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Inleiding
Bouwen aan een STERK HUIS
Met trots en vertrouwen bieden wij u het Jaardocument 2016 aan. Er zijn een aantal belangrijke
thema’s die in 2016 een rol hebben gespeeld.
Ten eerste: we bouwen weer
Als u onze organisatie al een tijdje volgt, of als u dicht bij de transformatie in het sociale domein
staat, zult u weten dat de bezuinigingen in de jaren 2015 en 2016 een grote wissel hebben getrokken
op de kracht en flexibiliteit van organisaties in de specialistische hulpverlening aan kinderen,
jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen. De bezuinigingen die 30% bedragen hebben wij
gerealiseerd met een intensief verandertraject of kostenbesparing, procesoptimalisaties en
organisatieontwikkeling in 2015 en begin 2016. We hebben dit gedaan met de principes van ‘lean
organiseren’ die we breed in de organisatie hebben verspreid. We zijn ook in 2016 geholpen met een
subsidie van de Landelijke Transitie Autoriteit.
De effecten van de aanpassingen zijn in de loop van het van 2016 geoperationaliseerd, geëvalueerd
en bijgesteld. Dit heeft de gewenste resultaten opgeleverd (kostenbesparing, plattere organisatie,
efficiëntere processen), maar kende ook aanpassingsproblemen en het opstarten van nieuwe
functies en werkzaamheden.
We hebben veel gevraagd van al onze medewerkers. Extra complicerend was daarbij dat de
medewerkers, maar ook de organisatie moest omgaan met het ‘politiek maatschappelijke sentiment’
dat alle specialistische jeugdhulpverlening eigenlijk niet meer nodig was. Het gesprek ging niet over
nieuwe vormen van hulpverlening (transformatie), maar had het karakter van ‘andere, lichte hulp is
per definitie beter (transitie)’.
In de loop van 2016 is er heel langzaam een nieuwe ‘tijdsgeest’ ontstaan. We bouwen aan nieuwe
vormen van hulpverlening. We bouwen aan nieuwe vormen van samenwerking. We bouwen een
volgende fase van de (netwerk)organisatie. We bouwen met elkaar aan mensen en teams.
Nog een beetje voorzichtig en hoopvol bouwen we niet alleen een fysiek STERK HUIS, dat in het 2e
kwartaal van 2017 wordt opgeleverd, maar bouwen we ook aan een nieuwe organisatie, aan nieuwe
teams en stijlen van samenwerken en organiseren. En we bouwen met anderen: cliënten,
gemeenten, collega-organisaties en partners in het bedrijfsleven en de maatschappij die zich willen
inspannen voor maatschappelijke ontwikkeling en kansen voor mensen.
Een tweede thema: we innoveren en zoeken nieuwe oplossingen
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Zoals Einstein al adviseerde zetten we erg in op anders denken en andere oplossingen. Dat kan alleen
in samenwerking. Die houding van ‘het kan, ook als het niet bestaat’, vraagt om een sterke visie en
sterk leiderschap. Vertrouwen en duidelijke verantwoordelijkheden moeten hand in hand gaan.
Deze innovatieve houding heeft al een rol gespeeld bij de reorganisatie. Bij de
leiderschapsuitgangspunten (“High Trust”). Bij het verder betrekken van cliënten bij ontwikkelingen
in de organisatie en de inhoud. En bij het starten van een ontwikkel- en scholingstraject dat breed in
de organisatie zal worden uitgerold.
Een derde thema is de financiële situatie van Kompaan en De Bocht
In een hoog tempo zijn de financiële omstandigheden van Kompaan en De Bocht veranderd. Niet
alleen een lager budget, afhankelijkheid van veel meer financiers, maar ook de uitgangspunten ten
aanzien van contractering (overal éénjarig) en verwijzingen (via de wijkteams of de huisarts).
Deze veranderde financiële omstandigheden maken onze positie als bedrijf anders. Als je ‘objectief’
redeneert kunnen alle financiële middelen ieder jaar wegvallen. De redelijkheid geeft natuurlijk wel
aan dat de gemeenten in de regio niet zullen sturen op het wegvallen van specialistsiche
hulpverlening van partijen in de regio. Zij zullen waarschijnlijk niet geconfronteerd willen worden
met ‘zorginfrastructuur’ met grote frictiekosten. Er staat echter op dit moment nergens dat er sprake
is van een formele duurzame relatie.
In de beoordeling van de betrouwbaarheid van de organisatie door banken is dit gebrek aan
afspraken over een duurzame relatie een groot probleem. Een probleem dat landelijk speelt.
Wij hebben in 2016 hard gewerkt aan het kunnen afsluiten van een, beperkte, hypotheek voor de
vervangende nieuwbouw van de vrouwenhulpverlening. Dit is uiteindelijk gelukt. Daarbij heeft het
absoluut een rol gespeeld dat we een stijgende lijn kunnen laten zien in de financiële ratio’s vanaf
2016.
Ook de positieve houding van de centrumgemeente Tilburg ten aanzien van ‘veronderstelde
meerjarige samenwerking’ is van groot belang geweest.
In 2016 zijn er intensieve gesprekken geweest met de regiogemeenten over afspraken over
bevoorschotting. Het wenselijke systeem is maandelijkse declaratie. Aan de zijde van zowel Kompaan
en de Bocht als de gemeenten bleken er nog onvolkomenheden in de systemen en werkwijze te zijn.
We zijn blij dat we afspraken hebben kunnen maken over bevoorschotting van de te verwachte
declaraties. Deze tijdelijke aanpassing was noodzakelijk om niet in liquiditeitsproblement te komen.
We sluiten 2016 af met een positief resultaat. Dit is erg belangrijk en een hoopvol teken van grip
krijgen op de bedrijfsvoering van Kompaan en De Bocht in de volgende fase. De aanstelling van een
directeur met accent op bedrijfsvoering medio 2016 is in de genoemde financiële omstandigheden
een zeer bewuste keuze.
Een “Maatschappelijke Onderneming” als vierde thema
Er tekent zich steeds duidelijker af dat de aard van Kompaan en De Bocht als ‘bedrijf’ verandert.
Natuurlijk is het de vraag of het wijs is om van “hulpverlening bij problemen in veiligheid en
ontwikkeling” een bedrijf te maken dat moet aanbesteden volgens Europese richtlijnen.
Kompaan en De Bocht kiest vanuit positieve overwegingen voor een bedrijfsmatige ontwikkeling. Die
begint bij het centraal zetten van onze cliënten, ook al zitten de cliënten niet altijd op onze
hulpverlening te wachten gezien de aard van de problematiek waar wij veel verstand van hebben.
Ons vakmanschap, onze toegankelijkheid, onze flexibiliteit en onze transparante kosten moeten van
ons een organisatie maken waar mensen en gemeenten graag mee te maken hebben.
Bij deze keuze om ons bewust ondernemend op te stellen zijn we in 2016 gestart met het zoeken
naar nieuwe allianties en kennisgebieden voor de toekomst.
Concreet gaat het om duurzame samenwerking met collega-organisaties in de regio, waarbij het
accent ligt op vernieuwing en niet op concurrentie.
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Het gaat om onderzoek naar technische oplossingen en e-health oplossingen voor veel voorkomende
of risicovolle vraagstukken. Hierbij ontstaan allianties met ándere kennispartijen
Het gaat ook om allianties met fondsen en charitatieve intstellingen. Wij kunnen een partij zijn die de
ambities van fondsen mede waar kunnen maken. En wij hebben hun betrokkenheid nodig om
innovatie te kunnen realiseren.
Een belangrijke alliantie is ook de verbinding met ons lokale netwerk van ondernemers en
organisaties. Wij hebben ‘vrienden’ nodig voor draagvlak van ons werk, en voor onze cliënten.
Vrienden die willen sponsoren, maar ook een kruiwagen willen bieden, of die hun netwerk in willen
zetten om op het goede niveau knelpunten, of ambities, te kunnen bespreken. Knelpunten in de
organisatie of knelpunten die cliënten tegen komen.
Vertrouwen als vijfde thema
In ons land speelt breed het thema van ‘vertrouwen in de democratie en in de politiek’. De afstand
tussen burgers en beslissers lijkt groot.
Parallel hieraan speelt ook het thema van ‘vertrouwen in de hulpverlening’. Vertrouwen van de
financiers maar ook vertrouwen van cliënten.
We weten dat vertrouwen niet gebaat is bij nog meer regels die een schijn van vertrouwen zouden
moeten geven. Kern lijkt eerder vertrouwen door duidelijkheid en respect.
Het evenwicht tussen vertrouwen en regels is een actueel thema.
We zien het bij de registratie van onze professionals in het beroepsregister. De hoofdlijn is
‘transparant wikken en wegen’ in complexe situaties. Niet de regels per sé volgen, maar
onderbouwen wat je doet en verantwoordelijkheid nemen.
We zien het thema ook terugkomen in de Zorgbrede Governancecode. Er moet transparant toezicht
zijn en transparant bestuur. Er zijn richtlijnen, en er wordt gestuurd op onderbouwende
argumentatie bij grenssituaties.
We zien het ook in het ontstaan van ‘nieuwe vormen van partnership’. De discussie tussen
gemeenten en zorgaanbieders is in 2016 gestart hoe we kunnen bouwen aan een ‘robuuste basis’
voor hulpverlening waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid niet leidt tot gemakzucht, maar de
belangen van burgers en cliënten optimaal gediend worden. Ook al vraagt dit om ontwikkelingen die
de organisaties of de interne structuur bij gemeenten raken.
Tot slot ONS STERK HUIS
In 2016 is ons fysieke STERK HUIS uit de steigers gekomen. Op 30 november konden we het bereiken
van het hoogste punt vieren.
Het STERK HUIS staat voor een manier van werken, staat voor een manier van organiseren, staat
voor een manier van naar cliënten en medewerkers kijken en staat ook voor investeren in preventie.
Bij de Kerstviering in 2016 was er een opvallend fijne sfeer. We voelen dat we aan de vooravond
staan van een volgende fase van Kompaan en De Bocht. Met vertrouwen in onze kennis en kracht.
Maar ook met het besef dat bezinning en rustig kijken noodzakelijk zijn om open te blijven staan voor
vernieuwing en verandering.

Lian Smits,
Bestuurder Kompaan en De Bocht
Februari 2017
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1. Profiel van de organisatie
Naam van de verslagleggende rechtspersoon

Kompaan en De Bocht

Rechtspersoon

Stichting

Adres

Postbus 10139

Postcode

5000 JC

Plaats

Tilburg

Telefoonnummer

013 - 530 94 00 / 543 30 73

Faxnummer

013 - 542 30 11 / 542 52 26

Identificatienummer Kamer van Koophandel

17239482

E-mailadres

info@kompaanendebocht.nl

Social media

LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram

Internetpagina/website

www.kompaanendebocht.nl

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire vestiging

Tilburg

Feitelijke vestiging

Goirle, Rillaersebaan 75

Een veilig en zelfstandig leven
Kompaan en De Bocht gunt ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Wij zijn ervan overtuigd dat
veiligheid en ontwikkeling cruciale begrippen zijn om dit veilig en zelfstandige leven op te kunnen
pakken.
Veiligheid en ontwikkeling
Kompaan en De Bocht biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen.
We begeleiden en helpen bij (het voorkomen van) opgroei- en opvoedingsproblemen,
ontwikkelingsproblemen en veiligheidsproblemen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veiligheid en
ontwikkeling zijn voor Kompaan en De Bocht centrale begrippen in haar hulpverlening. Dit zijn geen
abstracte begrippen; dit zijn voorwaarden om als kind op school te kunnen functioneren, om als
moeder verantwoordelijkheid te kunnen nemen en om als vader je kind op te kunnen voeden met
begrip en respect. Het is onomstotelijk bewezen dat eigenwaarde samenhangt met maatschappelijk
meekunnen, met vriendjes maken, met meetellen.
Duurzaam resultaat
Kompaan en De Bocht is een unieke organisatie door het verbinden van de kennisgebieden
jeugdhulp en de hulpverlening aan vrouwen en mannen in haar werkwijze. We zijn ook gewend om
te werken met GGZ-problematiek of mensen met beperkingen. Verder kijken we naar en werken we
integraal samen met alle gezinsleden (18+ en 18-) en kijken we van maatschappelijk functioneren tot
trauma. Wij proberen samen met ouders en kinderen te werken aan écht betere kansen voor de
huidige generatie en de volgende generatie. Dat geldt ook voor huiselijk geweld en
kindermishandeling, of de onthechte problematiek van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn namelijk bijna altijd uitingsvormen van ellende die al veel
eerder te signaleren en soms al bijna te voorspellen is. Het doorbreken van transgenerationele
problematiek is daarbij essentieel.
Betekenisvolle en innovatieve hulpverlening
Om deze doelstelling te behalen, werkt Kompaan en De Bocht aan betekenisvolle en innovatieve
hulpverlening, die meebeweegt met ontwikkelingen in de maatschappij. Dat doen wij in nauwe
samenwerking met onze partners in de regio: gemeenten, leerkrachten, artsen, kinderopvang en de
buurt.
We kijken daarbij naar de mens in zijn of haar (gezins-)omgeving. We werken aan kracht en
weerbaarheid en erkennen de speciale kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen. De hulpverlening
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van Kompaan en De Bocht is afgestemd op reële behoeften en wensen. Van cliënten. We bieden een
breed scala aan zorg van voorliggende (preventieve en laagdrempelige) voorzieningen tot aan acute
crisisopvang en langdurige intensieve (gezins-)behandeling. In de methodieken sluiten we aan bij de
kracht van cliënten en de omgeving om zaken die goed gaan verder uit te bouwen. Eigen
verantwoordelijkheid staat centraal en zelfredzaamheid is het streven.
Kennis en vakmanschap
Het fundament van de hulp van Kompaan en De Bocht is vakmanschap. Vakmanschap gaat over
professionele kennis van complexe problemen bij jeugd en volwassenen en in gezinnen, maar ook
over ervaring met hoe je deze problemen kunt herkennen en een houding gericht op altijd het beste
willen doen voor jeugd, volwassenen en gezinnen én voor volgende generaties. We investeren in de
doorontwikkeling van de specialistische en innovatieve kennis van haar medewerkers en werkt nauw
samen met gemeenten, artsen en scholen om deze kennis breed beschikbaar te maken en ook in te
zetten ter preventie en vroegsignalering.
Efficiënte en transparante bedrijfsvoering
Kompaan en De Bocht wil, ook in een tijd van grote veranderingen in de inrichting van het
zorglandschap in onze samenleving, de beste zorg bieden voor kwetsbare mensen op een zo efficiënt
mogelijke wijze. We investeren in een efficiënte, effectieve en kostendekkende bedrijfsvoering en in
nieuwe vormen van en toekomstgerichte samenwerking met (nieuwe) partijen op bedrijfsmatig en
financieel vlak.
Cliëntgroepen van Kompaan en De Bocht
Kompaan en De Bocht biedt specialistische hulp aan kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en
gezinnen met opgroei- en opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en veiligheidsproblemen
bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Onze hulpverlening concentreert zich op specifieke doelgroepen:
 kinderen en hun ouders/verzorgers in situaties van opvoed-, opgroei-,
ontwikkelingsproblematiek
 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling
 slachtoffers van eergerelateerd geweld of de dreiging daarvan
 slachtoffers van jeugdprostitutie en loverboys tot 23 jaar uit het gehele land
 sekswerkers uit het gehele land
 tienermoeders en hun kind(eren) in complexe situaties
 moeders en kinderen in onveilige opvoedsituaties
 pleegkinderen en pleeggezinnen
 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)
De problemen waarbij wij helpen
Kompaan en De Bocht helpt bij vragen rondom veiligheid, ontwikkeling en opvoeding.
 kindermishandeling en verwaarlozing (vermoeden van of ongerustheid over)
 huiselijk geweld (psychisch en fysiek)
 complexe ontwikkelingsstoornissen (met als gevolg bijv. vastlopen op school of in
contacten)
 eerproblematiek en radicalisering
 complexe scheidingen
 trauma en hechting (na verwaarlozing, mishandeling of misbruik)
 seksueel misbruik, jeugdprostitutie, sexting
 tienerouderschap (in combinatie met gedragsproblemen)
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Hulpvormen
Een breed palet aan hulpvormen kan worden ingezet om het gewenste resultaat te realiseren.
Dichtbij en 24/7.
 voorlichting
 preventie
 diagnostiek
 psycho-educatie
 spoedhulp en crisisopvang
 training (zelfstandigheid en weerbaarheid)
 behandeling (ambulant, dagbehandeling en 24/7)
 pleegzorg
Kenmerken van de aanpak
- problemen op tijd herkennen (op tijd intensieve hulp kan soms nodig zijn om erger te
voorkomen)
- specialistische behandeling en kennis (combinatie van jeugdhulp, vrouwenhulpverlening,
mannenhulpverlening en gezinshulpverlening)
- integrale aanpak (gericht op het hele gezin/de familie, gericht op samenhang van problemen
en op alle betrokkenen)
- aansluiten bij de krachten van betrokkenen (aansluiten bij wat goed gaat, steeds sterker)
- doorbreken van patronen van geweld of onveiligheid en voorkomen van overdracht van
problemen naar een volgende generatie
- kijken naar onderliggende oorzaken om problematiek te begrijpen
- samen met cliënt beslissen wat de best passende hulp is (maatwerk)
Het werkgebied waarin Kompaan en De Bocht zorg verleent
Kompaan en De Bocht is een professionele organisatie met een regionaal, bovenregionaal en
landelijk bereik. De specialistische hulpverlening en de brede visie, kennis en werkwijze heeft
gemaakt dat naast cliënten uit de regio Midden-Brabant ook cliënten uit de rest van het land worden
doorverwezen naar Kompaan en De Bocht.
De Jeugdhulp heeft vooral een regionale functie. In 2016 is circa 96% van de jeugdhulpcliënten
afkomstig uit de provincie Noord-Brabant. De vrouwenhulpverlening heeft voor de vrouwen- en
mannenopvang naast een regionale ook een provinciale en landelijke functie. In 2016 kende
Kompaan en De Bocht twee landelijke transitie-arrangementen: opvang en behandeling van (jonge)
vrouwen die met ernstige eerdreiging te maken hebben en de opvang en behandeling van
slachtoffers van Jeugdprostitutie (loverboys). Vanaf 2017 bieden we ook opvang aan mannelijke
slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel en eerproblemen.
Professionals uit heel Nederland (gemeenten, scholen, wijkteams, huisartsen, politie en het
Openbaar Ministerie) kunnen een beroep doen op Kompaan en De Bocht. In overleg met verwijzers
wordt bekeken of opvang en hulpverlening buiten de regio noodzakelijk is; en wordt teruggeleid naar
de regio van herkomst zodra de risico’s zijn afgewend.
In 2016 verrichtte Kompaan en De Bocht haar werkzaamheden binnen:
 de Jeugdwet
 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 de Wet langdurige zorg (Wlz)
 de Zorgverzekeringswet (ZVW)
 Voogdijtaak voor Minderjarige Alleenstaande Vreemdelingen (Nidos)
 diverse projectfinancieringen.
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2. Kernprestaties
Aantal cliënten in jeugdzorg en vrouwenhulpverlening
In 2016 zijn er in totaal 2.366 unieke cliënten bij Kompaan en De Bocht voor jeugdhulp en
vrouwenhulpverlening in zorg geweest, tegenover 2.499 cliënten in 2015.

