie.

Jeugdzorg

ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft een

Op 31 december 2012 waren er 463 plaatsen in pleeggezinnen en 510 pleeggezinnen. In

Herkomst van cliënten
Ontwikkeling en veiligheid

Bij 2013 zaken is het steunpunt ingeschakeld bij huiselijk geweld, seksueel geweld,

de regio Midden-Brabant.

Trajecten jeugd

550

Pleegkinderen

Onze hulpverlening is gericht op veiligheid en ontwikkeling. Het is een
continuüm; met enerzijds het accent op veiligheid en anderzijds het accent

kinderen, vrouwen en gezinnen

in eerste instantie vooral gericht op fysieke veiligheid en later ook emotionele
veiligheid. Aan de andere kant bieden we hulp bij ontwikkelingsvraagstukken,

met vragen en problemen op het gebied van

bijvoorbeeld aan gezinnen met een kind met ADHD. Tussen deze uitersten komen

opgroeien, ontwikkeling en veiligheid.

alle varianten voor. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een combinatie.

60% bij anderen
33 gezinnen gestopt
48 gezinnen geaccepteerd

Kompaan en De Bocht is er voor

op ontwikkelingsvraagstukken. Bij ernstige veiligheidsvraagstukken is de hulp

32 gezinnen gestopt
50 gezinnen geaccepteerd

Vorming en training
Dit team geeft voorlichting, workshops en cursussen aan cliënten en op locatie. Thema’s die

We werken waar mogelijk met ambulante hulpverlening. Wij willen ervoor

behandeld worden zijn seksualiteit, jeugdprostitutie (loverboys), geweld in verkeringstijd en

zorgen dat we dichtbij mensen zoveel mogelijk problemen oplossen of

eergerelateerd en huiselijk geweld.

voorkomen en vragen beantwoorden. Is dat niet haalbaar, dan willen we
dat er vlot aanvullende gespecialiseerde hulp wordt ingezet. Het gaat om
‘onderscheidend vermogen aan de voorkant’. Hiermee kunnen wij mensen de

Kwaliteit van zorg

grootste kans op een veilig en zelfstandig leven geven.

Voor kinderen, vrouwen en gezinnen

Trajecten vrouwen

Voortdurend ontwikkelen en bewaken wij de kwaliteit van zorg. We geven invulling aan
kwaliteit met vastgelegde methodieken en werkwijzen. Daarnaast werken wij met cliëntroutes
en –protocollen en kwaliteitsmeetinstrumenten. Een ander belangrijk punt is de bejegening en

Onze hulpverlening is gericht op het hele gezinssysteem. Dus ook mannen spelen

houding van de hulpverlener naar de cliënt.

een belangrijke rol, net als bijvoorbeeld de scholen en familie. Want uiteindelijk

Als basismethodieken hanteren we ‘competentiegericht werken’, ‘krachtwerk’, en ‘intensieve

is het doel dat mensen zelf verder kunnen met steun uit de omgeving, eventueel

gezinsbegeleiding’. Alle medewerkers krijgen training in basismethodieken. De werkwijze is

aangevuld met lichte hulp.

gebaseerd op ons uitgangspunt dat mensen krachtig zijn en wij behulpzaam willen zijn in
het steeds sterker worden. We werken vanuit het bejegeningsprofiel. Een juiste houding en
bejegening dragen bij aan een goede hulpverleningsrelatie. Naast het hanteren van beproefde
methodieken, heeft kwaliteit van zorg ook te maken met de afspraken die met cliënten
gemaakt worden over hulpverleningsdoelen. Van belang is dat cliënten weten waar ze aan
toe zijn. We verschaffen duidelijkheid over welke mogelijkheden er zijn tot begeleiding en
behandeling. Om te weten hoe cliënten de hulpverlening ervaren, zetten we verschillende
meetinstrumenten in.

42

Cursisten hebben deelgenomen
aan een individuele ambulante
cursus via Jeugdzorg.

284

Cursisten

Cliënten

Steunpunt huiselijk geweld

In 2012 zijn in totaal 2.321 cliënten door Kompaan en De Bocht geholpen.
Eén cliënt kan meerdere trajecten doorlopen.

Kompaan en De Bocht
gunt ieder mens een
veilig en zelfstandig leven.
804

Residentieel 24-uurs verblijf in een behandel- of leefgroep.
Pleegzorg een kind woont bij pleegouders (vrijwilligers)
Dagbehandeling jeugd een kind verblijft een deel van de tijd in een behandelgroep
Dagbehandeling vrouwen cursussen, vorming en training
Ambulant hulp of begeleiding thuis of bij Kompaan en De Bocht
Observatie advies over passende in te zetten hulp

1517

Vrouwenhulpverlening

Vier jaar geleden fuseerden Kompaan en De Bocht, waardoor

eigen jaarbericht.

