Herkomst middelen

Jaarverslag 2013

In 2013 bedroegen de opbrengsten van Kompaan en De Bocht € 32 miljoen.

2013 was opnieuw een belangrijk jaar voor Kompaan en De Bocht. Een jaar dat in het teken stond

Het verslagjaar 2013 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 111.000 tegen een positief

van onze maatschappelijke opdracht: veiligheid, zelfstandigheid en kansen bieden aan kinderen,

resultaat in 2012 van € 108.000. Kompaan en De Bocht verricht haar werkzaamheden binnen:

jongeren, vrouwen en gezinnen die kampen met complexe problemen bij het opgroeien, opvoeden,
ontwikkelen en veiligheid. In 2013 bereidde we ons voor op de decentralisaties van de Jeugdzorg

€ 21.913.692

€ 350.075

De financiering van geïndiceerde jeugdzorg

de Zorgverzekeringswet (Zvw)

We hebben gedegen toekomstscenario’s ontwikkeld, voor onze cliënten, onze maatschappelijke

€ 5.558.891

€ 2.133.860

opdracht en onze organisatie.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Ministerie van Justitie

€ 919.160

€ 308.091

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Overige subsidies

€Overige
1.163.202
(2013)
baten

Medewerkers

en de AWBZ, de herverdeling van de doeluitkering vrouwenopvang en de komende bezuinigingen.

In 2014 blijven wij van ‘buiten naar binnen kijken’ en ons vakmanschap combineren met
cliëntvragen en maatschappelijke doelen. We blijven gevoelig voor de vragen van onze
belanghebbenden: cliënten, financiers, maatschappelijk betrokkenen, collega organisaties en de
politiek. Toch kiezen we ervoor om op basis van inhoudelijke overwegingen, kennis en ervaring en
de financiële mogelijkheden, zelf een koers te bepalen voor Kompaan en De Bocht.
Een aantal ontwikkelingen in 2013 waren:

474
67
29
44
23

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

•

Kompaan en De Bocht ziet de transitie en transformatie van de jeugdzorg en AWBZ als een
kans. Een kans om eerder te kunnen signaleren en behandelen bij complexe problemen.
In 2013 zijn er daarom ook op maat in verschillende wijken en gemeenten specialisten
van Kompaan en De Bocht toegevoegd aan zorgteams op scholen, kinderdagverblijven en
huisartspraktijken.

•

Kompaan en De Bocht is er voor

kinderen, vrouwen en gezinnen

met vragen en problemen op het gebied van

opgroeien, ontwikkeling en veiligheid.

In het maatschappelijk jaardocument van 2013
staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over
Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op
www.jaarverslagenzorg.nl

Kompaan en De Bocht heeft een pro-actieve aanpak ingezet om het effect van de
bezuinigingen als gevolg van de transities te beperken. Samen met de SJS partners hebben we

16% Man
84% Vrouw

5,0%
Ziekteverzuimpercentage

in 2013 het samenhangend specialistisch jeugdhulpveld in kaart gebracht. Deze samenwerking

Gemiddelde leeftijd

44 Jaar

vormt de basis voor afstemming van zorg en samenwerking met de negen gemeenten in
Midden-Brabant in 2014.
•

Ook hebben we ingezet op een landelijke lobby om de effecten van de herverdeling van de
vrouwenhulpverlening te beperken.

1,2

Meldingsfrequentie

•

Betrouwbare sturings- en managementinformatie is cruciaal om keuzes te maken en beleid
vast te stellen. We hebben prioriteit gegeven aan het beschikbaar krijgen van relevante
inhoudelijke en cijfermatige informatie op het niveau van wijken en gemeenten. Per
gemeente is op wijkniveau informatie beschikbaar over het aantal geholpen cliënten, hun

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

problematieken en de resultaten van onze hulpverlening.
•

Ondanks de onzekere en uitdagende tijd hebben we in 2013 grote stappen gezet in het

vrouwenhulpverlening, jongerenraad, kinderraad, pleegouderraad en klachtencommissie.

verder uitwerken van de plannen voor de nieuwe huisvesting van de vrouwenopvang aan

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

de Rillaersebaan. Door de intensieve vormen van hulpverlening op één hoofdlocatie te

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

concentreren, kunnen we efficiency in de bedrijfsvoering en de exploitatie realiseren.

CR vrouwenhulpverlening vertegenwoordigd zijn.

Kompaan en De Bocht
in 2013

Kompaan en De Bocht
Postbus 10139
5000 Tilburg
Locatie Kompaan
Rillaersebaan 75
5053 EA Goirle
Locatie De Bocht
Tilburgseweg 184
5051 AN Goirle

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
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DBC

84

JHV

Steunpunt huiselijk geweld

169

In 2013 zijn in totaal 2.300 cliënten door Kompaan en De Bocht geholpen.