Aantallen cliënten 2016
JEUGDZORG

1709

VROUWENHULPVERLENING

657

TOTAAL

2366
0

500

1000

1500

2000

2500

Toelichting: bovenstaande aantallen betreft unieke cliënten binnen de gehele organisatie, ongeacht financier,
subsidie, product of project. Eén cliënt kan meerdere trajecten onder meerdere financiers/subsidies doorlopen.
Dit betekent dat er cliënten zijn geweest die zowel binnen de jeugdhulpverlening als de vrouwenhulpverlening
zorg hebben ontvangen. Deze cliënten tellen maar één keer mee in bovenstaand overzicht.

Zorgtrajecten
De trajecten in onderstaande grafiek vallen onder verschillende financiers, te weten de Jeugdwet, de
WMO, de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Het gaat hier om stroomgegevens van trajecten en niet van unieke cliënten. Dit houdt in dat een
cliënt binnen (verschillende) zorgvormen en (verschillende) financiers meerdere keren kan
voorkomen.

Zorgtrajecten Jeugdzorg
8%

Ambulant & DBC

26%

Dagbehandeling

59%

Paramedisch
Pleegzorg
Residentieel

3%
4%
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Zorgtrajecten Vrouwenhulpverlening
35%

38%

Ambulant & DBC
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Residentieel

27%

Zorgtrajecten Jeugdzorg - geslacht / leeftijd
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Zorgtrajecten Vrouwenhulpverlening - geslacht
/ leeftijd
RESIDENTIEEL VOLWASSENEN 18+

225

2
131
128

RESIDENTIEEL KINDEREN

18-

DAGBEHANDELING

18-

6

DAGBEHANDELING

18+

11

AMBULANT

18-

26

AMBULANT

18+

7
0

52
280
48
370
50

100

150

Vrouw

Man

200

250

300

350

400

Herkomst van cliënten
573
43

VHV

42
18
1.557
96

JZ

39
32
0

200

400
Hart van Brabant

600

800

1000

Overig Noord-Brabant

12

1200
Ov. Nederland

1400
Anders

1600

1800

Verdeling zorgvormen Jeugdzorg
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Verdeling zorgvormen Vrouwenhulpverlening
AMBULANT

35,1%

DAGBEHANDELING
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Werkvorm

plaatsen / uren

capaciteit 31- capaciteit 31Toe- / afname
12-2016
12-2015

Jeugdhulpverlening
Pleegzorg
Dagbehandeling specialistisch
Kamertrainingscentrum/Fasehuis
Gezinshuizen
Behandelgroepen
Behandelgroepen zwaar
Behandelgroepen crisis
Ambulant

plaatsen
plaatsen
plaatsen
plaatsen
plaatsen
plaatsen
plaatsen
uren (dccu)

472
53
28
22
42
2
33.484

418
52
27
22
10
49
8
36.519

Vrouwenhulpverlening
Regulier verblijf
Crisisopvang
Woonbegeleiding / HAT
Ambulant 1)

plaatsen
plaatsen
plaatsen
uren (dccu)

60
22
38
12.000

60
22
38
11.650

46
66
27

52
50

Minderjarige alleenstaande vreemdelingen
Kinderwoongroep (kwg)
kleinschalige wooneenheid (kwe)
Kleinschalige wooneenheid PLUS (kwe+)
1)

plaatsen
plaatsen
plaatsen

-

54
1
1
-10
-7
-6
-3.035
350
-6
16
27

inclusief 6.000 uur Vorming en training

dccu: direct cliënt contact uur, ofwel de inhoudelijke contacten face to face, ear to ear en bit to bit.

Bedrijfsopbrengsten:
In 2016 bedroegen de bedrijfsopbrengsten € 31,9 miljoen (tegen € 33,1 miljoen in 2015)
De krimp in de opbrengsten wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door afnemende subsidies
gemeente Tilburg in de financiering van de jeugdzorg en vrouwenhulpverlening.

Medewerkers:
Per 31 december 2016 heeft Kompaan en De Bocht 481 (2015: 518) medewerkers met een omvang
van 336 fte (2015: 354 fte) in dienst. Verdeeld naar arbeidsrelatie betekent dit:
 396 medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
(2015: 413)
 30 medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
(2015: 43)
 55 invalkrachten en oproepkrachten (voor tijdelijke vervanging/onderbezetting) (2015: 62)
9,0% van het personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst
(2015: 11,0%; 2014: 6,3%; 2013: 6.1%; 2012: 7,9 %).
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3. Maatschappelijk ondernemen
In 2016 heeft Kompaan en De Bocht een sterke ontwikkeling doorgemaakt in het investeren in
draagvlak voor onze maatschappelijke opdracht.
Deze ontwikkeling is gestimuleerd door de ontwikkeling van STERK HUIS. We waren al eerder gestart
met het bouwen van een fysiek STERK HUIS, maar het intensieve zoeken naar fondsen en sponsoring
van het gebouw (de stenen) heeft geleid tot een maatschappelijke formulering en aanscherping van
onze maatschappelijke opdracht.
Kompaan en De Bocht is sinds 2009 al een, op inhoudelijke gronden gebaseerde, fusieorganisatie.
Wij komen voort uit de kennisgebieden Jeugdzorg en Vrouwenhulpverlening maar we realiseren ons
al langere tijd dat Jeugdzorg en Vrouwenhulpverlening ‘vormen van hulpverlening en kennis’ zijn
(middelen) die moeten bijdragen aan onze missie “We gunnen iedereen een veilig en zelfstandig
leven”. En Kompaan en De Bocht helpt met specialistische kennis over veiligheid en ontwikkeling om
dat veilig en zelfstandig leven een grote kans te geven. We werken voor het hele gezin (kinderen,
vrouwen en mannen), door alle kennisgebieden heen (Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg,
chronische problemen – psychiatrie of verstandelijke beperkingen) en door alle sectoren heen
(welzijn, zorg en justitie). Daarbij erkennen we de speciale kwetsbaarheid van mensen die met
geweld in afhankelijkheid te maken hebben. Vaak kinderen, meiden en vrouwen. Maar ook jongens
en mannen.
De aanscherping van onze missie
Duurzame maatschappelijke verbeteringen en kansen voor kwetsbare mensen
Opgroeien in angst en onveiligheid belast de kwaliteit van leven en ontwikkelkansen op een
verschrikkelijke manier. Als je (thuis) niet veilig bent, kun je je nauwelijks stabiel ontwikkelen.
Langdurige veiligheids-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen maken kinderen en gezinnen van
generatie op generatie kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid heeft afschuwelijke uitingsvormen:
kindermishandeling, huiselijk geweld, mensenhandel, jeugdprostitutie, misbruik, maar ook
radicalisering en criminaliteit.
Kompaan en De Bocht gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. Wij zien het als onze
maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan betere kansen voor nieuwe generaties. Dit doen we
door bestaande problemen, zoals we ze zien in onze eigen organisatie, bij de wortel en in samenhang
en samenwerking aan te pakken. Belangrijkste doel is altijd om thuis veilig te zijn.
Wij zien echter de noodzaak van een paradigma shift naar preventie van ernstige bedreigingen door
onveiligheid, opvoedings- en ontwikkelingsarmoede. Op dit moment zijn we ‘breed in de
maatschappij’ aan het dweilen met de kraan open. Onze inzet leveren we op het moment dat de
problemen al heel groot zijn. We weten ondertussen dat we problemen gemiddeld 5 jaar eerder
kunnen aan zien komen. En we weten dat er veel verschillende uitingsvormen van problemen zijn
(kindermishandeling, huiselijk geweld, jeugdprostitutie, criminaliteit, eerproblematiek, radicalisering)
die voortkomen uit ‘soortgelijke’ kwetsbaarheden in het thuismilieu.
Het Sterk Huis concept komt voort uit de koers en strategie die Kompaan en De Bocht in de
afgelopen jaren heeft ontwikkeld en is neergelegd in de koers en strategie voor 2017-2018. De twee
pijlers van het concept Sterk Huis zijn een uitwerking van deze koers; en elementen van deze manier
van werken zijn nu onderdeel van onze dagelijkse praktijk:
Pijler 1: Als de problematiek al complex en intensief is, zijn er drie kernpunten:
 Warme en veilige opvang.
 Deskundige en innovatieve behandeling (om trauma’s werkelijk te verwerken en
intergenerationele patronen in gezinnen te doorbreken).
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Sterk in leren en werk.

Pijler 2: Vanuit de kennis van complexe problematiek, investeren we in preventie ‘nieuwe stijl’ om te
bereiken dat we grote problemen eerder onderkennen en daardoor risico’s kunnen of beperken.
Deze pijler vraagt om (beleids-)draagvlak en samenwerking met verschillende partijen:
 Voorspellende ‘business intelligence’ software op basis van bestaande kennis en data
 Wijkteams op de maat van de bekende problematiek
 Onderscheidend vermogen in de wijkteams
 Verbinden van algemene kennis met specialistische kennis

3.1 Organisatie en dialoog met stakeholders
Bij onze volgende fase van het inzetten van onze hulpverlening is het ook noodzakelijk dat de
samenwerking met onze belangrijkste stakeholders wordt ‘doorontwikkeld’.
Belangrijke stakeholders zijn intern onze cliënten en onze medewerkers. En extern gaat het om
financiers, collega-organisaties en bedrijven.
Wij hebben ons gerealiseerd dat het ons zou helpen om de ‘externe wereld’ nog explicieter binnen
te halen en te betrekken bij de doorontwikkeling.
Vanaf januari 2016 is er een stichting “Vrienden van de Nieuwbouw van Kompaan en De Bocht”. Een
vriendenstichting die bestaat uit maatschappelijk zeer betrokken mensen, met een invloedrijke en
heel diverse achtergrond.
Deze vriendenstichting is een kritisch klankbord. Met name op de maatschappelijke betekenis en
verbinding zijn zij een scherpe en nuchtere sparringpartner.
Daarnaast maken zij een lead mogelijk naar ‘niet voor de hand liggende’ organisaties en bedrijven die
ons helpen om onze ontwikkeling voor de toekomst (nieuw inhoudelijk concept) ook te verrijken met
inzichten uit het bedrijfsleven, de financiële wereld, de wereld van filantropie en marketing en
advisering.
Met de cliënten hebben we intensief overleg gehad over de inhoudelijke ontwikkeling van STERK
HUIS. Er is sprake van grote herkenning, ondersteuning en aanvulling op de twee geformuleerde
pijlers. We hebben een gezamenlijke wens om problemen te voorkomen. Als de problemen al groot
zijn (pijler 1) door hele professionele opvang en behandeling te bieden. En sterk te investeren in
kansen voor de toekomst: sterk in werk en leren.
En er is een nog grotere ambitie om problemen eerder te onderkennen (pijler 2). Cliënten hebben
ervaren hoe lang zij soms al met hun problemen en vragen liepen, voor er passende hulp beschikbaar
was. Een grote ambitie dus om de ‘voorkant’ veel professioneler en deskundiger te organiseren.
We zijn gestart met het samenwerken met cliënten in het maken van customer journeys om heel
goed te weten waar en waarom de problemen ontstaan zodat we sterke ‘zorgpaden’ kennen.
Daarnaast worden cliënten betrokken bij diverse inhoudelijke werkgroepen binnen de organisatie.
En we investeren in een traject om ErVaringsDeskundigheid (EVD) een betaalde functie binnen onze
organisatie te laten worden.
Met onze medewerkers spreken we frequent over onze ontwikkeling. De ontwikkeling in visie. De
ontwikkeling in organisatie inrichting. De noodzakelijke competenties. De samenwerkingsrelaties. In
de praktijk van alledag maken onze medewerkers onze visie waar door te bouwen aan nieuwe
vormen van samenwerking: op scholen, in sociale wijkteams, in het zorg- en veiligheidshuis, op
kinderdagverblijven, binnen Passend Onderwijs, in trans organisatorische teams zoals FACT-teams en
het team voor conflictscheidingen.
Met de gemeenten, in onze regio Midden- Brabant is er sprake van een grote inzet op regionale
samenhang, is in de loop van 2016 het overleg ten positieve gekeerd. In de jaren 2014 en 2015 stond
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dit overleg sterk in het teken van bezuinigingen en transitie van de financiële middelen. In die jaren
waren er nauwelijks mogelijkheden om gesprekken over inhoudelijke onderwerpen te voeren. Het
waren tijden van een bepaald dogma dat ‘alles anders georganiseerd moest worden’, met minder
geld voor de specialistische hulp en een ‘generalistische’ oplossingslijn in de wijkteams.
Impliciet was er in de jaren 2014 en 2015 ook een sterk negatief oordeel bij de gemeenten over de
specialistische hulpverlening. Zij werd beticht van een sterke nadruk op eigenbelang, en beperkte
innovatieve mogelijkheden.
Het is ook zeker waar dat het niet eenvoudig is voor veel specialistische organisaties om buiten hun
eigen ‘routine’ te kijken. De scherpte in het discours de afgelopen jaren lijkt in 2016 stapsgewijs te
ontwikkelen naar partnership en een gesprek in balans tussen de gemeenten en de specialistische
hulpverlening.
Kompaan en De Bocht heeft er altijd voor gekozen om een sterk inhoudelijk onderbouwde koers te
volgen en te communiceren. Een koers die steeds gericht was op ‘versterking van de toegangsteams/
wijkteams’, als noodzakelijke ontwikkeling om de specialistische hulpverlening gerichter en kleiner te
kunnen maken. Belangrijke doelstelling was altijd: cliënten eerder bereiken en met de meest
optimale hulpverlening (‘matched care’) voorkomen dat problemen steeds groter worden.
Kompaan en De Bocht is goed in staat om over haar ‘eigen belangen’ heen te kijken. Onze organisatie
is overtuigd van de specialistische kennis op veiligheid en ontwikkeling, maar wil die kennis graag
verbinden met andere kennis in integraal werkende teams. Wij denken dat er nieuwe kennis moet
worden gebouwd om problemen op een meer optimale manier tijdig te kunnen aanpakken.
Wij zijn in de samenwerking een proactieve organisatie. We zijn trekker en motivator in het rond
krijgen van nieuwe vormen van samenwerking. Onder andere: integrale crisisdienst, ontwikkelingen
in pleegzorg, ontwikkelingen samen met Passend Onderwijs, inzet van specialistische kennis in de
wijkteams.
Naast de zojuist beschreven relatie met stakeholders is er in Midden Brabant ook in 2016 sprake
geweest van samenwerking met horizontale partners in de “Samenwerkende Jeugdhulp
Specialisten Midden Brabant”. (SJS)
“Geef de Brabantse jeugd de specialistische jeugdzorg die zij verdient.” Dat is de ambitie van de
Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten (SJS). Door bundeling van kennis en inzet, komen we tot
innovatieve trajecten die passen bij jeugdzorg ‘nieuwe stijl’. Uitgangspunten zijn een systeemgerichte
aanpak en het optimaal benutten van de eigen kracht van het gezin en het netwerk. Samen met
gemeenten, zorgpartners, huisartsen, scholen en cliëntenorganisaties geven we invulling aan de
transformatie van de jeugdzorg.
Kernpartners in SJS-verband zijn de jeugd- GGZ, de jeugd- LVG en diverse 1e lijns- en PGBorganisaties. De samenwerking in SJS-verband zal gaan leiden tot gecombineerde zorgprogramma’s/
interventieteams. Hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd vanuit een Joint Venture van een aantal
organisaties. Kompaan en De Bocht is een actieve partner in SJS- samenwerking. In 2016 tekende zich
een accent naar de ontwikkeling van een kennisnetwerk af voor de ‘brede partners’ binnen SJS.
Met Amarant/Idris en GGZ-Breburg hebben we een sterkere samenwerkingsrelatie om te komen tot
vernieuwende zorgprogramma’s.