Pleegzorg
totaal woonden 550 kinderen voor korte of lange tijd of voor een deel van de weekenden
en vakanties in een pleeggezin van Kompaan en De Bocht.

De sector Jeugdhulpverlening heeft een verplichte provinciale functie.

40% bij familie of
bekenden van het kind

Bijna 100% van de jeugdzorgcliënten is afkomstig uit de provincie Noord-Brabant.
De sector Vrouwenhulpverlening heeft voor de vrouwenopvang naast de regionale ook een

vrouwenhulpverlening en jeugdzorg samen onder een dak kwamen. Sinds die tijd

provinciale en landelijke functie. Het grootste gedeelte van de cliënten in 2012 kwam uit

is Kompaan en De Bocht een unieke specialistische hulpverlener aan kinderen,
vrouwen en gezinnen. We benutten hierbij de expertise van de hele organisatie.

Jeugdzorg

ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft een

Op 31 december 2012 waren er 463 plaatsen in pleeggezinnen en 510 pleeggezinnen. In

Herkomst van cliënten
Ontwikkeling en veiligheid

Bij 2013 zaken is het steunpunt ingeschakeld bij huiselijk geweld, seksueel geweld,

de regio Midden-Brabant.

Trajecten jeugd

550

Pleegkinderen

Onze hulpverlening is gericht op veiligheid en ontwikkeling. Het is een
continuüm; met enerzijds het accent op veiligheid en anderzijds het accent

kinderen, vrouwen en gezinnen

in eerste instantie vooral gericht op fysieke veiligheid en later ook emotionele
veiligheid. Aan de andere kant bieden we hulp bij ontwikkelingsvraagstukken,

met vragen en problemen op het gebied van

bijvoorbeeld aan gezinnen met een kind met ADHD. Tussen deze uitersten komen

opgroeien, ontwikkeling en veiligheid.

alle varianten voor. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een combinatie.

60% bij anderen
33 gezinnen gestopt
48 gezinnen geaccepteerd

Kompaan en De Bocht is er voor

op ontwikkelingsvraagstukken. Bij ernstige veiligheidsvraagstukken is de hulp

32 gezinnen gestopt
50 gezinnen geaccepteerd

Vorming en training
Dit team geeft voorlichting, workshops en cursussen aan cliënten en op locatie. Thema’s die

We werken waar mogelijk met ambulante hulpverlening. Wij willen ervoor

behandeld worden zijn seksualiteit, jeugdprostitutie (loverboys), geweld in verkeringstijd en

zorgen dat we dichtbij mensen zoveel mogelijk problemen oplossen of

eergerelateerd en huiselijk geweld.

voorkomen en vragen beantwoorden. Is dat niet haalbaar, dan willen we
dat er vlot aanvullende gespecialiseerde hulp wordt ingezet. Het gaat om
‘onderscheidend vermogen aan de voorkant’. Hiermee kunnen wij mensen de

Kwaliteit van zorg

grootste kans op een veilig en zelfstandig leven geven.

Voor kinderen, vrouwen en gezinnen

Trajecten vrouwen

Voortdurend ontwikkelen en bewaken wij de kwaliteit van zorg. We geven invulling aan
kwaliteit met vastgelegde methodieken en werkwijzen. Daarnaast werken wij met cliëntroutes
en –protocollen en kwaliteitsmeetinstrumenten. Een ander belangrijk punt is de bejegening en

Onze hulpverlening is gericht op het hele gezinssysteem. Dus ook mannen spelen

houding van de hulpverlener naar de cliënt.

een belangrijke rol, net als bijvoorbeeld de scholen en familie. Want uiteindelijk

Als basismethodieken hanteren we ‘competentiegericht werken’, ‘krachtwerk’, en ‘intensieve

is het doel dat mensen zelf verder kunnen met steun uit de omgeving, eventueel

gezinsbegeleiding’. Alle medewerkers krijgen training in basismethodieken. De werkwijze is

aangevuld met lichte hulp.

gebaseerd op ons uitgangspunt dat mensen krachtig zijn en wij behulpzaam willen zijn in
het steeds sterker worden. We werken vanuit het bejegeningsprofiel. Een juiste houding en
bejegening dragen bij aan een goede hulpverleningsrelatie. Naast het hanteren van beproefde
methodieken, heeft kwaliteit van zorg ook te maken met de afspraken die met cliënten
gemaakt worden over hulpverleningsdoelen. Van belang is dat cliënten weten waar ze aan
toe zijn. We verschaffen duidelijkheid over welke mogelijkheden er zijn tot begeleiding en
behandeling. Om te weten hoe cliënten de hulpverlening ervaren, zetten we verschillende
meetinstrumenten in.