WMO

Eén cliënt kan meerdere trajecten doorlopen.

82

Bij 2013 zaken is het steunpunt ingeschakeld bij huiselijk geweld, seksueel geweld,
ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft een
eigen jaarbericht.

Nederland

(uitgezonderd Noord-Brabant)

Steeds sterker

859

3

WMO

43

1536

Pleegzorg

DBC

3

145

Meestal lijkt het alsof het leven vanzelf gaat. Je leeft met dierbaren om je heen

Op 31 december 2013 waren er 499 plaatsen in pleeggezinnen en 354 pleeggezinnen. In totaal

96

woonden 579 kinderen voor korte of lange tijd of voor een deel van de weekenden

JHV

en vakanties in een pleeggezin van Kompaan en De Bocht.

Onbekend / geheim adres

en gaat naar school of werk. Als je ergens mee zit, kom je daar zelf wel uit. En
anders is er steun van familie, vrienden, de buurt, school of huisarts.

AWBZ

Vrouwenhulpverlening

AWBZ

Jeugdzorg
WMO

Verandert experimenteren van jongeren in grenzeloosheid? Is die vlotte vriend

18

73

JHV

42% bij familie of
bekenden van het kind
32 gezinnen gestopt
50 gezinnen geaccepteerd

Noord-Oost Brabant

uit op misbruik? Lopen ruzies in een relatie of gezin uit de hand? Kompaan en
De Bocht helpt problemen te voorkomen. En lukt dat niet? Dan zijn wij er om te

Trajecten jeugdzorg

helpen die problemen op te lossen.

Meerdere trajecten per cliënt per categorie mogelijk.

Pleegkinderen

AWBZ
Voor kinderen, vrouwen en gezinnen

221

Kompaan en De Bocht biedt specialistische hulp aan kinderen, jongeren,
vrouwen en gezinnen. We benutten hierbij de kennis en ervaring van de hele

Dagbehandeling

Residentieel

gemeenten. Onze focus ligt op hulp bij vragen en problemen op het gebied van

JTW, AWBZ, DBC
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Ambulant en observatie

33 gezinnen gestopt
48 gezinnen geaccepteerd
AWBZ

AWBZ

Pleegzorg

58% bij anderen

West-Brabant

opgroeien, opvoeden, ontwikkeling en veiligheid.
Problemen voorkomen of oplossen

0

76

432

organisatie en werken samen met scholen, huisartsen, partnerorganisaties en

zoveel mogelijk problemen voorkomen of oplossen. Als ambulante hulpverlening

DBC

92

Soms worden vragen echter problemen. Is druk gedrag van een kind ADHD?

We werken waar mogelijk bij mensen thuis, op scholen en in wijken. Zodat we

0

1

WMO

27

Zuid-Oost Brabant

Midden-Brabant

Vorming en training
Dit team geeft voorlichting, workshops en cursussen aan cliënten en op locatie. Thema’s die
behandeld worden zijn seksualiteit, jeugdprostitutie (loverboys), geweld in verkeringstijd en
eergerelateerd en huiselijk geweld.

niet de oplossing biedt, willen we dat er vlot aanvullende gespecialiseerde hulp
wordt ingezet. Hiermee geven wij mensen de grootste kans op een veilig en

Kwaliteit van zorg

zelfstandig leven.
Een betere toekomst

Trajecten vrouwenhulpverlening

Voortdurend ontwikkelen en bewaken wij de kwaliteit van zorg. We geven invulling

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

aan kwaliteit met vastgelegde methodieken en werkwijzen. Daarnaast werken wij met

spelen een belangrijke rol, net als bijvoorbeeld scholen en de familie. We

639

hebben oog voor wat er goed gaat en voor de samenhang tussen verschillende

cliëntroutes en –protocollen en kwaliteitsmeetinstrumenten. Een ander belangrijk punt is de

581

bejegening en houding van de hulpverlener naar de cliënt. Als basismethodieken hanteren we

levensgebieden. Samen kiezen we doelen en werken we toe naar een betere
toekomst: steeds sterker.

‘competentiegericht werken’, ‘krachtwerk’, en ‘intensieve gezinsbegeleiding’. Alle medewerkers
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(cursussen) AWBZ, WMO

Ambulant en observatie
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AWBZ, WMO en DBC

DBC

krijgen training in basismethodieken. De werkwijze is 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

343

269

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

Residentieel moeders

Residentieel kinderen

hulpverleningsdoelen. Van belang is dat cliënten weten waar ze aan toe zijn. We verschaffen

AWBZ, WMO

(van de 343 moeders )

duidelijkheid over welke mogelijkheden er zijn tot begeleiding en behandeling. Om te weten

WMO

hoe cliënten de hulpverlening ervaren, zetten we verschillende meetinstrumenten in.