3.2 Economische meerwaarde voor de samenleving
Het is van groot belang om de meerwaarde van onze hulpverlening langs een betrouwbare en
inzichtelijke lijn van economische meerwaarde te concretiseren voor de burgers en voor de politieke
besluitvormers. Op dit moment wordt over onze hulpverlening vaak gesproken als een ‘kostenpost’
die zo klein mogelijk moet worden. Wij moeten voortdurend verantwoording afleggen over de
efficiency van onze hulpverlening. De vraag naar efficiency en effectiviteit is een zeer terechte vraag.
We zouden echter veel effectiever en efficiënter kunnen zijn, en dus een grotere economische
meerwaarde hebben, als er een samenhangende visie was over verschillende beleidsterreinen heen
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(veiligheid, justitie, zorg, onderwijs, inkomen, huisvesting, financiën, demografische kennis,
wetenschappelijke kennis). En als er een consistente focus op preventie zou zijn in die visies.
Kompaan en De Bocht formuleert heel expliciet dat wij op dit moment in Nederland “dweilen met de
kraan open”. Wij investeren in verhouding te veel geld in grote problemen die we al jaren lang ‘aan
hebben zien komen’.
Onze visie ontwikkeling, geconcretiseerd in de uitgangspunten van STERK HUIS, zoekt naar het
omdraaien van het paradigma op het inzetten van kennis en hulpverlening. Investeer in de ‘voorkant’
op scholen, bij huisartsen en in wijkteams.
Op dit moment dragen wij bij aan het vergroten van de economische meerwaarde door de visie
STERK HUIS met een slimme strategie breed draagvlak te laten krijgen. We doen dit door het
betrekken van een invloedrijk netwerk en door het betrekken van een grote filantropische instelling
die zeer geïnteresseerd is in maatschappelijke ontwikkeling en daar wellicht in wil investeren.
Tegelijkertijd bouwen we ook aan het vergroten van onze economische meerwaarde door de kans op
een veilig en zelfstandig leven voor onze cliënten groter te maken. Dit doen we door veilige opvang,
deskundige (trauma)behandeling en een grote inzet op werk en leren. Ons belangrijkste doel is om
de rugzak van zware problematiek bij cliënten: kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen,
werkelijk leger te maken. Alleen als je je mishandeling of verwaarlozing hebt verwerkt kun je
misschien open en met eigenwaarde in de wereld staan. En een mens worden dat ook economisch
bijdraagt aan onze samenleving. Op dit moment is de grootste tegenkracht dat we grote problemen
al lang kunnen zien aankomen, maar niet op tijd signaleren en ingrijpen.
In 2016 hebben wij geïnvesteerd in een analyse van de ‘high risk jongeren’ in samenwerking met het
Team Complexe Casuïstiek (TCC) binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit heeft geleid tot een position
paper met duidelijke kenmerken die ons in staat stellen om ‘aanstormend talent voor criminaliteit’
eerder te onderkennen en er ándere hulpverlening op in te zetten.
Verder hebben wij een concrete samenwerking met een aantal huisartsen. Als zij grote twijfels
hebben over de veiligheid in een gezin hebben zij een vaste contactpersoon die snel beschikbaar is
voor overleg. Dit overleg vindt plaats in nauwe aansluiting met de wijkteams. De economische
meerwaarde zou sterk toenemen als deze methodiek van werken voor alle huisartsen beschikbaar
was. Daarnaast dragen we bij aan integrale wijkteams door specialistische hulpverleners onderdeel
te laten zijn van wijkteams, en bij te dragen aan effectieve en efficiënte integrale teams en daarmee
economische winst. Tot slot is het belangrijk om aan te geven dat wij binnen onze organisatie alle
cliëntgegevens analyseren en geanonimiseerd ter beschikking stellen aan de gemeenten in de regio.
Ons streven is dat specifieke wijken en specifieke problemen een aanpak ‘op maat’ krijgen door ze
eerder te kunnen zien (als je weet wat je zou moeten kunnen zien, kun je het ook eerder
onderkennen) en door een gerichte vorm van hulpverlening te bieden in de natuurlijke situatie.

3.3 Milieu en duurzaamheidsaspecten
Met betrekking tot het inkopen van producten wil Kompaan en De Bocht de integriteit waarborgen
door het hanteren van gangbare normen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De leverancier mag
zich niet schuldig maken aan het gebruik van kinderarbeid en discriminatie. Daarnaast neemt
Kompaan en De Bocht alleen dan producten af, als de betreffende milieuaspecten in de
productspecificaties zijn opgenomen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het inkoopbeleid met
bijbehorende leveranciersbeoordelingen. Zoals in haar financiële beleid is opgenomen, zet Kompaan
en De Bocht geld niet uit in risicodragende beleggingen zoals aandelen en obligaties. Voor wat
betreft de realisatie van ons STERK HUIS, als hierboven genoemd, is het ontwerp duurzaam en
onderhoudsvriendelijk.
In de reguliere bedrijfsvoering is digitalisering een belangrijk thema. Wij werken voor een grote
groep hulpverleners met laptops en smartphones waardoor het papierverbruik fors is afgenomen.
Alle nieuwe cliëntendossiers zijn digitaal (vanaf 2015). Dit levert grote winst in papierverbruik en in
opslagruimte. We scheiden afval op alle vestigingen. In 2017 zullen wij investeren in zonne-energie
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door het plaatsen van zonnecollectoren op alle daken van de gebouwen aan de Rillaersebaan in
Goirle. We maken hierbij gebruik van de regeling Subsidie Duurzame Energie.
In 2016 zijn er grote stappen gemaakt in de nieuwbouw voor de vrouwenhulpverlening. De
oplevering is gepland voor mei 2017. Het nieuwe gebouw is optimaal geïsoleerd en er wordt gebruik
gemaakt van warmte/ koude wisseling.
Voor de inrichting van de nieuwbouwsituatie maken we gedeeltelijk gebruik van 2e hands meubelen
die van de Penitentiaire Inrichting in Tilburg ter beschikking kwamen.
Tot slot hebben we de ontwikkeling in gang gezet naar werken in deelregio’s. We hopen op die
manier dat onze ambulante medewerkers minder kilometers hoeven te reizen en op die manier een
bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

3.4 Sponsoring van maatschappelijke doelen
In 2016 hebben we - breed in onze organisatie - de investering in de samenwerking met landelijke en
regionale fondsen, bedrijven en particulieren voortgezet. Sponsoring was altijd al belangrijk als het
ging om financiering van specifieke vragen van en benodigdheden voor onze doelgroep. In de
afgelopen jaren is, in een tijd van financiële krimp, de cruciale rol van sponsoring in de financiering
van innovatie, kennisontwikkeling en onderzoek binnen onze organisatie gegroeid. Bijdragen van
fondsen bieden Kompaan en De Bocht de mogelijkheid om als organisatie haar kennis en expertise
en hulpverlening te kunnen blijven door ontwikkelen en een innovatieve organisatie te blijven.
We zien dat filantropische organisaties, vermogende particulieren en bedrijven een steeds
belangrijker rol vervullen in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zij leveren een groeiende
bijdrage aan de ontwikkeling van een innovatieve aanpak van maatschappelijke problemen en
beogen structurele sociale verandering te bewerkstelligen. Wij zien het als onze opdracht om
landelijke en regionale fondsen, bedrijven en particulieren te betrekken bij het behalen van de
ambities van de transformatie. Deze ambitie gaat in onze ogen over de cruciale vraag hoe we zorgen
dat we structureel eerder investeren in de preventie en signalering van grote problemen als ernstige
ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek, schooluitval, huiselijk geweld en kindermishandeling, en
problematieken van loverboys, jeugdprostitutie en criminaliteit. Met als doel persoonlijk leed en
maatschappelijke kosten te beperken. In onze ogen is er is behoefte aan een nieuwe aanpak,
integraal en over de maatschappelijke sectoren heen, aan de basis en op de maat van de bekende
problematiek.
In 2016 hebben we geïnvesteerd in: (I) het steeds beter leren kennen van de wereld van de
filantropie, fondsen, serviceclubs, vermogende particulieren en bedrijven aan de hand van o.a.
(werk)bezoeken, gesprekken en seminars; (II) het vertalen van onze ‘wereld’ naar concepten die
aansluiten op de maatschappelijke rol van deze fondsen en serviceclubs, gericht op maatschappelijke
impact en innovatie; (III) het door ontwikkelen van ons netwerk, landelijk en in onze regio, onze
fondsenwervingsstrategie, en -communicatie; en (IV) het aanbrengen van aanpassingen in onze
bedrijfsvoering (m.n. contractmanagement), in aansluiting op de vereisten die worden gesteld door
deze ‘nieuwe’ partners. Als genoemd leveren onze Stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan en De
Bocht en onze Raad van Toezicht hierin een belangrijke bijdrage.
Een belangrijke focus in onze fondsenwerving in 2016 lag op de realisatie van Sterk Huis. We
investeren in fondsenwerving om een veilig en comfortabel, innovatief en vooruitstrevend Sterk Huis
te bouwen voor hele redelijke kosten. Op deze wijze voorkomen we dat het jaarlijks beschikbare
budget voor de hulpverlening wordt ingezet voor huisvestingslasten en ontstaat er structureel
voordeel voor onze cliënten. De totale kosten van de realisatie van een Sterk Huis zijn begroot op €
7,6 miljoen. Een fors deel van deze kosten worden gedekt vanuit de verkoop van onroerend goed,
waaronder de locatie voor de vrouwenhulpverlening ‘De Bocht’ aan de Tilburgseweg. Daarnaast is
19

Kompaan en De Bocht een externe lening aangegaan.
Bij het werven van bijdragen van vermogensfondsen en sponsoren heeft Kompaan en De Bocht zich
in eerste instantie gericht op de organisaties met een landelijke of zelfs internationale oriëntatie. We
hebben in 2015 en 2016 een bedrag van ruim € 850.000 aan donaties ontvangen. Van dit bedrag dekt
ruim € 675.000 de investeringsbegroting Sterk Huis; overige donaties zijn in natura ontvangen en/of
dragen bij aan de inrichting van bijvoorbeeld de tuin of de inhoudelijke doorontwikkeling van de
Sterk Huis-aanpak. In aanvulling hierop heeft een vermogende vriendenstichting de intentie
uitgesproken een substantiële bijdrage aan Sterk Huis te doneren. Op het moment bereiden we een
regionale en lokale campagne voor. Doel van deze campagne is promotie, regionale bekendheid en
zichtbaarheid van het Sterk Huis én fondsenwerving, gericht op serviceclubs, bedrijven in de regio,
scholen en individuen. Het hoogtepunt van de campagne is de opening van het Sterk Huis in oktober
2017.
We hebben verschillende mijlpalen in de realisatie van ons Sterk Huis ‘gevierd’ met cliënten en
medewerkers, met wethouders en beleidsambtenaren van de gemeenten in onze regio, fondsen,
serviceclubs en samenwerkingspartners:
1. De onthulling van het bouwbord door de burgemeester van Goirle samen met twee cliënten op 6
april 2016
2. De eerste steen gelegd door onze bestuurder Lian Smits op 19 juni 2016
3. Het hoogste punt dat is bereikt op 30 november 2016, waarbij de Tilburgse wethouder Kokke
samen met een cliënt de vlag naar het hoogste punt heeft gehesen en de circa 100 gasten tijdens
een rondleiding door het nieuwe gebouw een beeld kregen van de Sterk Huis-aanpak aan de
hand van presentaties, verhalen van cliënten, videoboodschappen.
Wat betreft de fondsenwerving voor de inrichting van Sterk Huis gaan we zo bewust en efficiënt
mogelijk om met inventaris. Ook het hergebruik van kwalitatief goede meubels; en ontvangst van
tweedehands inventaris wordt onderdeel van de inrichting.
Dagelijks bouwen we de Sterk Huis-aanpak verder uit. De realisatie van een Sterk Huis-aanpak (warm
en veilig; deskundig en innovatief; sterk in leren en werk) is onderdeel van onze werkpraktijk en op
dit moment wordt fors geïnvesteerd in de verdere doorontwikkeling. Verschillende fondsen zijn
hierbij betrokken. De rondleiding door het nieuwe gebouw tijdens de viering van het hoogste punt
en de recente rondleiding voor cliënten en medewerkers liet een mooie integratie zien van de ‘harde
stenen’ en de inhoudelijke ontwikkelingen in kennis en hulpverlening. Tijdens de viering van het
hoogste punt hebben we gemerkt dat het Sterk Huis een hele mooie plek is om elkaar te ontmoeten
en kennis uit te wisselen en te versterken.
Met steun van een vermogensfonds werken we aan een projectplan voor de doorontwikkeling en
operationalisering van de tweede pijler van ons Sterk Huis, de preventie nieuwe stijl. Hierin trekken
we op met een groot aantal partners en sluiten we aan bij cruciale maatschappelijke ontwikkelingen.
We zetten in op verschillende ontwikkellijnen als de ontwikkeling van voorspellende ’Business
intelligence’, de uitrol van de Sterk Huis-werkwijze in twee wijken of steden in onze regio; en de
ontwikkeling van een overdraagbaar Sterk Huis-concept.
De Stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan en De Bocht levert een belangrijke bijdrage aan de
fondsenwerving. Zij hebben een breed netwerk in de regio en hebben hun contacten ingezet voor de
fondsenwerving. De inzet van de stichting heeft bijgedragen aan ‘exposure’ voor Sterk Huis. De leden
van de stichting hebben aandacht gevraagd voor, en hun naam verbonden aan, het Sterk Huis, zoals
in speeches bij de onthulling van het bouwbord en vering van het hoogste punt, interviews,
presentaties bij serviceclubs, etc. Dit heeft bijgedragen aan bekendheid en draagvlak/commitment in
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de regio. Ook leveren de leden van de stichting een bijdrage aan de doorontwikkeling van Sterk Huis,
in de zin van denktank.
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4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
4.1 Governance code
Kompaan en de Bocht werkt conform de Zorgbrede Governance code. Recent (december 2016) is de
nieuwe Zorgbrede Governance code 2017 vastgesteld. Wij zullen deze nieuwe code gebruiken om
eventuele afwijkingen in de statuten of reglementen te benoemen en te bespreken of we
aanpassingen zullen doorvoeren.

4.2 Toezichthoudend Orgaan
4.2.1 Reflectie van de Raad van Toezicht op 2016
In 2016 is scherp toegezien op het herstel van stabiliteit en doorontwikkeling in de organisatie. In
2015 had de organisatie een heel zwaar jaar doorgemaakt. Er was in 2015 sprake van grote
bezuinigingen die zijn verwerkt door gedwongen ontslagen en door een ingrijpende reorganisatie.
Ondanks de krimpende budgetten is de organisatie sterk blijven koersen op het realiseren van een
zorginhoudelijke visie. De organisatie is in 2016 ook gestart met nieuwbouw voor de
vrouwenhulpverlening. Zij realiseert nieuwbouw op de bestaande hoofdlocatie. De nieuwbouw is
onderdeel van een duurzame ontwikkeling naar een inhoudelijk sterke en efficiënte organisatie.
De effecten van de genomen maatregelen in 2015 werden zichtbaar in 2016. Er was een aantal
belangrijke kritische punten in 2016:
- Het verkrijgen van een noodzakelijke hypotheek voor de realisatie van de nieuwbouw. De
totale kosten van de nieuwbouw bedragen €7,6 miljoen. Kompaan en de Bocht financiert
€5,6 miljoen uit eigen middelen (verkoop vastgoed en fondsenwerving). Zij had daarnaast
een hypotheek nodig van €2 miljoen. De sector ‘jeugdhulpverlening’ is echter voor de
banken een onzekere sector sinds de decentralisatie van de Jeugdzorg. Het grote
exploitatieverlies in 2015 had negatieve invloed op de kredietwaardigheid van de
organisatie. Uiteindelijk is het op basis van een solide business case gelukt om externe
financiering te betrekken van de Rabobank.
- De liquide positie van Kompaan en de Bocht was in 2016 ook een punt van zorg. Door het
negatieve resultaat 2015 was de liquiditeitspositie van de organisatie sterk afgenomen. Er
was aanvankelijk geen sprake van bevoorschotting door de lokale overheden, terwijl het
facturatieproces niet functioneerde (vanwege fouten in het systeem en in het proces). In
overleg met Tilburg als gastheergemeente is medio 2016 een bevoorschottingsregeling
afgesproken. Ook werd afgesproken dat overproductie betaald zou worden. Met de
Rabobank is ook een rekening courant overeengekomen om sterke fluctuaties te kunnen
opvangen.
- De inrichting van de nieuwe managementstructuur moest in 2016 uitkristalliseren. Op basis
van visie op organisatieontwikkeling en medewerkers ontwikkeling was gekozen voor een
nieuwe organisatiestructuur met een beperkt aantal hiërarchische lagen. Er waren ook een
aantal medewerkers die langjarig op cruciale posities functioneerden vertrokken in de
reorganisatie, waardoor aan een nieuw evenwicht voor de toekomst moest worden
gebouwd. In de reorganisatie is ook gekozen voor een aantal nieuwe functies: directeur
bedrijfsvoering, manager relatie- en contractbeheer, informatiemanager. Aan het einde van
2016 kan de Raad van Toezicht constateren dat er sprake is van een sterk team dat
samenwerkt en bouwt aan de volgende fase van Kompaan en De Bocht.
- De jaren 2015 en 2016 hebben een zware wissel getrokken op het bestuur, management en
medewerkers van Kompaan en De Bocht. Het realiseren van een krimp van 30% vroeg het
uiterste van iedereen. Aan het einde van 2016 zien we ten aanzien van ‘het menselijk
kapitaal’ van de organisatie dat er sprake is van vertrouwen in de toekomst, maar dat
stabiliteit en ontspanning onontbeerlijk is voor de nabije periode.
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4.2.2. De toezichthoudende rol
De raad van toezicht heeft in 2016, conform artikel 9 van de statuten, toezicht gehouden op het
bestuur en op de wijze waarop de organisatie geleid wordt. De raad heeft drie commissies ingesteld:
 de auditcommissie
 de commissie kwaliteit
 de remuneratiecommissie
In 2016 is er vijf keer overleg gevoerd met het bestuur. Daarnaast heeft de raad van toezicht met
externe begeleiding een zelf-evaluatie gehouden.
De auditcommissie is in 2016 5 x bij elkaar geweest.
Besproken zijn o.a.: het jaardocument 2015, begroting 2017, liquiditeit, managementletter, cockpits
en de financiering van de nieuwbouw.
De kwaliteitscommissie is in 2016 2 x bij elkaar geweest.
Aan de orde zijn gekomen: rapportages meldingen en klachten, incidentmeldingen, jaarverslagen
cliëntvertrouwenspersonen, risicobeleid, management review, interne en externe audits en NEN
7510. De auditcommissie heeft in het 4e kwartaal van 2016 op wekelijkse basis de ontwikkelingen in
de liquiditeit gevolgd.
De remuneratiecommissie heeft samen met de bestuurder haar functioneren geëvalueerd.
In het reguliere overleg zijn de volgende items onderwerp van gesprek geweest:
 goedkeuring van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2015 van Kompaan
en De Bocht
 alleenstaande minderjarige vreemdelingen
 leantraject (verbeterteam)
 nieuwe organisatieontwikkelingen
 werving nieuwe directeur
 organisatiezwaarte en bezoldiging bestuurder en raad van toezicht
 wachtlijsten
 fondsenwerving Sterk Huis
 good governance in de zorg
 jaarwerkplannen 2017
 resultaatgestuurde zorg
 begroting 2017
In het bijzijn van de accountant is de financiële verantwoording over 2015 besproken en
goedgekeurd.
Een delegatie van de raad van toezicht heeft in 2016 tweemaal een overleg met de
ondernemingsraad gehad. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest:
 leantraject (effecten en borging)
 communicatie
 organisatieontwikkelingen
 planning en control en managementrapportages
Een delegatie van de raad van toezicht heeft in 2016 twee keer een overleg met de Cliëntenraad
gehad.
De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest:
 activiteiten jongerenraad
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wat verwachten de cliënten van de raad van toezicht
huisvesting vrouwenhulpverlening
betrokkenheid cliënten bij organisatieontwikkelingen