42

Cursisten hebben deelgenomen
aan een individuele ambulante
cursus via Jeugdzorg.

284

Cursisten

Cliënten

Steunpunt huiselijk geweld

In 2012 zijn in totaal 2.321 cliënten door Kompaan en De Bocht geholpen.
Eén cliënt kan meerdere trajecten doorlopen.

Kompaan en De Bocht
gunt ieder mens een
veilig en zelfstandig leven.
804

Residentieel 24-uurs verblijf in een behandel- of leefgroep.
Pleegzorg een kind woont bij pleegouders (vrijwilligers)
Dagbehandeling jeugd een kind verblijft een deel van de tijd in een behandelgroep
Dagbehandeling vrouwen cursussen, vorming en training
Ambulant hulp of begeleiding thuis of bij Kompaan en De Bocht
Observatie advies over passende in te zetten hulp

1517

Vrouwenhulpverlening

Vier jaar geleden fuseerden Kompaan en De Bocht, waardoor

eigen jaarbericht.

Pleegzorg
totaal woonden 550 kinderen voor korte of lange tijd of voor een deel van de weekenden
en vakanties in een pleeggezin van Kompaan en De Bocht.

De sector Jeugdhulpverlening heeft een verplichte provinciale functie.

40% bij familie of
bekenden van het kind

Bijna 100% van de jeugdzorgcliënten is afkomstig uit de provincie Noord-Brabant.
De sector Vrouwenhulpverlening heeft voor de vrouwenopvang naast de regionale ook een

vrouwenhulpverlening en jeugdzorg samen onder een dak kwamen. Sinds die tijd

provinciale en landelijke functie. Het grootste gedeelte van de cliënten in 2012 kwam uit

is Kompaan en De Bocht een unieke specialistische hulpverlener aan kinderen,
vrouwen en gezinnen. We benutten hierbij de expertise van de hele organisatie.

Jeugdzorg

ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft een

Op 31 december 2012 waren er 463 plaatsen in pleeggezinnen en 510 pleeggezinnen. In

Herkomst van cliënten
Ontwikkeling en veiligheid

Bij 2013 zaken is het steunpunt ingeschakeld bij huiselijk geweld, seksueel geweld,

de regio Midden-Brabant.

Trajecten jeugd

550

Pleegkinderen

Onze hulpverlening is gericht op veiligheid en ontwikkeling. Het is een
continuüm; met enerzijds het accent op veiligheid en anderzijds het accent

kinderen, vrouwen en gezinnen

in eerste instantie vooral gericht op fysieke veiligheid en later ook emotionele
veiligheid. Aan de andere kant bieden we hulp bij ontwikkelingsvraagstukken,

met vragen en problemen op het gebied van

bijvoorbeeld aan gezinnen met een kind met ADHD. Tussen deze uitersten komen

opgroeien, ontwikkeling en veiligheid.

alle varianten voor. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een combinatie.

60% bij anderen
33 gezinnen gestopt
48 gezinnen geaccepteerd

Kompaan en De Bocht is er voor

op ontwikkelingsvraagstukken. Bij ernstige veiligheidsvraagstukken is de hulp

32 gezinnen gestopt
50 gezinnen geaccepteerd

Vorming en training
Dit team geeft voorlichting, workshops en cursussen aan cliënten en op locatie. Thema’s die

We werken waar mogelijk met ambulante hulpverlening. Wij willen ervoor

behandeld worden zijn seksualiteit, jeugdprostitutie (loverboys), geweld in verkeringstijd en

zorgen dat we dichtbij mensen zoveel mogelijk problemen oplossen of

eergerelateerd en huiselijk geweld.

voorkomen en vragen beantwoorden. Is dat niet haalbaar, dan willen we
dat er vlot aanvullende gespecialiseerde hulp wordt ingezet. Het gaat om
‘onderscheidend vermogen aan de voorkant’. Hiermee kunnen wij mensen de

Kwaliteit van zorg

grootste kans op een veilig en zelfstandig leven geven.