Cursisten hebben deelgenomen
aan een individuele ambulante
cursus via Jeugdzorg.
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Cursisten

Herkomst middelen

Jaarverslag 2013

In 2013 bedroegen de opbrengsten van Kompaan en De Bocht € 32 miljoen.

2013 was opnieuw een belangrijk jaar voor Kompaan en De Bocht. Een jaar dat in het teken stond

Het verslagjaar 2013 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 111.000 tegen een positief

van onze maatschappelijke opdracht: veiligheid, zelfstandigheid en kansen bieden aan kinderen,

resultaat in 2012 van € 108.000. Kompaan en De Bocht verricht haar werkzaamheden binnen:

jongeren, vrouwen en gezinnen die kampen met complexe problemen bij het opgroeien, opvoeden,
ontwikkelen en veiligheid. In 2013 bereidde we ons voor op de decentralisaties van de Jeugdzorg

€ 21.913.692

€ 350.075

De financiering van geïndiceerde jeugdzorg

de Zorgverzekeringswet (Zvw)

We hebben gedegen toekomstscenario’s ontwikkeld, voor onze cliënten, onze maatschappelijke

€ 5.558.891

€ 2.133.860

opdracht en onze organisatie.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Ministerie van Justitie

€ 919.160

€ 308.091

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Overige subsidies

€Overige
1.163.202
(2013)
baten

Medewerkers

en de AWBZ, de herverdeling van de doeluitkering vrouwenopvang en de komende bezuinigingen.

In 2014 blijven wij van ‘buiten naar binnen kijken’ en ons vakmanschap combineren met
cliëntvragen en maatschappelijke doelen. We blijven gevoelig voor de vragen van onze
belanghebbenden: cliënten, financiers, maatschappelijk betrokkenen, collega organisaties en de
politiek. Toch kiezen we ervoor om op basis van inhoudelijke overwegingen, kennis en ervaring en
de financiële mogelijkheden, zelf een koers te bepalen voor Kompaan en De Bocht.
Een aantal ontwikkelingen in 2013 waren:

474
67
29
44
23

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

•

Kompaan en De Bocht ziet de transitie en transformatie van de jeugdzorg en AWBZ als een
kans. Een kans om eerder te kunnen signaleren en behandelen bij complexe problemen.
In 2013 zijn er daarom ook op maat in verschillende wijken en gemeenten specialisten
van Kompaan en De Bocht toegevoegd aan zorgteams op scholen, kinderdagverblijven en
huisartspraktijken.

•

Kompaan en De Bocht is er voor

kinderen, vrouwen en gezinnen

met vragen en problemen op het gebied van

opgroeien, ontwikkeling en veiligheid.

In het maatschappelijk jaardocument van 2013
staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over
Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op
www.jaarverslagenzorg.nl

Kompaan en De Bocht heeft een pro-actieve aanpak ingezet om het effect van de
bezuinigingen als gevolg van de transities te beperken. Samen met de SJS partners hebben we

16% Man
84% Vrouw

5,0%
Ziekteverzuimpercentage

in 2013 het samenhangend specialistisch jeugdhulpveld in kaart gebracht. Deze samenwerking

Gemiddelde leeftijd

44 Jaar

vormt de basis voor afstemming van zorg en samenwerking met de negen gemeenten in
Midden-Brabant in 2014.
•

Ook hebben we ingezet op een landelijke lobby om de effecten van de herverdeling van de
vrouwenhulpverlening te beperken.

1,2

Meldingsfrequentie

•

Betrouwbare sturings- en managementinformatie is cruciaal om keuzes te maken en beleid
vast te stellen. We hebben prioriteit gegeven aan het beschikbaar krijgen van relevante
inhoudelijke en cijfermatige informatie op het niveau van wijken en gemeenten. Per
gemeente is op wijkniveau informatie beschikbaar over het aantal geholpen cliënten, hun

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

problematieken en de resultaten van onze hulpverlening.
•

Ondanks de onzekere en uitdagende tijd hebben we in 2013 grote stappen gezet in het

vrouwenhulpverlening, jongerenraad, kinderraad, pleegouderraad en klachtencommissie.

verder uitwerken van de plannen voor de nieuwe huisvesting van de vrouwenopvang aan

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

de Rillaersebaan. Door de intensieve vormen van hulpverlening op één hoofdlocatie te

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

concentreren, kunnen we efficiency in de bedrijfsvoering en de exploitatie realiseren.

CR vrouwenhulpverlening vertegenwoordigd zijn.

Kompaan en De Bocht
in 2013

Kompaan en De Bocht
Postbus 10139
5000 Tilburg
Locatie Kompaan
Rillaersebaan 75
5053 EA Goirle
Locatie De Bocht
Tilburgseweg 184
5051 AN Goirle

Kompaan en De Bocht op social media:

Algemeen 013 530 94 00
Diagnostisch centrum 013 543 30 73
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