4.2.3 Samenstelling Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 1 januari 2016 gevormd door:
- de heer M. Wilke (voorzitter)
- de heer M. Hendriks (vicevoorzitter)
- de heer T. Leeggangers
- de heer B. Peters
- mevrouw S. Wuisman
In juli 2016 is mevrouw Wuisman herbenoemd voor de periode van 4 jaar.
De samenstelling van de raad van toezicht per 31 december 2016 is daarmee:
AuditKwaliteitsRemuneratieNaam lid rvt
Functie
commissie
commissie
commissie
M. Wilke
voorzitter
X
M. Hendriks
vice-voorzitter
X
T. Leeggangers
lid
X
X
B. Peters
lid
X
S. Wuisman
lid
X
Hoofd- en nevenfuncties leden van de raad van toezicht (stand van zaken 31 december 2016)
Naam
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
Zittingstermijn
M. Wilke
consultant BMC
voorzitter rekenkamer
oktober 2017
gemeente Nijmegen
(herbenoembaar)
M. Hendriks
Lid raad van bestuur
Lid RvT Stichting Volckaert april 2018
Ziekenhuis Rivierenland
(herbenoembaar)
T. Leeggangers Lid Raad van bestuur Korein
Bestuursvoorzitter
April 2018
Groep BV (Eindhoven)
Stichting Richting (Dongen) (herbenoembaar)
B. Peters
Concerncontroller Open
Februari 2019
Universiteit
(niet
herbenoembaar)
S. Wuisman
Advocaat
Juni 2020
Mr Van Zijl advocaten
(niet
herbenoembaar)

4.3 Bestuur van de organisatie
Kompaan en De Bocht kent een éénhoofdig bestuur. Dit bestuur wordt uitgevoerd door mevrouw
E.J.M.A. Smits.
In 2016 is sprake geweest van een reorganisatie van bestuur, directie en management van de
organisatie. Deze reorganisatie is in het tweede kwartaal 2016 definitief geworden.
Kompaan en de Bocht heeft gekozen voor twee hiërarchische lagen.
Dit is een vorm waarmee optimale directe sturing en ontwikkeling mogelijk is, binnen een gedeelde
visie en strategie en in optimale samenhang tussen inhoud en bedrijfsvoering.
Het betekent ook dat de ontwikkeling en aansturing van de teams binnen de clusters en
bedrijfsdiensten parallel gaat ontwikkelen naar optimale zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van
professionals.
Kompaan en de Bocht kiest expliciet voor een sterke verbinding tussen de inhoudelijke opdracht en
de bedrijfsvoering. Alle managers moeten gevoelig zijn voor beide pijlers van onze organisatie.
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Naast de bestuurder is per 1 september 2016 een directeur, de heer W.L.J. Voogt, met het accent op
de portefeuille bedrijfsvoering in dienst gekomen. Zie het Organogram in Bijlage 1.

4.3.1 Nevenfuncties van de bestuurder
Bestuurder E.J.M. A. Smits
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Prinsheerlijk, bijzonder leren en werken
Lid van het Nationaal Fonds Kinderhulp
Lid van de Raad van Toezicht van Stichting
Elisabeth, ouderenzorg
Lid van de stichting vrienden van de nieuwbouw
van De Bocht
Lid van het bestuur van de stichting
Gabriëlafonds
Adviesraden:
- Mill Hill voortgezet onderwijs
- Fontys Hogeschool Academie voor
Pedagogiek

Sinds 1-4-2012. Termijn loopt af op 31-3-2020.
Niet herbenoembaar.
Sinds 31-3-2014. Termijn loopt af op 31-3-2017.
Herbenoembaar.
Sinds 1 oktober 2016. Op tijdelijke basis tot aan
voorgenomen fusie van de stichting
Sinds 1 december 2015. Samenhangend met de
functie van bestuurder van Kompaan en De
Bocht.
Sinds 6 juni 2013. Samenhangend met de
functie van bestuurder van Kompaan en de
Bocht.
- Termijn Mill Hill vervalt in 2018. Niet
herbenoembaar.
- Fontys: termijn niet aan de orde.

Nevenfuncties van de bestuurder worden vooraf besproken met de Raad van Toezicht. Zij worden
expliciet getoetst op mogelijke belangenverstrengeling en worden slechts aangegaan met
goedkeuring van de Raad van Toezicht.

4.3.2 Bezoldiging bestuurder
Wettelijk kader.
Op basis van de WNT en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
worden zorginstellingen ingedeeld in bezoldigingsklassen. De bezoldiging voor een topfunctionaris bij
een zorginstelling bedraagt voor de klasse waarin de desbetreffende zorginstelling is ingedeeld, niet
meer dan het in de tabel voor die klasse opgenomen bedrag (artikel 2.7, eerste lid, van de WNT jo
artikel 3 van de Regeling). De klassenindeling is als volgt:
Klasse

Bezoldigingsmaximum

I

98.000

II

120.000

III

145.000

IV

165.000

v

179.000

De indeling van de bestuurder dient plaats te vinden op basis van een aantal scores op de
onderdelen:
Kennisintensiteit
Aantal taken
Aantal financieringsstromen
Omzet van de organisatie.
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Over de onderbouwing van de indeling op basis van de scores is in de Raad van Toezicht expliciet
gesproken. Vooral het thema kennisintensiteit en aantal taken gaf reden tot overleg. Kompaan en De
Bocht is een organisatie die diverse vormen van hulpverlening combineert waardoor
‘kennisintensiteit’ door de Raad van Toezicht bij voorkeur op een afwijkende wijze gescoord zou
worden. Een hogere score kan bij kennisintensiteit alleen gehaald worden als er sprake is van
medische of geneeskundige handelingen. De Raad van Toezicht staat op het standpunt dat Kompaan
en De Bocht een zeer kennisintensieve organisatie is, door de combinatie van diverse kennisgebieden
en cliëntengroepen. In de Regeling is een hogere kennisintensiteit strikt gekoppeld aan medisch of
geneeskundig handelen.
De Raad van Toezicht heeft over deze onderbouwde afwijking van de indeling eind 2016 advies
gevraagd bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Raad van Toezicht en de Raad
van Bestuur vragen het Ministerie van VWS een uitspraak vanwege een inhoudelijke overtuiging. Het
persoonlijk belang van de bestuurder is hierin niet leidend.
De bezoldiging van de bestuurder zal plaats vinden in klasse III (regulier) of klasse IV (als afwijking
wordt toegestaan).
Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder en de raad van toezicht wordt
vastgesteld door de Raad van Toezicht van Kompaan en De Bocht en valt binnen de regelgeving van
de WNT.
Er is sprake van een personele unie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de
stichting Kompaan en De Bocht en de stichting Veilig Thuis. De bezoldiging van de bestuurder bij
Veilig Thuis is een doorbelasting van een gedeelte van het salaris dat de bestuurder van Kompaan en
De Bocht ontvangt. Haar salaris wordt bepaald door de normering voor zorgbestuurders. De leden
van de Raad van Toezicht ontvangen één vergoeding voor het toezichthouderschap van Kompaan en
De Bocht én de stichting Veilig Thuis.

4.4 Medezeggenschap
4.4.1 Cliëntenraden
Binnen haar organisatie kent Kompaan en De Bocht drie vormen van cliëntenparticipatie:
 Cliëntenraad Vrouwenhulpverlening: Behartigt de belangen van vrouwen en hun kinderen, die
verblijven bij of behandeld worden door Kompaan en de Bocht. De Cliëntenraad
Vrouwenhulpverlening bestond in 2016 uit vijf cliënten;
 Cliëntenraad Jeugdzorg: Behartigt de belangen van ouders waarvan de kinderen verblijven bij of
behandeld worden door Kompaan en de Bocht. De Cliëntenraad Jeugdzorg bestond in 2016 uit
drie cliënten;
 Jongerenraad: Behartigt de belangen van jongeren van 12 tot 18 die verblijven bij of behandeld
worden door Kompaan en de Bocht. De jongerenraad bestond in 2016 uit negen jongeren.
Het Cliëntenplatform is de officiële cliëntenvertegenwoordiging. Jaarlijks vinden er twee
platformvergaderingen plaats met de bestuurder. Bij deze platformvergaderingen komt een
afvaardiging van de cliëntenraad bijeen die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten
behartigt. Het cliëntenplatform van Kompaan en De Bocht heeft de status van een centrale
cliëntenraad en vervult als zodanig de overlegfunctie met het bestuur. In deze formele vergaderingen
wordt het werkplan en de begroting vastgesteld en de jaarrekening besproken. De bestuurder is zeer
betrokken bij het cliëntenplatform en komt op verzoek naar de bijeenkomsten van de verschillende
cliëntenraden.
De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar met de Cliëntenraden.
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De diverse raden komen minimaal één maal per maand samen. Over het algemeen betreft het een
vergadering; twee maal per jaar vindt er bovendien een themabijeenkomst plaats. Iedere
cliëntenraad heeft vanuit haar leden een voorzitter benoemd. Vanuit Kompaan en De Bocht zijn twee
ondersteuners aangesteld, die de cliëntenraden begeleiden, ondersteunen en adviseren. Voor de
verslaglegging tijdens de vergaderingen staat een notulist ter beschikking van de cliëntenraden.
De cliëntenraden zijn zeer actief in vertegenwoordiging bij diverse vergaderingen en evaluaties in de
regio. Ook zijn zij betrokken bij diverse werkbezoeken van (landelijke) politici en ambtenaren.
Belangrijkste thema’s die in 2016 bij de cliëntenraden aan de orde kwamen, waren:
1. Werkplan en begroting 2017
2. Reorganisatie en inrichting van de organisatie
3. Voorbereiding van inzet ErVaringsDeskundigheid (EVD)
4. Evaluatie effecten decentralisatie (WMO en Jeugdzorg)
5. Nieuwbouw

4.4.2 Ondernemingsraad
Kompaan en De Bocht heeft een Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden. In
2016 bestond de Ondernemingsraad uit tien leden
Belangrijke thema’s in 2016 waren:
- Reorganisatie en herinrichting van Kompaan en De Bocht.
- Bedrijfsvoering Kompaan en de Bocht.
- Afspraken over SKJ-registratie.
- Diverse personele regelingen.
- Vlootschouw als managementinstrument.
- Nieuwe systematiek van jaargesprekken en ontwikkelgesprekken.
- Ontwikkeling van bedrijfscultuur en uitgangspunten voor scholing hierbij.
- Overleg met de vakbonden over het tot stand brengen van een Sociaal Plan.
De samenwerking met de Ondernemingsraad is open en met vertrouwen. We hebben een
ontwikkelagenda opgesteld met de volgende onderwerpen:
1. Effecten en borging van het leantraject.
2. Communicatie.
3. Organisatie ontwikkeling.
4. P&C en stuurinformatie.
Deze thema’s zijn ook leidend in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.
Dit overleg vindt minimaal twee keer per jaar plaats met de Raad van Toezicht en de
Ondernemingsraad.
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5. Beleid, inspanningen en prestaties
5.1 Kwaliteit
5.1.1 Kwaliteit van zorg, klachten en medezeggenschap
Kwaliteit
Kwaliteit betekent voor Kompaan en De Bocht dat we continu willen verbeteren. Continu
verbeteren is door middel van een programma verankerd in de organisatie. Het steeds beter willen
worden en kansen hiervoor zien is een opdracht voor alle medewerkers, die hiertoe
verbetervoorstellen kunnen indienen, die vervolgens projectmatig worden uitgevoerd. Daarnaast
worden er reactief, naar aanleiding van klachten, incidenten, kwaliteitsaudits en verbetertrajecten
ingezet.
De kwaliteitsaudits hebben in 2016 geen tekortkomingen of verbetermogelijkheden aan het licht
gebracht die nog niet bekend waren. Op alle constateringen was al een verbetertraject ingezet.
Incidenten
In 2016 zijn er 445 incidenten gemeld, nagenoeg evenveel als in 2015. Het aantal bij deze incidenten
betrokken cliënten is wel sterk teruggelopen van 146 cliënten in 2015 naar 100 in 2016.
Hoewel de grote groei van de opvang van AMV’s een toename van het aantal incidenten doet
verwachten, is het tegenovergestelde het geval, en zijn de meldingen gedaald van 97 in 2015 naar 60
in 2016. De wijze van opvang (kleinschaliger) en andere regels en afspraken voor de cliënten heeft
bijgedragen aan deze daling.
Ook bij residentiele vrouwenhulpverlening zijn de incidenten afgenomen. Van 46 incidenten in 2015
naar 10 incidenten in 2016.
Er waren 237 meldingen met betrekking tot agressie en deze vormen 53% van de gemelde
incidenten, weinig afwijkend van voorafgaande jaren. Bij de agressie incidenten zien we de meeste
recidivisten. Er zijn bij deze 237 incidenten 62 cliënten betrokken. De intensivering van de
problematiek binnen de specialistische hulpverlening, zeker binnen de 24/7 hulpverlening kan
hiervoor een verklaring zijn.
Er is 1x een suïcidepoging gemeld, uiting van suïcidale gedachten is 4x gemeld.
De meldingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten zijn de laatste
3 jaar redelijk stabiel, variërend tussen de 12 en 14 maal. Wanneer we naar een verdere
onderverdeling kijken dan zien we dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in een gelijkwaardige
situatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een ongelijkwaardige situatie even vaak gemeld
werd in 2016 als in 2015, namelijk respectievelijk 8x en 5x. Niet leeftijdsadequaat gedrag neemt
geleidelijk af van 3x in 2014, 1x in 2015 tot 0 meldingen in 2016
33 maal werd een veronderstelde tekortkoming in de hulpverlening of ondeskundig handelen
gemeld, dit betrof 32 maal een medicatiefout.
Het overschrijden van regels en afspraken werd 25 maal gemeld van uiteenlopende aard, zoals
brandstichting, diefstal, misbruik van brandalarm en gebruik van verslavende middelen.
De reden van onttrekking aan het gezag van Kompaan en De Bocht was 15 x vanwege vermissing.
Even vaak was de reden dat de cliënt zonder toestemming afwezig was. Eénmaal werd een pleegkind
ontvoerd door zijn biologische moeder; tijdens de bezoekregeling heeft zij het kind ongeoorloofd
meegenomen.
Elf maal is er naar aanleiding van incidenten een andere hulpverlener ingeschakeld, dit betrof 7 maal
de huisarts. In 12 incidenten was het nodig om de politie in te schakelen.
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Klachten en klachtenregeling
Kompaan en De Bocht is van mening dat de klachten zo dicht mogelijk bij de situatie waar ze in
ontstaan dienen te worden afgehandeld. In eerste instantie wordt dan ook door de hulpverlener en
diens leidinggevende gezocht naar een oplossing. In de meeste gevallen zullen klachten op informele
wijze kunnen worden opgelost door gesprekken tussen de indiener van de klacht en hulpverlener of
diens leidinggevende. Deze klachten bereiken de klachtenfunctionaris niet en zijn derhalve niet terug
te zien in dit jaarverslag. Indien een cliënt of betrokkene bij de cliënt de klacht bij de
klachtenadministratie indient ter behandeling door de externe klachtencommissie, wordt er altijd
een bemiddelingsgesprek aangeboden. Iedere klager heeft het recht om de bemiddeling af te wijzen
en direct een beroep te doen op de klachtencommissie. Voordat een klacht in behandeling genomen
kan worden, moet deze op schrift gesteld worden. Indien dit problemen oplevert kan de
cliëntenvertrouwenspersoon, die aan Kompaan en De Bocht is verbonden ondersteuning bieden.
Wijze waarop de klachten procedure onder de aandacht wordt gebracht van betrokken
jeugdigen, ouders en pleegouders
De wijze waarop Kompaan en De Bocht klachten behandelt, staat beschreven in de klachtenregeling
voor cliënten en pleegouders. De klachtenregeling is ter inzage op de website van Kompaan en De
Bocht geplaatst (www.kompaanendebocht.nl). Ook kan via deze website een online
klachtenformulier ingevuld worden.
Kompaan en De Bocht heeft daarnaast de informatie voor cliënten over de klachtenregeling op
schrift gesteld en deze wordt bij binnenkomst aan elke cliënt of wettelijk vertegenwoordiger van de
cliënt uitgereikt. Tevens wordt gewezen op de informatie over de klachtenregeling op de website van
Kompaan en De Bocht. Klachtenformulieren zijn tevens te verkrijgen via de groep of afdeling waar de
cliënt hulp ontvangt, de receptie of de klachtenadministratie.
De externe klachtencommissie
De externe klachtencommissie van Kompaan en De Bocht wordt gevormd door een aantal van
Kompaan en De Bocht onafhankelijke leden, die, in wisselende samenstellingen, met drie personen
de voorgelegde klachten behandelt op grond van de Jeugdwet.
De samenstelling van de klachtencommissie was gedurende het verslagjaar als volgt:
•
mevrouw mr. V.M. Smits, voorzitter (juriste)
•
mevrouw mr. dr. J.A.E. van Raak-Kuiper, plaatsvervangend voorzitter (juriste)
•
mevrouw drs. H. van den Berg, lid (gedragsdeskundige)
•
mevrouw mr. dr. M.F.M. van den Berg, lid (juriste)
•
mevrouw mr. J.J. Burgers, lid (juriste)
•
mevrouw drs. D. Kik, lid (arts)
•
de heer mr. drs. A. de Jong, lid (arts en jurist)
De klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (juriste).
Klachten in 2016
De externe klachtencommissie heeft in 2016 alle klachten binnen de geldende termijnen
afgehandeld. Bij de klachtenbehandeling zijn zowel de klager als de beklaagde gehoord in een zitting.
In 2016 zijn er 28 klachten ingediend, dit zijn er 7 meer dan het jaar ervoor. Vier klagers hebben zich
rechtstreeks tot de externe klachtencommissie gewend, en zagen af van een intern
bemiddelingstraject.
Al deze klachten zijn ontvankelijk verklaard door de commissie. Eén klacht werd als ongegrond
beoordeeld door de commissie, twee klachten werden als gegrond beoordeeld en één klacht deels
gegrond. De bevindingen door de commissie zijn (h)erkend door Kompaan en De Bocht en er zijn
excuses aangeboden en waar nodig verbetertrajecten ingezet en processen aangepast om herhaling
te voorkomen.
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De meerderheid van de klachten (18) zijn door de verantwoordelijk manager met de klager
besproken en grotendeels door bemiddelingsgesprek(ken opgelost. Bij drie klachten heeft de klager
na verzoek om de klacht te bespreken geen gehoor meer gegeven of was er geen contact met de
klager te leggen.
De aard van de klachten is divers, soms een samenloop van verschillende factoren.
Omgangsbemiddeling blijkt toenemend gevoelig voor klachten. De belangen van beide partijen die
begeleid worden zijn niet zelden tegenstrijdig. Het verwijt van partijdigheid van de hulpverlener of
onvoldoende gehoord worden door de hulpverlener is meestal het onderwerp van de klacht. In een
aantal klachten is de bejegening door de hulpverlener en onenigheid over de verslaglegging de reden
van het indienen van de klacht.
Voor veel klagers is het belangrijk dat ze gehoord worden, waardoor de klacht opgelost wordt.
Cliënttevredenheid
In elk hulpverleningstraject bespreken hulpverlener en cliënt regelmatig hoe de voortgang van de
hulpverlening is, in hoeverre vooraf afgesproken doelen zijn gerealiseerd, wat goed gaat en wat er
beter kan. Deze bespreking kan tot veranderingen in de aanpak leiden, met als doel een zo optimaal
mogelijk resultaat van hulpverlening. Uitgangspunt is dat de hulpverlening van Kompaan en De Bocht
tijdelijk is en mensen helpt om weer (beter) zelf verder te kunnen, zonder (intensieve) hulpverlening.
Naast het gesprek over de voortgang van de hulp, vragen we cliënten via vragenlijsten onder andere
om de hulp met een rapportcijfer te beoordelen en wat zij vinden van de resultaten van deze hulp.
In 2016 beoordeelden jeugdigen de hulp van Kompaan en De Bocht gemiddeld met een 8,1 en
ouders met een 7,7. De vrouwenhulpverlening werd beoordeeld met een 8,5.
Met de stelling “Ik heb voldoende geleerd om na de hulpverlening verder te gaan” waren de meeste
jeugdigen, ouders en vrouwen het eens. Op een schaal van 1 t/m 4 oordeelden jeugdigen gemiddeld
met 3,0, ouders met 3,1 en vrouwen met 3,3.
Cijfers betekenis geven
Om de hulpverlening van Kompaan en De Bocht steeds verder te verbeteren, is het nodig om het
resultaat van hulpverlening systematisch te meten én om een relatie te leggen met problematiek,
hulpvraag en een aantal andere kenmerken van cliënten en hun sociale netwerk. Het is bekend dat
bij vergelijkbare problematiek verschillende hulpverleningsvormen ingezet worden, maar het is ons
niet bekend welke hulp het beste resultaat heeft. Daar willen we zicht op krijgen.
Door de resultaten van de hulpverlening af te zetten tegen problematiek en een aantal andere
cliëntkenmerken én de ingezette hulpverlening, krijgen deze resultaten betekenis. Je kunt daaruit
onder meer afleiden welke hulp voor welke groepen cliënten effectief is (of juist niet).
Op dit moment weten we niet of de hulpverleningsresultaten duurzaam zijn: zijn de resultaten, zoals
gemeten tijdens en bij afsluiting van hulp, óók na een jaar nog zichtbaar? Dat willen we wel weten.
Idealiter geeft het meetsysteem inzicht in de samenhang tussen onderstaande 4 domeinen, zodat
informatie over resultaten hulp veel directer richting kan geven aan verbetering en innovatie van de
hulpverlening.