Voor kinderen, vrouwen en gezinnen

Trajecten vrouwen

Voortdurend ontwikkelen en bewaken wij de kwaliteit van zorg. We geven invulling aan
kwaliteit met vastgelegde methodieken en werkwijzen. Daarnaast werken wij met cliëntroutes
en –protocollen en kwaliteitsmeetinstrumenten. Een ander belangrijk punt is de bejegening en

Onze hulpverlening is gericht op het hele gezinssysteem. Dus ook mannen spelen

houding van de hulpverlener naar de cliënt.

een belangrijke rol, net als bijvoorbeeld de scholen en familie. Want uiteindelijk

Als basismethodieken hanteren we ‘competentiegericht werken’, ‘krachtwerk’, en ‘intensieve

is het doel dat mensen zelf verder kunnen met steun uit de omgeving, eventueel

gezinsbegeleiding’. Alle medewerkers krijgen training in basismethodieken. De werkwijze is

aangevuld met lichte hulp.

gebaseerd op ons uitgangspunt dat mensen krachtig zijn en wij behulpzaam willen zijn in
het steeds sterker worden. We werken vanuit het bejegeningsprofiel. Een juiste houding en
bejegening dragen bij aan een goede hulpverleningsrelatie. Naast het hanteren van beproefde
methodieken, heeft kwaliteit van zorg ook te maken met de afspraken die met cliënten
gemaakt worden over hulpverleningsdoelen. Van belang is dat cliënten weten waar ze aan
toe zijn. We verschaffen duidelijkheid over welke mogelijkheden er zijn tot begeleiding en
behandeling. Om te weten hoe cliënten de hulpverlening ervaren, zetten we verschillende
meetinstrumenten in.

42

Cursisten hebben deelgenomen
aan een individuele ambulante
cursus via Jeugdzorg.

284

Cursisten

Herkomst middelen

Ontwikkelingen 2012

In 2012 bedroegen de opbrengsten van Kompaan en De Bocht € 32 miljoen.

In 2012 zijn we verdergegaan met de voorbereidingen voor de transitie van de jeugdzorg, de

het essentieel om specialistische kennis toe te voegen aan het lokale veld:

Het verslagjaar 2012 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 111.000 tegen een positief

transitie van de AWBZ en de transitie van ‘werken naar vermogen’ (in mindere mate) die per

dichtbij mensen problematiek herkennen en in één keer de juiste hulp inzetten.

resultaat in 2011 van € 108.000. Kompaan en De Bocht verricht haar werkzaamheden binnen:

1 januari 2015 zullen worden doorgevoerd.

Die hulp is in principe licht en gericht op het versterken van eigen kracht. Als

Daarnaast hebben we gewerkt met het perspectief van grote bezuinigingen vanaf 2015.

de problematiek echter stevig is, is specialistische hulp dichtbij en in een vroeg
stadium noodzakelijk.

Belangrijke ontwikkelingen in 2012:
•

•

Het formuleren en communiceren van een heldere missie en visie van Kompaan en De Bocht

We zien vooral veel kansen in het versterken van het lokale veld. Door in

als specialistische organisatie. Dit heeft geleid tot een koersdocument en een compacte

maatwerk specialistische kennis toe te voegen aan de zorgteams op scholen en

boodschap: Kompaan en De Bocht Steeds Sterker.

in wijken, kunnen complexe problemen eerder onderkend en behandeld worden.

Een herindeling van de organisatiestructuur. We hebben de jeugdzorg en de

Zo mogelijk op of dichtbij school. Dit voorkomt doorverwijzen en opschalen.

vrouwenhulpverlening verbonden. Er zijn nu twee sectoren voor jeugdzorg én

Medewerkers
482
64
38
46
29

Onbepaalde tijd (362 FTE)
Inval- en oproepkrachten (29 FTE)
Bepaalde tijd (11 FTE)
Stagiaires
Vrijwilligers

16% Man
84% Vrouw

5,8%
Ziekteverzuimpercentage

Gemiddelde leeftijd

43 Jaar

1,2

Meldingsfrequentie

vrouwenhulpverlening: een sector lokale hulpverlening en een sector intensieve hulpverlening.

In de komende transitie is een belangrijk vraagstuk om een goed evenwicht te

•

Het versterken en verder professionaliseren van de interne bedrijfsvoering.

vinden tussen lokale en regionale beschikbaarheid van hulpverlening. Lokale

•

Het schrijven van ‘position papers’ over belangrijke inhoudelijke thema’s: voortijdig

beschikbaarheid is het uitgangspunt, maar voor bepaalde vormen van intensieve

schoolverlaten, vroegkinderlijke chronische traumatisering, systeemgericht werken in

hulpverlening (24-uurshulpverlening en specialistische trajecten waaronder

gezinnen. Op deze manier stellen we onze professionele kennis beleidsmatig beschikbaar voor

pleegzorg en vrouwenopvang ) is een regionale (en soms zelfs provinciale en

een breder netwerk.

landelijke) organisatie en beschikbaarheid noodzakelijk.

•

Voorbereidingen voor het realiseren van nieuwe huisvesting voor de vrouwenhulpverlening
van Kompaan en De Bocht.

We zijn ervan overtuigd dat de vraag naar zwaardere hulp kleiner kan worden

Kompaan en De Bocht
in 2012

door een andere organisatie, vorm en inhoud van het lokale veld. Tegelijkertijd
Belangrijke inhoudelijke thema’s waren o.a.:

zijn we ervan overtuigd dat er altijd behoefte zal blijven aan zwaardere

•

Veiligheid in zorg

specialistische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen met ontwikkelings-

•

Invoering van de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

en veiligheidsvraagstukken. Er zal altijd vraag blijven naar veilige opvang en

•

WE CAN Young, een campagne voor gelijkheid en tegen geweld in relaties

begeleiding na huiselijk geweld of bij problematisch (tiener)ouderschap.

•

POP poli (polikliniek voor pediatrie, obstetrie en psychiatire), een samenwerking met het
TweeSteden en het Elisabeth Ziekenhuis voor aanstaande ouders met psychosociale of

Kortom, we werken in een onzekere tijd die veel vraagt van onze gehele

psychiatrische problemen

organisatie: strategische scherpte en afwegingen, actieve professionele inzet,

•

Jeugdzorg en onderwijs

samenwerking in het lokale veld en in de specialistische hulpverlening en

•

Hulpverlening bij echtscheidingen en vechtscheidingen met één toegangspunt

bedrijfsmatige scherpte. Daarnaast blijven wij investeren in innovatie en

•

Diagnostisch centrum

ondernemerschap om een bijdrage te leveren aan het op maat versterken van

•

Samenwerking met GGZ

het lokale veld.

•

Behandeling binnen de zorgverzekeringswet

Participatie en belangenbehartiging

Toekomst

Kompaan en De Bocht heeft een ondernemingsraad, cliëntenraad jeugd, cliëntenraad

Kompaan en De Bocht anticipeert op grote bezuinigingen in 2015. We krijgen te maken met

vrouwenhulpverlening, jongerenraad, kinderraad, pleegouderraad en klachtencommissie.

een sterk toenemende onzekerheid over de financiering van de jeugdzorg, die van de provincie

Allen hebben een eigen jaarverslag. Het formele overlegorgaan voor de bestuurder (in het

naar de gemeenten gaat met de aangekondigde bezuinigingen tot 20%. Daarnaast zijn er ook

kader van de WMCZ) is het cliëntenplatform, waarin de jongerenraad, de CR jeugdzorg en de

onzekerheden in de financieringsstromen vanuit Justitie (opvang van alleenstaande minderjarige

CR vrouwenhulpverlening vertegenwoordigd zijn.

vreemdelingen en van slachtoffers van eergerelateerde dreiging), Zorgverzekeringswet, AWBZ
en de herverdeling van de doeluitkering vrouwenhulpverlening. Deze ontwikkelingen nopen de
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Rillaersebaan 75
5053 EA Goirle
Locatie De Bocht
Tilburgseweg 184
5051 AN Goirle

organisatie ertoe om al in 2013 scherpe beleidskeuzes en bezuinigingsplannen uit te werken.
De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten moet tegelijkertijd leiden tot een betere aanpak.
Wij zien een grote mogelijkheid tot verbetering in de transformatie van de jeugdzorg. We vinden

Kompaan en De Bocht op social media:

Algemeen 013 530 94 00
Diagnostisch centrum 013 543 30 73
Intake 013 543 30 73
info@kompaanendebocht.nl
www.kompaanendebocht.nl
www.steedssterker.nl

In het maatschappelijk jaardocument van 2012
staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over
Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op
www.jaarverslagenzorg.nl
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Kompaan en De Bocht op social media:

Algemeen 013 530 94 00
Diagnostisch centrum 013 543 30 73
Intake 013 543 30 73
info@kompaanendebocht.nl
www.kompaanendebocht.nl
www.steedssterker.nl

In het maatschappelijk jaardocument van 2012
staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over
Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op
www.jaarverslagenzorg.nl