Cliëntkenmerken

Resultaten
tijdens en bij
einde hulp

Hulpverlening
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Eind 2016 zijn de plannen om dit mogelijk te maken vastgesteld en komend jaar worden deze
uitgewerkt. Het nieuwe cliëntregistratiesysteem maakt dit mede mogelijk.

5.1.2 Innovatie en ontwikkeling
In 2016 heeft Kompaan en De Bocht stevig ingezet op ontwikkeling en innovatie van de
hulpverlening.
In 2016 is hard gewerkt aan inhoudelijke transformatie. Het nieuwe zorgstelsel wordt steeds
duidelijker. Dat maakt het voor Kompaan en De Bocht mogelijk om verbindingen tot stand te
brengen.
Zo zijn nieuwe verbindingen gelegd met het lokale veld en zijn bestaande samenwerkingsverbanden
bestendigd. De gemeente Tilburg heeft besloten om over te gaan tot uitbreiden van de kennis van
complexe gezins- en jeugdproblematiek binnen de Toegangsteams, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Dit heeft er toe geleid dat ambulant hulpverleners van Kompaan en De Bocht sinds november 2016
binnen de Toegangsteams werkzaam zijn, met de bedoeling grote problematiek eerder te kunnen
herkennen en nog betere hulp te kunnen bieden op logische plekken: wijken, scholen en
huisartspraktijken. Lokale projecten waarin Kompaan en De Bocht samenwerkt met scholen,
kinderdagverblijven en huisartsen hebben vergelijkbare doelstellingen én, zo blijkt uit de evaluatie
van deze projecten óók resultaten.
Een van de wezenlijke specialismen van Kompaan en De Bocht is traumabehandeling. Signalering en
behandeling van trauma (mishandeling, verwaarlozing, misbruik) is steeds meer een onderdeel van
het hulpaanbod. De verwachting is dat het tijdig herkennen van trauma effectievere hulpverlening
mogelijk maakt en de kans groter is dat de vicieuze cirkel van transgenerationele overdracht wordt
doorbroken. De methodiek “Slapende Honden, Wakker Maken”, is in 2016 i.s.m. Arianne Struik
doorontwikkeld. Medewerkers zijn getraind om systemische behandeling van Vroegkinderlijk
Chronisch Trauma mogelijk te maken. Voor de ontwikkeling van trauma aanpak Alleenstaande
Minderjarige Vreemdelingen werken we samen met een externe organisatie.
Andere thema’s waarop in het verslagjaar is geïnnoveerd en ontwikkeld, zijn onder meer sexting,
begeleiding van prostituées vanuit RUPS, een samenwerkingsverband met de politie in Zeeland en
West- en Midden Brabant, 18+-problematiek. Het diagnostiek en behandelcentrum heeft een
ontwikkeling doorgemaakt, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor diagnostiek en behandeling.
Ook met kennisinstituten, opleiding en wetenschap, zijn verbindingen gelegd. Kompaan en De Bocht
erkent het belang van onderzoek en wetenschap ten behoeve van de effectiviteit en kwaliteit van
zorg en behandeling voor onze doelgroep. Kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid en
ontwikkeling, intergenerationele overdracht en hechting is van wezenlijk belang. Om deze reden is
Kompaan en De Bocht betrokken bij een groeiend aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden
op gebied van onderzoek en wetenschap, zowel in samenwerking met regionale en landelijke
partners als in internationaal verband. Voorbeelden zijn de Academische Werkplaats Jeugd,
onderdeel van TRANZO bij Tilburg University, en de samenwerking met Avans Hogeschool, lectoraat
Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties. De focus van dit lectoraat ligt op de professionalisering van de
aanpak van geweld in relaties van afhankelijkheid en onvrijwilligheid. Een derde voorbeeld is het
project “Samenwerken voor een effectieve aanpak van met conflict beladen echtscheidingen”. In dit
project, gefinancierd door ZonMw, wordt samenwerking gerealiseerd met de partijen die bij
(conflict)scheidingen betrokken zijn. Er worden programma’s ontwikkeld die variëren van preventie
tot de aanpak van de zwaarste problematiek. In dit project leren we van het High Conflict Forum in
Toronto, Canada. In dat forum werken professionals uit meerdere vakgebieden samen (juridisch,
forensisch, hulpverlening): wetgeving, hulpverlening en strafrecht.
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Ontwikkelingen transitie en transformatie.
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de gemeenten financieel
en bestuurlijk verantwoordelijk voor het leveren van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien
en opvoeden. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten door een regierol te
vervullen met meer en betere maatwerkoplossingen zowel besparingen als kwaliteitsverbetering
kunnen verwezenlijken. De verwachting daarbij is dat gemeenten door intensivering van preventie
en ambulante jeugdhulp, complexere (en duurdere) hulp kunnen voorkomen. Met de decentralisatie
is een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een
stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten (voorziening). Het wettelijke recht op
jeugdzorg en individuele aanspraken op jeugdzorg zijn hierbij vervangen door een
voorzieningenplicht waarvan de aard en omvang in beginsel door de gemeente worden bepaald
(maatwerk).
Transitie
Na een heroriëntatie op het bestaande zorgaanbod zijn er, in samenwerking met het lokale veld, in
2015 en 2016 specialistische kennis toegevoegd aan de toegangsteams en zijn flexibele en
preventieve zorgproducten gestart, geëvalueerd en effectief bevonden. Het is duidelijk geworden dat
de specifieke kennis en deskundigheid die medewerkers van Kompaan en de Bocht inbrengen in het
lokale veld een grote meerwaarde heeft.
Naast de intramurale specialistische hulpverlening aan gezinnen met complexe problematieken heeft
er een stevige ambulantisering plaatsgevonden.
1. Kompaan en de Bocht is in 2016, in het kader van preventief werken ondersteunend geweest
aan;
 9 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente Goirle (Aandacht voor
Basiskracht);
 63 scholen Primair Onderwijs, bij crisis of dreigende crisis in de klas (Kompas);
 13 scholen Voorgezet Onderwijs, bij problemen op of rondom school (Kombi);
 Track 013, alternatieve opvang voor jongeren die in het reguliere onderwijs dreigen uit te
vallen;
 3 MBO scholen, ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten.
2. Onze deskundigheid is op veel plaatsen in het Hart van Brabant – in wisselende vormgeving –
verbonden met de nieuwe toegang op gemeentelijk niveau.
Hart van Brabant heeft in de transitiefase gekozen voor het inrichten van de wijkteams door
partners uit de sociale basisstructuur. Een aantal gemeenten hebben een vroeg stadium van
de transitie specialistische kennis vanuit Kompaan en de Bocht toegevoegd aan het
wijkteam. Dit kent in een hoge mate een preventieve werking en leidt tot een verbreding van
expertise in de wijkteams. Over onze inzet in de wijkteams zijn afspraken gemaakt met –
individuele – gemeenten. Afspraken hadden betrekking op in te zetten formatie. De wijze
waarop en de voorwaarden waaronder inzet heeft plaatsgevonden kende verschillende
varianten. Verschillende gemeenten hebben naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen
de lokale toegang gaandeweg het jaar formatie bij Kompaan en de Bocht rechtstreeks of via
een toegangspartner ingekocht.
3. Specialistische ambulante hulpverleners zijn actief aangesloten bij het multidisciplinaire
overleg van verschillende huisartsenposten. Huisartsen zijn positief over deze samenwerking.
Met name ten aanzien van risicogezinnen ervaren zij belangrijke meerwaarde in de
beoordeling van de ernst van de situatie
4. Kompaan en de Bocht werkt nauw samen met een groot aantal partners in het brede veld,
soms incidenteel, vaak structureel. Dialoog vindt plaats op zowel managementniveau als op
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casuïstiekniveau. Samenwerking en afstemming hebben tot doel de hulp aan jeugdigen in
Hart van Brabant– en hun ouders – verder te verbeteren.
De ondersteuning die wij bieden aan jeugdigen en hun ouders is gericht op het positief beïnvloeden
van de (ernstig) bedreigde ontwikkeling van een kind of jongere. Doel hierbij is om zo snel en kort
mogelijk te interveniëren en waar mogelijk een beroep op zwaardere en duurdere zorg te
voorkomen. Onze inzet is er ook op gericht om de maatschappelijke participatie van jeugdigen en
ouders te bevorderen. Onze hulpverleners worden met regelmaat geconfronteerd met armoede en
schulden. Naar het bieden van oplossingen hierbij gaat in toenemende mate – in samenspraak met
partners – aandacht uit.
Transformatie
Onze ambitie voor de komende jaren is groot. Wij willen investeren in het voorkomen van (grote)
problemen. Op dit moment zien wij grote problemen veelal in een te laat stadium. Wij willen
stoppen met ‘dweilen met de kraan open’ door:
- Te investeren in teams waar kennis verbonden is van specialisten en generalisten, die zijn
samengesteld op ‘maat van de bekende problematiek’
- We willen werken op scholen en bij huisartsen
- We willen gebruik maken van kennis (demografisch en inhoudelijk) die al lang beschikbaar is,
om ‘op maat de kunnen’ preventief te kunnen werken.
We willen in samenwerking met de wijkteams
Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan de gewenste ontwikkeling om de meest kwetsbare
kinderen en gezinnen tijdig in beeld te hebben. Dit zal en uiteindelijk resulteren in meer kansen op
positieve ontwikkeling, een lagere inzet van duurdere zorgvormen en van de kosten van jeugdhulp.
Onze regionale en bestuurlijke inspanningen blijven vooral gericht op de noodzakelijke verbinding
met het lokale veld om de inzet van onze deskundigheid te bestendigen dan wel te bevorderen.
De transitie is in volle gang, maar transformatie bevindt zich nog in een relatief pril stadium. Er
hebben zich al ingrijpende effecten voorgedaan, maar van een stabiele situatie is (nog lang) geen
sprake.
 Aanmeldingen van complexe problematiek komt vaak in een laat stadium als er al grote
problemen zijn, er is al lange tijd veel uitgeprobeerd, gezinnen en jeugdigen zijn vermoeid,
wat effecten heeft op motivatie en vertrouwen in zichzelf en de hulpverlening. Zet bij
complexe problematiek snel passende hulp in, dit kent een grote preventieve werking.
 De lokale expertise kent een goede doorontwikkeling, maar is bij veel gemeenten nog niet op
het noodzakelijke kennisniveau.
 In het kader van passend onderwijs kampen veel scholen met complexe vraagstellingen.
Scholen zijn ‘natuurlijke werkplaatsen’ die logischerwijs plaatsen zijn voor passende en
directe hulp.
 Er wordt nog onvoldoende geanticipeerd op basis van bekende informatie uit gemeentelijke
monitors, kengetallen van hulpverleningsorganisaties en landelijke bronnen. Met het
adequaat gebruik maken van bekende informatie vergroten we de kansen op het doorbreken
van problematiek over de generaties heen, het preventieve werken en het inzetten van
passende zorgstructuren op gewenste locaties.
 Samenwerking tussen huisartsen en Kompaan en de Bocht heeft zijn effectiviteit bewezen.
Deze werkwijze willen we verbreden in de regio Hart van Brabant.
 Tarieven staan onder druk. De financieringssystematiek is gewijzigd en wijzigt opnieuw in
2017. In de wijze waarop inkoop van zorg door gemeenten/regio’s werd gerealiseerd waren
grote verschillen zichtbaar. Dit zorgt ook voor een toegenomen administratieve druk bij ons
als organisatie. Hoewel standaardisering wordt nagestreefd om de administratieve
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lastendruk te verlagen, verwachten wij dat er nog veel gesynchroniseerd moet worden
voordat hier verbetering in optreedt.
Door het hoog specialistische aanbod drukken vaste lasten (infrastructuur) hard op het totale
budget. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze expertise beschikbaar te blijven stellen,
te blijven innoveren en onze medewerkers en organisatie te blijven ontwikkelen in het
belang van verbeteringen voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen.
De decentralisatie naar gemeenten is gepaard gegaan met een krimp van de beschikbare
middelen. Het kostendekkend leveren van onze hoog specialistische hulpverlening, ook ter
preventieve ondersteuning van het lokale veld, is geen onderdeel van het beschikbare tarief.
Door de decentralisatie blijft het vraagstuk van bovenregionale kennis en specialistische
doorontwikkeling actueel. Voor kennisontwikkeling is enige massa en expertise nodig, wat
niet altijd samengaat, is aan de ‘maat van de regio’.
Kompaan en De Bocht voert twee landelijke transitiearrangementen uit: opvang bij ernstige
eerdreiging en de opvang van slachtoffers van jeugdprostitutie. Wij hopen dat er bij de VNG
en bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht blijft voor de
waarde van specialistische doorontwikkeling, omdat dat uiteindelijk ook leidt tot een beter
kennisniveau aan de basis. De specialistische functies, in de Jeugdzorg en in de
Vrouwenopvang. In 2018 zullen deze arrangementen opnieuw worden aanbesteed door de
VNG.

Ons professioneel hart klopt. Wij zijn trots op de vele ontwikkelingen en resultaten in 2016 die wij
samen met het lokale veld en de ketenpartners in regio Hart van Brabant hebben vormgegeven.
Onze koers en visie op de doorontwikkeling naar transformatie heeft in 2016 duidelijk contouren
gekregen en wij ervaren hierbij een stevige ontwikkelbasis met gemeenten en ketenpartners in het
Hart van Brabant.

5.1.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk
Personeelsbeleid; Leren, ontwikkelen en innoveren
De kwaliteit en het vakmanschap van medewerkers is een belangrijke concurrentiefactor welke in
toenemende mate van belang zal zijn en waarmee Kompaan en De Bocht zich onderscheidt van
andere partijen.
Na de herstructurering van de afdeling Opleiding en P&O in één afdeling PO&O, heeft in 2016 de lijn
van het ‘verstevigen van vakmanschap en verdere professionalisering van de medewerkers’ zich
verder doorgezet door het creëren van de Steeds Sterker Academie. Expertise rondom
ondersteunings-, opleidings-, en andere personeelsbegeleidingsinstrumenten is gebundeld. De
werkbegeleiders, coaches en supervisors van de organisatie zijn ondergebracht in de academie
alsmede een aantal trainers uit de inhoud en P&O.
De Steeds Sterker Academie heeft een actueel trainingsaanbod ontwikkeld dat aansluit bij de huidige
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot een divers en up-to-date
aanbod van trainingen voor eigen professionals maar ook voor professionals uit andere organisaties.
De trainers zijn in 2016 allen (bij)geschoold en als trainer gecertificeerd.
De Steeds Sterker Academie heeft niet alleen als doel de vakinhoudelijke kennis te vergroten maar
ook de groei van individuele medewerkers en teams vorm te geven. De in 2015 ingezette
strategische personeelsplanning heeft gezorgd voor een heldere inventarisatie van competenties in
onze organisatie en maakte het in 2016 mogelijk om teambegeleidingen, loopbaangesprekken en
individuele coaching gesprekken effectief en op maat in te zetten. In het tweede kwartaal van 2017
vindt een update van deze inventarisatie plaats en moeten effecten van de ingezette interventies en
trainingen zichtbaar worden.
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Passend binnen de visie van Kompaan en De Bocht en verplicht vanuit het kwaliteitskader Jeugdzorg,
zijn alle hbo-hulpverleners van Kompaan en De Bocht SKJ-beroepsgeregistreerd (Stichting
Kwaliteitskader Jeugd). Ten behoeve van deze beroepsregistratie heeft de Steeds Sterker Academie
in 2016 ruim 150 medewerkers getraind in de geaccrediteerde training ‘Beroepsethiek, beroepscode,
richtlijnen en tuchtrecht’. In 2017 zal dit doorgang hebben naar de resterende SKJ geregistreerde
medewerkers.
Geregistreerde SKJ jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers zijn via beroepsregistratie
gehouden aan de voor hen geldende beroepscode. Bij wet is bepaald dat de jeugdzorgorganisatie
deze professional in staat moet stellen om volgens zijn beroepsethische normen te kunnen werken.
Daarnaast handelen professionals vanuit de kwaliteitskaders zoals bepaald door de organisatie.
Vanuit professioneel handelen nemen onze hulpverleners voortdurend beslissingen. Er kunnen
echter ook situaties voorkomen waarin deze kader in strijd zijn met elkaar en of met de veiligheid
voor de cliënten, waarmee de geregistreerde professional in een spagaat terecht kan komen. In dat
kader is in 2016 het professioneel statuut geschreven. Hierin wordt de professionele autonomie en
de verwachte beroepshouding van jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers werkzaam bij
Kompaan en de Bocht beschreven en haar verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge
verhoudingen binnen de organisatie transparant geregeld. Met het professioneel statuut is de basis
gelegd voor het respecteren en borgen van de professionele autonomie van professionals.
Groei en Zelforganisatie
2015 stond vooral in het teken van reduceren en herordenen van personeel en personeelskosten.
Om goed aan te sluiten bij de veranderde externe omgeving en de interne ontwikkelingen heeft
Kompaan en De Bocht in 2016 haar organisatiestructuur aangepast. Met de nieuwe, platte
organisatiestructuur is een toekomstbestendige organisatie neergezet. Met een managementlaag
minder en een grotere span of control per cluster is hat aantal managers flink gereduceerd. Ook zijn
naast PO&O de overige stafdiensten efficiënter gestructureerd, wat ook in 2016 nog leidde tot een
afname van 9,5% personeelsinzet binnen de staf/ondersteunende diensten. Bij deze platte
organisatiestructuur en een grotere span of control past een nieuwe manier van aansturen. In 2016
zijn daartoe vanuit de “high trust” gedachte de eerste stappen gezet naar meer zelforganiserende
teams, het geven en nemen van meer eigen professionele verantwoordelijkheden en regelruimte en
het vereenvoudigen van werkprocessen. Dit vraagt tevens een doorontwikkeling van de managers,
waartoe een intensief management development traject is ingezet en in 2017 doorlopende is.
Ondanks de krimp binnen de ondersteunende diensten, was er na het krimpjaar 2015 in 2016 ook
weer ruimte voor groei. Het totale aantal FTE’s is ultimo 2016 toegenomen met 1,8% van 336 naar
342 FTE’s (exclusief stagiaires en vrijwilligers). Groei vond naast de uitbreiding van het aantal
mentoren ten behoeve van de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen ook plaats met
betrekking tot de ambulante hulpverlening. Kompaan en De Bocht is, ter versterking van de
toegangsteams gevraagd om ruim 7 FTE aan specialistische ambulante inzet te leveren aan de
voorliggende toegangsteams in de gemeente Tilburg. Daarnaast is onder andere door een
aantrekkende arbeidsmarkt voor het eerst sinds jaren het natuurlijk verloop toegenomen waardoor
ook het aantal extern uitgezette aantal vacatures in 2016 is gestegen van 9 naar 35 vacatures. De
flexibele schil van de organisatie is in 2016 gegroeid van 9,2% naar 13,2%. In 2017 wordt gestreefd
naar een flexibele schil tussen de 10% en 15%. Omdat kwalitatief goede medewerkers ook voor
Kompaan en De Bocht cruciaal zijn zullen we het optimale evenwicht zoeken tussen flexibiliteit en
het boeien en binden van medewerkers die cruciaal zijn voor onze professionaliteit.
ARBO
De in 2015 uitgevoerde ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ (RIE) is in 2016 vertaald naar plannen van
aanpak dat grotendeels is uitgevoerd. Er waren een aantal redelijk ‘praktische’ aandachtspunten. Het
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thema ‘werkdruk’ is een thema dat nog steeds actueel is. De grote bezuinigingen in de jaren 2015 en
2016 hebben geleid tot verhoogde normeringen in productie en efficiëntere werkwijzen met
digitaliserings-elementen in de verslaglegging. Deze veranderingen leveren nog verhoogde werkdruk
ervaring op. Daarnaast is de inzet van onze hulpverleners ook veel breder geworden (op
verschillende locaties, in netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit zijn interessante
ontwikkelingen, maar ze vragen flexibiliteit en we hebben er nog geen routine in. Voor sommige
medewerkers is deze verandering werkdruk verhogend. In 2017 zal een medewerkers
tevredenheidsonderzoek plaatsvinden.
Het ziekteverzuim is in 2016 gestegen van 4,1% naar 4,9%. Eind 2016 zijn besluiten genomen en
initiatieven in gang gezet om het ziekteverzuimbeleid aan te scherpen. De maatregelen richten zich
op consequente ziekteverzuimbegeleiding, maar richten zich ook op vroegtijdige signalering van
onvrede of ontwikkelwensen. Meer taken en bevoegdheden in het operationele verzuimbeleid zijn
inmiddels belegd bij de teamcoördinatoren die dichter bij de medewerkers staan dan de
clustermanagers welke tot nu toe alle taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het
verzuimbeleid hadden. In 2017 zal dit verder ondersteund worden door het trainen van
teamcoördinatoren op diverse aspecten van verzuimbegeleiding.
Effectiviteit van werk
Kompaan en De Bocht heeft een samenhangend beleid rond kwaliteit, veiligheid, bejegening,
seksualiteit en de preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In het kader van
de HKZ-certificering zijn afspraken vastgelegd over klachtenregistratie; medewerkers
tevredenheidsonderzoek; cliënttevredenheidsonderzoek; risico-inventarisatie en evaluatie m.b.t.
Arbo (RIE); interne en externe HKZ-audits en de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon.
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5.2 Financieel beleid
5.2.1 Hoofdlijnen financieel beleid
Het financieel beleid van Kompaan en De Bocht is gericht op het waarborgen van het verlenen van
zorg en hulp aan onze cliënten, het kunnen voldoen aan bestaande en nieuwe verplichtingen en de
beschikbaarheid van een weerstandsvermogen dat voldoende van omvang is om toekomstige risico’s
op te kunnen vangen.
De drastische bezuinigingen op het budget voor jeugdzorg zorgden in het eerste transitiejaar 2015
voor een tekort van € 1,2 mln., een verslechtering van de liquiditeitspositie en een afname van de
solvabiliteit.
2016 stond in het teken van herstel. Ondanks een nieuwe bezuinigingsronde sloot Kompaan en De
Bocht het jaar af met een beperkt positief resultaat, mede dankzij het effect van het Leanprogramma dat in 2015 werd gestart. Dit programma was gericht op het structureel bereiken van
besparingen door het aanpassen van de organisatie en werkprocessen In 2016 tekenden zich een
tweetal belangrijke nieuwe risico’s af. Op de eerste plaats bracht de transitie van de jeugdzorg een
stelsel met zich mee waarin de jeugdzorg gedeclareerd moest gaan worden. Jeugdzorg Nederland
signaleerde een landelijk beeld waarin gemeenten en zorgaanbieders niet in alle gevallen het
onderlinge beschikkingen-, bepalingen- en berichtenverkeer al op orde hadden. Dat was ook het
geval in het adherentiegebied van Kompaan en De Bocht, de regio Hart van Brabant en enkele
omliggende gemeentes. Om verzekerd te zijn van toereikende operationele inkomsten maakte
Kompaan en De Bocht in 2016 afspraken met gastheer-gemeente Tilburg over bevoorschotting van
de regionale jeugdzorg tot en met maart 2017.
Het tweede risico betrof de financiering van de nieuwbouw. Kompaan en De Bocht heeft op basis van
inhoudelijke overwegingen besloten om de het accent in haar hulpverlening zoveel mogelijk op
intensief ambulante hulpverlening te leggen. De 24/7 hulpverlening wordt zo gericht mogelijk
ingezet. Dit betekent dat de 24/7 capaciteit in de afgelopen jaren een afbouw kent. De hulpvragen
die in de 24/7 hulpverlening worden behandeld betreffen altijd complexe vragen van cliënten. We
hebben eerder gekozen voor een concentratie van zoveel mogelijk 24/7 hulpverlening op de
hoofdlocatie aan de Rillaersebaan. Dit doen we om redenen van efficiency en veiligheid. We kunnen
alleen een werkelijk veilige 24/7 situatie realiseren wanneer we van een bepaalde massa kunnen
uitgaan. In 2016 werd, in deze lijn, gestart met de realisatie van nieuwbouw voor de
vrouwenhulpverlening aan de Rillaersebaan. De investering in de nieuwbouw en de inrichting
bedraagt € 7,6 mln. En wordt gefinancierd door de verkoop van vastgoed (€ 4 mln.), een lening van
de Stichting Vrienden Kompaan en De Bocht (€ 0,8 mln.) en bijdragen van vermogensfondsen en
sponsoren (minimaal € 0,8 mln.).
Medio 2016 heerste nog onzekerheid over de bereidheid van banken t.a.v. het verstrekken van een
hypothecaire lening voor het ontbrekende deel, € 2 mln. Nadat in het derde kwartaal een business
case werd geschreven en door een treasury adviesbureau werd beoordeeld, bleken drie banken
bereid te zijn om de financieringsaanvraag te ondersteunen. Kompaan en De Bocht heeft met de
huisbankier overeenstemming bereikt over het beschikbaar stellen van een hypothecaire lening.
In 2016 was geen sprake van prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s anders dan hiervoor
genoemd. Wel heeft Kompaan en De Bocht oriënterend gesproken met de hypotheekverstrekker
over het omzetten van de beide in 2002 afgesloten leningen tegen een meer marktconforme rente
en de boeterente die met een vervroegde aflossing gepaard zou gaan. Die gesprekken worden in het
eerste kwartaal van 2017 voortgezet.
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Om voortdurend inzicht te creëren in het mogelijk ontstaan van financiële risico’s hanteert Kompaan
en De Bocht een vaste set aan kengetallen. De volgende tabel laat het historisch verloop van die
kengetallen zien.
Historische verloop financiele parameters 2012 - 2016
Kengetallen
2016
2015
Current ratio
1,019
1,190
Solvabiliteit ev/vv
0,530
0,392
Solvabiliteit ev/tv
0,203
0,178
Weerstandsvermogen 1)
0,142
0,095
Weerstandsvermogen 2)
0,168
0,113
Netto werkkapitaal in € 1.000
157
1.138

2014
1,604
0,327
0,247
0,131
0,166
2.457

2013
1,120
0,214
0,176
0,086
0,119
484

2012
1,067
0,215
0,177
0,089
0,120
259

Toelichting op de betekenis van de kengetallen
 Current ratio: de mate waarin voldaan kan worden aan de kortlopende financiële
verplichtingen. Berekening: de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende
schulden
 Solvabiliteit: de mate waarin de organisatie in staat is om op lange termijn aan haar
verplichtingen te voldoen. Berekening: eigen vermogen/vreemd vermogen (ev/vv) en eigen
vermogen/totaal vermogen (ev/tv)
 Weerstandsvermogen 1): de mate waarin de lasten in een jaar opgevangen kunnen worden
door het eigen vermogen. Berekening: eigen vermogen/totale lasten
 Weerstandsvermogen 2): de mate waarin de lasten in een jaar opgevangen kunnen worden
door het eigen vermogen plus voorzieningen. Berekening: eigen vermogen plus
voorzieningen/totale lasten

5.2.2 Beschrijving positie op balansdatum
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering bedroeg over het verslagjaar € 989.665, hetgeen een
significante verbetering betekende ten opzichte van het boekjaar 2015 waarin een verlies van €
1.234.985 werd geleden.
De aanhoudende bezuinigingen op met name de jeugdzorg zorgden in 2016 voor een afname van de
bedrijfsopbrengsten met € 1.187.754 (3,6%) naar € 31.863.238 (2015: € 33.050.992). Die teruggang
wist Kompaan en De Bocht op te vangen dankzij de reorganisatie die al in 2015 werd doorgevoerd:
de personeelskosten daalden in 2016 met € 2.991.606. Het personeelskostenratio (de verhouding
tussen de totale personeelskosten en de totale opbrengsten) verbeterde in 2016 (68,8%) t.o.v. 2015
(75,4%).
Na toevoeging van de boekwinst uit de verkoop van onroerend goed ad € 403.820 sloot Kompaan en
De Bocht het jaar 2016 af met een resultaat van € 989.665.
In het kader van de resultaatbestemming stelt de raad van bestuur van Kompaan en De Bocht voor
om dit resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.
De solvabiliteit gemeten volgens het balansratio verstevigt ondanks een balansverlenging met €
3.367.647 van 17,8% ultimo 2015 naar 20,3% ultimo 2016. De verlenging van de activa-zijde kent zijn
oorsprong in de activering van het gereed gekomen deel van de nieuwbouw en het ruimer
voorhanden zijn van liquide middelen: € 3.473.637 ultimo 2016 versus € 1.426.942 ultimo 2016. De
verlenging van de passiva-zijde wordt veroorzaakt door de eerder genoemde stijging van het eigen
vermogen en het oplopen van de kortlopende activa.
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De jeugdzorg in de regio Hart van Brabant wordt via een gemeenschappelijke regeling bij
zorgaanbieders ingekocht. De gemeente Tilburg treedt daarbij als gastheergemeente op. Bij het
opmaken van de jaarrekening was voor een beperkt aantal jeugdzorgdossiers nog geen beschikking
af gegeven en kon de geleverde zorg nog niet worden gedeclareerd. De bedrijfsopbrengsten in de
jaarrekening 2016 zijn gebaseerd op de regionale jeugdzorg waarvoor een beschikking is afgegeven
dan wel gemeenten een beschikking hebben toegezegd.
De geleverde regionale jeugdzorg werd in 2016 bevoorschot en wel tegen 90% van de verwachte
jaarproductie. In het voorjaar van 2017 werd een aanvullend voorschot verstrekt tegen 100% van de
voorlopige jaarproductie. Na ontvangst van alle beschikkingen zullen de resterende dossiers bij de
regionale gemeenten worden gedeclareerd en zal er afgerekend worden tegen 100% van de
werkelijke jaarproductie.
De kasstroom uit operationele activiteiten was, in tegenstelling tot 2015, positief. Het saldo van de
operationele inkomsten was € 5.038.108 hoger dan het saldo van de operationele uitgaven. De
kasstroom uit investeringsactiviteiten was daarentegen negatief (- € 2.997.362). De uitgaven ten
behoeve van de realisatie van de nieuwbouw waren daar debet aan.
De kasstroom uit financieringsactiviteiten vertoonde een klein overschot (€ 5.949). Tegenover de
ontvangst van het lening bedrag van de Stichting Vrienden Kompaan en De Bocht ad € 800.000 stond
de aflossing van langlopende schulden (€ 794.051).

5.2.3 Toekomstverwachtingen
Kompaan en De Bocht heeft verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van haar financieel
resultaat neergelegd in een meerjarenprognose 2016 – 2025. De prognose bestaat uit een
resultatenrekening, een balans en een kasstroomoverzicht.
Voor het jaar 2017 heeft Kompaan en De Bocht een kader voor een duurzaam gezonde financiële
positie opgesteld, een kader dat leidend was voor het opstellen van de begroting 2017. De begroting
is in 2016 vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht.
Voor 2017 is een bescheiden positief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening begroot. Na
toevoeging van de boekwinst op de verkoop van locatie aan de Tilburgseweg zal eenmalig een
substantieel overschot ontstaan.
Dit eenmalig hoge resultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen waardoor de
solvabiliteit aanzienlijk zal worden versterkt. Het balansratio (ev/tv) zal naar verwachting stijgen tot
circa 30%.
De verkoop van genoemde locatie zal geen gevolgen hebben voor de liquiditeit. De nieuwe eigenaar,
de gemeente Goirle, heeft de koopsom al in 2015 voldaan zodat Kompaan en De Bocht dit geld aan
kon wenden om de investering in haar nieuwbouw gedeeltelijk af te dekken.
De nieuwbouw zal in april 2017 worden opgeleverd. Een belangrijk deel van de gedane investeringen
is al ultimo 2016 geactiveerd. De activering van het resterend deel en het aantrekken van een
hypothecaire geldlening van € 2 mln. zullen tot verlenging van de balans leiden.
In de begroting zijn budgetten opgenomen voor de vervanging en uitbreiding van materiele vaste
activa (niet zijnde de nieuwbouw), de deskundigheidsbevordering van medewerkers en het
innoveren van de zorg of de ondersteunende processen.
Het kasstroomoverzicht en de liquiditeitsbegroting geven geen aanleiding om te veronderstellen dat
er nieuwe financieringsbehoeftes gaan ontstaan. In de maanden mei en december zal het
werkkapitaal tijdelijk onder druk komen te staan vanwege de cao-verplichting om in die maanden het
vakantiegeld en de eindejaarsuitkering uit te betalen. Zo nodig kan Kompaan en De Bocht in die
situatie terugvallen op haar kredietruimte in rekening-courant met een hoogte van € 2 mln.
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Gastheergemeente Tilburg heeft in 2016 de regionale jeugdzorg bevoorschot tot 90% van de
verwachte jaarproductie. Bij de jaarrekeningcontrole 2016 is de omvang van die jaarproductie
berekend. Vast is komen te staan dat de eindafrekening van de ontbrekende 10% gelijk staat aan
circa € 2 mln. Dit bedrag zal naar verwachting in tweede kwartaal van 2017 worden ontvangen.
Voor het behoud van een gezonde financiële positie is het van belang dat Kompaan en De Bocht haar
personeelskosten adequaat beheerst. De instelling stuurt daarbij op het zoveel mogelijk leveren van
cliëntgebonden zorg (directe tijd), een flexibele personeels-schil (10% - 15%), een evenwichtige
verhouding tussen hulpverleners en ondersteunend personeel (4 : 1) en een zo laag mogelijk
ziekteverzuim.
Voor 2017 heeft Kompaan en De Bocht een inzet van 362,08 fte begroot, waarvan 285,22 fte aan
hulpverlenende medewerkers. De toename van de formatie wordt voornamelijk veroorzaakt door
inzet van 10 fte in het voorliggend veld en 2 fte voor ambulante ondersteuning pleegzorg in verband
met de uitbreiding hiervan. Tegenover deze uitbreidingen staat externe financiering.
De ontwikkeling van de opbrengsten zal in de toekomst vooral afhankelijk zijn van de ontwikkeling
van de resultaatgestuurde contractering van de regionale jeugdzorg, de blijvende erkenning van
Kompaan en De Bocht als landelijk specialist op het gebied van jeugdprostitutie en eergerelateerd
geweld, de instroom van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen en de doorontwikkeling van de
opvang van mannen.
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6. Financiële verantwoording 2016
6.1 Jaarrekening
6.1.1 Balans per 31 december 2016
ref

31 december 2016
€

31 december 2015
€

1
2
3

10.381.386
150.215
2.636.336
13.167.937

8.156.604
63.718
2.671.364
10.891.686

4

0

31.073

5
6

4.745.530
3.473.637
8.219.167

5.669.756
1.426.942
7.127.771

21.387.104

18.019.457

45
2.533.037
1.817.857
4.350.939

45
2.533.037
828.192
3.361.274

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van subsidies
Jeugdzorg
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

767.052

468.614

Langlopende schulden

9

8.206.488

8.199.896

10

8.062.625
8.062.625

5.989.673
5.989.673

21.387.104

18.019.457

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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6.1.2 Resultatenrekening over 2016

ref

Werkelijk 2016
€

Begroting
2016
€

Werkelijk
2015
€

11

9.647

-

45.737

11
12
13

50.000
20.665.049
2.174.092

240.000
19.769.941
2.687.000

95.000
23.130.136
2.323.347

14
15
16

7.864.174
1.100.276
0

6.584.884
352.801
0

6.441.858
1.014.914
0

31.863.238

29.634.626

33.050.992

21.933.514
286.941
8.313.791
0

20.717.129
678.380
7.640.894
0

24.925.120
689.371
8.345.079
0

Som der bedrijfslasten

30.534.246

29.036.403

33.959.570

BEDRIJFSRESULTAAT

1.328.992

598.223

-908.578

-339.327

-336.638

-326.407

989.665

261.585

-1.234.985

Werkelijk
2016
€
-

Begroting
2016
€
0
0
0

Werkelijk
2015
€
-677.803
-390.683
957.469

989.665

261.585

-1.123.968

989.665

261.585

-1.234.985

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Wlz/AWBZ
DBC’s
Subsidies Midden-Brabant
Lokale inkoop
regiogemeentes/buitenregionaal
Overige subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten voorafgaand boekjaar
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Kosten voorgaand boekjaar

Financiële baten en lasten

17
18
19
20

21

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld
Toevoeging/(onttrekking)
Reserve aanvaardbare kosten AWBZ
Reserve aanvaardbare kosten ZVW
Bestemmingsfonds risicoreserve gemeente
Tilburg
Algemene reserve
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6.1.3 Kasstroomoverzicht
2016
€

€
Kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

2015
€

€

1.328.992

721.691
298.438

-908.578

720.298
-559.168
1.020.129

Veranderingen in vlottende middelen
- voorraden
- vorderingen
- kortlopende schulden
(excl. schulden aan
kredietinstellingen)
- Onder handen werk uit hoofde van
DBC’s

0
955.299
2.072.952

0
-4.140.410
1.923.393

-

25.608

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

3.028.251

-2.191.409

5.377.435

-2.938.857

186.353
-525.680

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste
activa
Mutatie leningen u/g
Overige invest. in financiële vaste
activa
Totaal kasstroom uit
investeringsactiviteiten

161.130

205.939
-532.346
-339.327

-326.407

5.038.108

-3.265.264

-3.316.103
283.714

-576.484
428.001

35.027
0

37.236
0
-2.997.362

800.000
-794.051

Totaal kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
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-111.247

0
-134.233
5.949

-134.233

2.046.695

-3.510.744

Verloop liquide middelen

2016
€

Liquide middelen per 1 januari
Mutatie in liquide middelen
Liquide middelen per 31 december

1.426.942
2.046.695
3.473.637

44

2015
€
4.937.686
-3.510.744
1.426.942

6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
6.1.4.1 Algemeen
Stichting Kompaan en de Bocht is statutair gevestigd te Tilburg en feitelijk gevestigd te Goirle,
Rillaersebaan 75.
De belangrijkste activiteiten zijn jeugdhulp en vrouwenopvang.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling
verslaggeving WTZi Titel 9 BW2 en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Tevens is rekening gehouden
met aanvullende toelichtingsvereisten op grond van de Richtlijnen bij de subsidieverordening 1998
ten behoeve van instellingen met een budgetsubsidie van de gemeente Tilburg, de Jeugdwet, het
Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet.
Stelselwijziging
Besloten is om de waarderingsgrondslag van de voorziening voor groot onderhoud met ingang van 1
januari 2016 aan te passen. Met ingang van 2016 worden de kosten voor groot onderhoud
geactiveerd als materieel vast actief en worden de kosten voor klein onderhoud direct ten laste van
het resultaat gebracht. De onderhoudsvoorziening die was opgenomen in de jaarrekening van 2015
is als gevolg van de stelwijziging toegevoegd aan het eigen vermogen. De reden voor deze
stelselwijziging is gelegen in de verbetering van het inzicht dat de jaarrekening geeft, aangezien de
nieuwe waarderingsgrondslag meer in overeenstemming is met de bedrijfseconomische normen. Als
gevolg van de stelselwijziging is het resultaat over 2016 gelijk aan de op basis van de in het
voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag; de invloed op het vermogen per 1 januari 2016
bedraagt € 150.000. De ter vergelijking opgenomen cijfers van balans en winst- en verliesrekening
van het voorgaande jaar zijn aangepast aan het nieuwe stelsel.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de stichting zich aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het
opmaken van de jaarrekening gehanteerd.
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale
waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
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Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op historische aanschafwaarde
verminderd met de afschrijvingen.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende afschrijvingstermijnen:
gebouwen 30 jaar.
verbouwingen 10 tot 20 jaar.
installaties (behoudens telefoon- en alarminstallaties) 10 tot 20 jaar.
telefoon en alarminstallaties 5 tot 10 jaar.
inventarissen 5 tot 10 jaar.
hard- en software 3 jaar.
vervoersmiddelen 5 jaar.
Ontvangen doelsubsidies worden op de vaste activa in mindering gebracht.
Financiële vaste activa
De leningen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Onderhanden projecten
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s worden gewaardeerd tegen de verwachte
opbrengstwaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Er is voorziening getroffen op
de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De omvang van de dubieuze debiteuren is bij
de toelichting vermeld.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Bestemmingsreserve Jeugdzorg
Aan deze reserve werden tot en met boekjaar 2014 de resultaten toegevoegd die werden
gerealiseerd met activiteiten die zijn gerelateerd aan de doeluitkering plus flexibele subsidies vanuit
de provincie Noord-Brabant.
Met de provincie Noord-Brabant zijn afspraken gemaakt over de bestedingsvormen vanuit deze
bestemmingsreserve. Dit zijn, gerelateerd aan de jeugdzorg, kosten voor mobiliteitstrajecten
medewerkers, ontslagvergoedingen op basis van sociaal plan, kosten vaststellingsovereenkomsten,
kosten innovatie in het kader van transformatie, kosten zorgverlening instandhouding voorziening en
kosten voor sanering gebouwen.
De kosten dienen samen te hangen met de bezuinigingen opgelegd op basis van de uitvoering
Jeugdwet én voor zover deze kosten niet gedekt kunnen worden uit andere financieringsbronnen.
Indien deze bestemmingsreserve nog een saldo heeft per 31 december 2017, zal deze vrijvallen ten
gunste van de algemene reserve.
Algemene reserve
Aan deze reserve worden de resultaten toegevoegd die worden gerealiseerd met activiteiten die
vallen buiten de subsidie voor jeugdzorg en vrouwenhulpverlening van de gemeenten, de WLZ en
Zorgverzekeringswet activiteiten.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen.
Voorziening onderhoud gebouwen
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. Deze voorziening is gebaseerd op een meerjarig
onderhoudsplan. Aan de hand van het meerjarig onderhoudsplan wordt jaarlijks gedoteerd.
De werkelijke uitgaven worden aan de voorziening onttrokken. Het gehanteerde onderhoudsplan is
een gedetailleerd 10-jarenplan dat jaarlijks wordt bijgesteld. De voorziening is gewaardeerd tegen
nominale waarde. Ultimo 2016 is er voor gekozen de voorziening groot onderhoud toe te voegen aan
het eigen vermogen hetgeen leidt tot een stelselwijziging zoals vermeld onder de grondslagen.
Pensioenvoorziening
Kompaan en De Bocht heeft voor haar werknemers een verplichte pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer
pensioen heeft opgebouwd bij Kompaan en De Bocht. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze
rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.
Kompaan en De Bocht betaalt hiervoor premies waarvan circa de helft door de werkgever wordt betaald
en het andere deel door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en
zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe
berekening van de dekkingsgraad. De “nieuwe” dekkingsgraad, ook wel beleidsdekkingsgraad genoemd,
is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Door een gemiddelde te
gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In maart 2017 bedroeg de
beleidsdekkingsgraad 92,3%. De dekkingsgraad in de maand maart 2017 was 97,2%. Het vereiste niveau
van de dekkingsgraad is 126%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar
hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Kompaan en de Bocht
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Kompaan en de Bocht heeft
daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.
Voorziening jubileumuitkering
Deze voorziening is gevormd voor toekomstige uitgaven in het kader van een jubileum van
werknemers. Daarbij is rekening gehouden met ontslagkansen, sterftekansen en de contante
waarde.
De rekenrente in 2016 is 1,39 (2015: 2,03).
Voorziening onregelmatigheidstoeslag
Deze voorziening is gevormd voor een mogelijke claim inzake het betalen van
onregelmatigheidstoeslag over wettelijke vakantiedagen. De claim heeft betrekking op de periode
2011-2015.
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Langlopende en kortlopende schulden
De schulden zijn opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. De binnen 1 jaar verschuldigde
aflossingen worden verantwoord als kortlopende schulden.
6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande
van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden
verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
6.1.4.4 Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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6.1.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-16
€
414.431
146.215
4.172.812
615.783
958.752
3.769.391
183.808
120.194
10.381.386

De specificatie is als volgt
Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Onderhanden projecten
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering
Totaal materiële vaste activa

31-dec-15
€
421.646
163.091
4.714.756
686.126
1.062.982
752.031
273.600
1.925
80.447
8.156.604

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven
2016
2015
€
€
Aanschafwaarde per 1 januari
15.487.854 15.630.400
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december
-7.331.250 -6.946.666
Boekwaarde per 1 januari
8.156.604 8.683.734
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

3.177.381
669.467

576.781
675.612

Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa
Afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa

-302.316
302.316

-209.778
209.778

Desinvesteringen
Aanschafwaarde desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen

-607.587
324.452

-509.549
81.249

Aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december
Boekwaarde per 31 december

17.755.339 15.487.854
-7.373.953 -7.331.250
10.381.386 8.156.604

De organisatie beschikt over diverse panden in eigendom. Gezien de planvorming en afbouw van
activiteiten zal een deel van deze panden worden afgestoten. De organisatie heeft in dat kader alle
panden laten taxeren. Tevens is voor alle panden de bedrijfswaarde berekend en vergeleken met de
taxatiewaarde. Uit deze inventarisatie blijkt dat de verwachte bedrijfswaarde hoger ligt dan de
taxatiewaarde. Om die reden is er geen impairment getroffen. Naast panden in eigendom heeft de
organisatie ook panden gehuurd. Van de panden die niet meer aangewend zullen worden voor de
activiteiten heeft opzegging van de huur plaatsgevonden of gaat dit in 2017 plaatsvinden. Er is geen
sprake van doorlopende verplichtingen en er is daarom ook geen voorziening getroffen / schuld
opgenomen in de jaarrekening
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ACTIVA
2. Immateriële vaste activa
31-dec-16 31-dec-15
€
€
150.215
63.724
150.215
63.724

De specificatie is als volgt
Automatisering (software)
Totaal immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven
2016
2015
€
€
Aanschafwaarde per 1 januari
143.674
207.683
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december
-79.950
-99.280
Boekwaarde per 1 januari
63.724
108.403
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

138.721
-52.224

0
-44.679

0
0

0
0

Desinvesteringen
Aanschafwaarde desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen

21.809
-21.809

64.009
-64.009

Aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december
Boekwaarde per 31 december

282.665
132.450
150.215

143.674
79.950
63.724

Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa
Afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa
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3. Financiële vaste activa
31-dec-16

31-dec-15

€
2.636.337
2.636.337

€
2.671.364
2.671.364

2.704.144
35.027
2.669.117
32.780
2.636.337

2.734.821
30.677
2.704.144
32.780
2.671.364

De specificatie is als volgt
Hypothecaire lening u/g
Overige leningen u/g
Totaal financiële vaste activa

Het verloop van de hypothecaire lening u/g
Boekwaarde per 1 januari
Af: ontvangen aflossing leningen
Af: aflossing verantwoord onder aflossingsverplichting u/g
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Op 23 juli 2004 heeft Kompaan een hypothecaire lening verstrekt aan de Stichting voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen. De voorwaarden van deze lening zijn
gelijkgesteld met de voorwaarden van de hypothecaire lening o/g die Kompaan heeft afgesloten met
de ING. De hoofdsom is € 2.958.000. De cumulatieve aflossing t/m 2016 bedraagt € 321.663.
Leningsvoorwaarden:
- looptijd is 40 jaar.
- rente bedraagt 6,65%. Eerste 20 jaar vast.
- verplichting maandannuïteit is € 17.634,87.
- zekerheden: 1e hypotheek op de grond en opstallen van de stichting voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen aan de Dr. Keyzerlaan te Goirle.

5. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt
Vorderingen inzake ZVW
Overige vorderingen op debiteuren
Te vorderen rente
Vordering op COA inzake Maat
Vordering gemeente Tilburg inzake Proeftuin
Vordering gemeente Waalwijk inzake SJS
Overige vooruitbetaalde bedragen
Overig nog te ontvangen bedragen
Aflossingsverplichting lening u/g
Overige vorderingen / overlopende activa

31-dec-16
€

31-dec-15
€

513.943
1.205.583
7.515
28.808
2.950.734
35.028
3.919
4.745.530

417.951
282.685
202.672
5.259
7.800
63.060
4.648.747
32.780
8.802
5.669.756

De debiteuren laten een toename zien met ruim 900K. Dit wordt veroorzaakt omdat er ultimo
boekjaar volop gefactureerd is. Per heden is hier 600K van ontvangen.
De overige nog te ontvangen bedragen ultimo 2016 € 2.950.734. Deze post heeft met name
betrekking op nog te ontvangen subsidie van de gemeente Tilburg, te weten ruim 2,3 miljoen.
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6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt
Bankrekeningen
Kassen en Kruisposten
Totaal liquide middelen
Toelichting
De liquide middelen zijn vrij en zonder boete beschikbaar
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31-dec-16
€
3.440.257
33.110
3.473.637

31-dec-15
€
1.388.457
38.485
1.426.942

PASSIVA
7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende
componenten
Stichtingskapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

31 december 2016

31 december 2015

€
45
2.533.037
1.817.857
4.350.939

€
45
2.533.037
828.192
3.361.274

Toelichting:
Kompaan en De Bocht is een financieel gezonde organisatie. De frictiekosten in het kader van de transitie
jeugdzorg en de bezuinigingen hebben echter wel een behoorlijke invloed gehad in 2015 op het eigen
vermogen. In 2016 is het resultaat 990K positief. Het risico op een negatief eigen vermogen is klein.
Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te
geven
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsfonds Jeugdzorg
Bestemmingsreserve onderhoud
Totaal bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te
geven
Algemene en overige reserves
Totaal algemene en overige
reserves

Saldo per
31-dec-15

Resultaat
bestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2016

€
2.383.037
150.000
2.383.037

€
-

€
-

€
2.383.037
150.000

Saldo per
31-dec-15
€

Resultaat
bestemming
€

828.192

989.665

-

1.817.857

828.192

989.665

-

1.817.857

Algemene en overige reserves
Overige
Saldo per
mutaties
31-dec-2016
€
€

Saldo per
31-dec-15

Dotatie

Onttrekking

8. Voorzieningen
Saldo per
31-dec-2016

€
468.614
-

€
85.934
240.000

€
-27.496
-

€
527.052
240.000

468.614

325.934

-27.496

767.052

Het verloop is als volgt weer te
geven
Voorziening jubileumuitkering
Voorziening
onregelmatigheidstoeslag
Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet
worden beschouwd
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
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31-dec-2016
438.525
478.527
286.009

9. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt
Schulden aan kredietinstellingen
Waarborghypotheek
Bouwfonds
Hypotheek crisisopvang
Lening Stichting Vrienden Kompaan en de Bocht
Overige langlopende schulden
Totaal langlopende schulden

31-dec-2016
€
7.033.388
800.000
373.100
8.206.488

31-dec-2015
€
7.274.016
26.784
4.149
521.847

8.303.201
800.000
656.084
8.447.117
240.629
8.206.488

8.430.804
127.603
8.303.201
103.305
8.199.896

373.100
8.199.896

Het verloop is als volgt weer te geven
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar)
240.629
103.305
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar)
8.206.488
8.199.896
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
7.210.709
7.584.573
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 8 overzicht
langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen 2017 zijn verantwoord onder de kortlopende
schulden.
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10. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden inzake pensioenen
Nog te betalen salariskosten
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Nog te betalen inzake frictiekosten
Vooruitbetaald / terug te betalen subsidies:
Gemeente Tilburg inzake WMO
Gemeente Tilburg inzake Steunpunt Huiselijk Geweld/ Veilig Thuis
Gemeente Tilburg inzake project Risicojeugd
Overige gemeenten/financier inzake Steunpunt Huiselijk Geweld
Zorgverzekeringswet
Nog te besteden inzake giften
Overig vooruit ontvangen
Renteverrekeningen
Te betalen accountantskosten
Overig nog te betalen bedragen
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-2016
€
653.823
240.629
1.073.005
374.203
135.410
708.807
131.212
-

31-dec-2015
€
634.619
103.305
1.190.699
314.988
156.848
680.380
177.232
-

224.570
38.236
3.443.362
33.683
1.005.685
8.062.625

71.994
253.390
51.664
864.070
23.292
1.467.192
5.989.673

De toename in de kortlopende schulden zit met name in de overige vooruit ontvangen bedragen.
Dit betreft het vooruit ontvangen bedrag van € 2,9M inzake de verkoop locatie Tilburgseweg.
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Niet uit de balans blijkende informatie
Zekerheden ING
Ten behoeve van de ING Bank zijn de volgende zekerheden verstrekt:
een hypotheek van € 5.445.000 op het bedrijfspand en de percelen grond, gelegen aan Dr.
Keyzerlaan / Rillaersebaan te Goirle, eerste resp. tweede resp. derde in rang, totaal
voorbelast met € 8.259.000 en € 2.500.000.
een hypotheek van € 8.259.000 op het bedrijfspand, gelegen aan Dr. Keyzerlaan /
Rillaersebaan te Goirle, eerste in rang en op de percelen grond, gelegen aan Dr. Keyzerlaan /
Rillaersebaan te Goirle, tweede in rang, totaal voorbelast met € 2.500.000 bijvoorbeeld Fortis
Bank NV.
verpanding huurvorderingen.
compte joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst tussen kredietnemers.
verpanding van de vorderingen ad € 2.704.144 van Stichting Kompaan op
scholengemeenschap Stichting de Keyzer, voorheen de scholen De Boschkens en de
Openluchtschool.
Nieuwbouw
Kompaan en de Bocht is in 2015 een investeringsverplichting van € 7,2 miljoen aangegaan voor de
nieuwbouw aan de Rillaersebaan. Tot en met 2016 is € 3,8 miljoen geïnvesteerd. In mei 2017 zal de
nieuwbouw opgeleverd worden. De financiering van de nieuwbouw bestaat uit de opbrengsten van
de verkoop locaties Tilburgseweg te Goirle, Molenstraat te Tilburg en Luchthavenlaan te Tilburg, een
externe hypothecaire lening van € 2 miljoen en uit bijdragen van vermogensfondsen, sponsoren en
de Stichting Vrienden Kompaan en de Bocht.
De hypothecaire lening van € 2 miljoen is afgesloten op 17 februari 2017 en aangegaan voor een
periode 10 jaar. De aflossing zal in 40 gelijke kwartaaltermijnen van elk € 50.000 plaatsvinden, met
een eerste aflossing in september 2017. De rente bedraagt 2,25% over het restant leningsbedrag.
Kompaan en de Bocht heeft in 2016 een lening afgesloten bij de Stichting Vrienden Kompaan en de
Bocht. Hiertoe is een overeenkomst met rente en aflossing opgesteld. In 2017 wordt deze lening
omgezet in een schenking.
Financiële instrumenten
Algemeen
Kompaan en De Bocht maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Kompaan en De Bocht
handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van
het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij
van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen
beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve
hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van
dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of
marktrisico’s.
Kredietrisico.
Vorderingen uit hoofde van debiteuren worden niet bij verzekeraars ondergebracht.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en
uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele
looptijd. De leningen worden aangehouden tot het eind van de looptijd. De instelling heeft derhalve
als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijds) rentefluctuaties
te beheersen.

56

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
Garantiestellingen
Conform artikel 13, lid 3 van de Beginselenwet voor de Kinderbescherming zijn door de Stichting
Kompaan en De Bocht (onderdeel Kompaan) ten behoeve van de Staat der Nederlanden, tot
zekerheid van nakoming van de geldende voorwaarden alsmede voor de kosten die de Staat zou
moeten maken tot behoud en uitoefening van zijn rechten alsmede voor de betaling der kosten
welke ten laste van de stichting zijn en welke door de Staat mochten zijn voldaan, hypothecaire
zekerheden verstrekt:
€ 262.254 op pand met erf, tuin en verdere aanhorigheden Prinsenhoeven 14-16, Tilburg,
€ 39.914 op pand Kwaadeindstraat 2, Tilburg.
Indien de gebouwen worden vervreemd of geheel of gedeeltelijk aan hun bestemming onttrokken,
dan wel indien de goedkeuring van de stichting wordt ingetrokken door de minister, is de stichting
aan de Staat een bedrag verschuldigd. De minister stelt het bedrag vast op de grondslag van de
waarde van de gebouwen, terreinen en roerende zaken, de door de stichting daarvoor ontvangen
bouwsubsidie en de uit eigen middelen bestede gelden.
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de
gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn
op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog
onzeker en daarom zijn er geen verplichtingen in de balans opgenomen.
Vennootschapsbelastingplicht
VPB-plicht Jeugdzorg
Door de invoering van de jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Jeugdwet. Hiertoe sluiten zij contracten af met zorgaanbieders. Voor een
jeugdzorginstelling kan de wijziging van bekostiging via provinciale subsidies (tot 2015) naar
bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) meer dan voorheen tot het risico van (gedeeltelijke)
vennootschapsbelasting leiden omdat mogelijk niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden die
gelden voor de zogenoemde subsidievrijstelling in de vennootschapsbelasting.
Nog altijd vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Financiën en
belangenorganisaties in de zorg. Over de eventuele uitkomsten van dit aanhoudende overleg is
inhoudelijk nog steeds niets bekend. Om deze reden heeft Kompaan en De Bocht geen rekening
gehouden met een eventuele belastingplicht in de jaarrekening.
Indien het overleg uit zal monden in een (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht dan zal dit naar
verwachting van de stichting geen materieel financieel effect hebben gelet op de relatief beperkte
omvang van eventuele vennootschapsbelastingplichtige activiteiten. In het geval van een
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht zal de stichting zich bovendien kunnen beroepen op een
verrekenbaar verlies van substantiële omvang over het boekjaar 2015.
Transitie Autoriteit Jeugd
Aanbieders van jeugdzorg kunnen op grond van de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere
transitiekosten Jeugdwet tot 1 april 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS ter
vergoeding van bijzondere kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de Jeugdwet. De
Staatssecretaris van VWS vraagt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) vervolgens om advies over een
ingediende subsidieaanvraag.

57

In 2016 heeft de TAJ een subsidie voor de (gedeeltelijke) dekking van bijzondere frictiekosten over de
periode 2014 – 2016 ad € 2.580.158 aan Kompaan en De Bocht toegekend. Van dit bedrag werd circa
€ 1,9 mln. verantwoord in de jaarrekening 2015 en is € 0,6 mln. opgenomen in de jaarrekening 2016.
Na 1 april 2018 zullen subsidieontvangers aan de TAJ verantwoording af moeten leggen over een
rechtmatige besteding van de ontvangen gelden. Het verloop van de werkelijke frictiekosten
gedurende de volledige subsidieperiode geeft op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen
dat sprake zal zijn van een (gedeeltelijke) terugbetalingsplicht van de ontvangen subsidie aan de TAJ.
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6.1.6 Toelichting op de resultatenrekening 2016
11. Wettelijk budget aanvaardbare kosten
2016
€

2015
€

45.737

876.657

-36.090
9.647

-830.920
45.737

50.000

95.000

WLZ

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten/voorgaand
jaar
Productieafspraken verslagjaar
Correctie wettelijk budget
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Zorgverzekeringswet
Opbrengsten DBC’s

12. Subsidies Midden Brabant/provincie Noord-Brabant
Werkelijk 2016 Begroting 2016
De specificatie is als volgt (zie
€
€
ook bijlage 3)
Regulier subsidie Jeugdzorg:
Hart van Brabant
15.767.555
14.884.352
Gemeente Tilburg WMO en
4.016.748
3.475.359
WMO+
Gemeente Tilburg inzake SHG
1.101.710
Gem.Tilburg inzake SHG
eenmalige subsidie
Gem.Tilburg SHG-onttrekking
voorziening
Gemeente Tilburg inzake
880.746
308.520
projecten
Totaal Midden-Brabant
20.665.049
19.769.941
13. Lokale inkoop

2.372
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300.000

Werkelijk 2015
€

16.912.375
4.314.207
1.097.110
294.856
38.712
472.876
23.130.136
56.376

Werkelijk 2016 Begroting 2016

Werkelijk
2015

13. Buiten regionale Jeugdzorg
VNG 18Zuid-Oost Brabant
Noord-Oost Brabant
Midden-Brabant
West-Brabant West
West-Brabant Oost
Haaglanden
Zuid-Holland Zuid
Stadregio Rijnmond
Nijmegen
Buitenregionaal diversen
Totaal buiten regionale jeugdzorg

805.386
492.796
595.886
2.250
199.092
80.635
-4.325
2.174.092

1.000.000
508.000
307.000
237.000
335.000
2.387.000

577.112
481.565
350.000
25.877
208.428
416.262
19.995
87.630
5.154
8.948
86.000
2.266.971

14. Overige subsidies
Nidos inzake minderjarige
alleenstaande vreemdelingen
VNG landelijke inkoop 18+
VNG landelijke inkoop 18+ 2015
Div. gemeenten inzake SHG
Stagesubsidies
Subsidies Stichting ZorgSaam voor
Jeugd
Overige subsidies
Subsidie T.A.J.
Totaal

4.691.052

4.793.202

3.222.119

1.274.280
548.658
53.400
39.083

1.000.000

884.486

-

98.567
45.901
44.582

629.701
628.000
7.864.174

791.682
6.584.884

194.203
1.952.000
6.441.858

De subsidie van Nidos wordt aangewend voor de opvang van minderjarige alleenstaande
vreemdelingen. Dit is een reguliere subsidie evenals de subsidie voor EVA, VNG 18+ (Extra Veilige
Afdeling vrouwenhulpverlening en de stagesubsidies.
De subsidies vanuit ZorgSaam voor Jeugd betreffen incidentele en projectsubsidies.
De subsidie van de Transitie Autoriteit Jeugdzorg (T.A.J.) is toegekend voor de opvang van
bijzondere frictiekosten als gevolg van de transitie in de Jeugdzorg.
De nagekomen opbrengst van de VNG18+ over 2015 ad € 548.658 betreft de 23+ cliënten.
De overige subsidies betreffen onderaannemerschap en niet reguliere facturatie.

15. Overige bedrijfsopbrengsten
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De specificatie is als volgt
Verhuur
Opbrengsten
dienstverlening/detachering
Gebruikersinkomsten/bijdragen
cliënten
Overige baten
Totaal

Werkelijk 2016
€
30.172
880.895

Begroting 2016
€
82.256
214.255

Werkelijk 2015
€
40.660
576.106

5.805

-

42.420

183.404
1.100.276

56.290
352.801

355.728
1.014.914

De opbrengsten zijn in 2016 gestegen door een toename aantal detacheringen.

16. Opbrengsten voorgaand boekjaar
De specificatie is als volgt
Diverse baten voorgaand boekjaar
Totaal

Werkelijk 2016
€
-
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Begroting 2016
€
0

Werkelijk 2015
€
-

17. Personeelskosten
De specificatie is als volgt
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Arbo
Woon-werkverkeer
Bevordering deskundigheid
Burn-out/employability/loopbaanbeleid
Vrijwilligers en stagiaires
Diversen 1)
Subtotaal
Medewerkers niet in loondienst
Totale personeelskosten

Werkelijk 2016
€
16.198.020
2.706.959
1.537.232

Begroting 2016
€
15.558.951
2.596.275
1.482.986

Werkelijk 2015
€
17.754.966
2.968.760
1.682.937

52.901
136.745
225.576
17.610
91.410
524.002
21.490.455
443.059
21.933.514

63.900
154.231
191.601
30.000
130.166
320.940
20.529.050
188.079
20.717.129

62.852
147.281
310.603
61.259
96.240
1.488.845
24.573.743
351.377
24.925.120

1) In dit bedrag zijn afkoopbeschikkingen 2016 opgenomen voor € 117K. Tevens is hier de dotatie
aan de voorziening ORT aan toegevoegd, 240K.
Gemiddeld aantal personeelsleden over de organisatie, verdeeld naar direct, indirect en overhead:
Direct Indirect Overhead
Totaal
Totaal units Jeugdzorg
151,8
10,1
161,9
Totaal unit Vrouwenhulpverlening incl. SHG/FJC
67,2
6,9
74,1
Totaal unit AMV-en
52,8
4,6
57,4
Totaal diensten
60,7
60,7
Totaal projecten
10,6
0,4
11,0
Totaal
282,3
22,1
60,7
365,1
Verhouding direct / indirect:
77,32%
6,04%
16,64%
100,0%
Toelichting op personeelskosten
De toename in de kosten van medewerkers niet in loondienst wordt met name veroorzaakt door
extra ondersteuning van het bedrijfsbureau (Financiën/P&O/projecten).
18. Afschrijvingen
De specificatie is als volgt
Afschrijvingen:
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Vrijval deel waarborghypotheek

Werkelijk 2016
€

Begroting 2016
€

Werkelijk 2015
€

669.469
52.224
-26.783

709.312
-26783

675.612
44.679
-26.784

-4.149

-4.149

-4.143

-403.820
286.941

678.380

689.364

Vrijval deel bouwfonds

Boekwinst verkoop panden
Totaal afschrijvingen
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19. Overige bedrijfskosten
Werkelijk 2016
€

Begroting 2016
€

Werkelijk 2015
€

361.556
324.312
301.456
133.645
-37.022
96.112
175.404
196.385
84.038
19.035
1.654.921

329.708
498.822
-138.249
448.273
94.306
112.000
225.506
81.126
34.000
1.685.492

316.732
377.858
-526.596
254.403
129.566
9.995
95.310
127.347
233.721
122.085
297.377
38.883
1.476.681

Apparaatskosten
Kantoorbehoeften
Kopieerapparatuur
Drukwerk, reproductie en PR mat.
Telefonie
Verzendkosten
Lidmaatschappen organisaties
Dienstreizen en verblijfkosten
Vervoermiddelen
Adviezen/advocaten
Accountantskosten
Innovatiebeleid
Automatisering
Huishoudelijke kosten
Verzekeringen
Ondernemingsraad/cliëntenraden
Administratiepakketten
Overige apparaatskosten
Totaal apparaatskosten

18.185
105.049
165.726
33.900
152.575
163.990
20.989
123.941
70.527
118.419
180.160
47.723
28.308
13.685
308.718
563.796
2.115.691

30.061
50.000
113.742
152.039
30.398
160.116
135.791
20.500
81.200
49.126
300.000
160.509
80.354
30.000
15.280
305.148
101.913
1.816.177

31.038
62.364
179.733
85.545
46.522
184.941
190.294
17.955
284.897
90.489
479.238
128.222
103.181
29.345
16.428
338.996
130.966
2.400.154

Verzorgingskosten
Dagelijkse verzorging
Ontwikkeling/ontspanning
Pleegvergoeding
Leefgeld jongeren
Overige verzorgingskosten
Totaal verzorgingskosten

408.013
65.393
3.602.500
218.695
22.794
4.317.395

410.638
17.176
3.282.645
194.377
68.285
3.973.121

408.318
42.468
3.334.198
146.958
184.161
4.116.103

-

23.708

221.371

Vervoerskosten

87.730

84.436

99.683

Diverse lasten
Kindplaatsen extern

31.080

23.500

31.087

De specificatie is als volgt
Accommodatiekosten
Huren
Onderhoud gebouwen
Vrijval onderhoudsvoorziening
Energiekosten gas
Energiekosten stroom
Energiekosten transport / overig
Belastingen, heffingen en verzekeringen
Kleine inventariskosten
Schoonmaak
Beveiliging
Onderaannemerschap COA
Overige accommodatiekosten
Totaal accommodatiekosten

Activiteitenkosten
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6.2 WNT-verantwoording 2016 stichting Kompaan en De Bocht
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) in werking getreden. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op
Kompaan en De Bocht van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, klasse III.
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de
berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is
het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en
voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen:
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

EJMA Smits
Bestuurder
1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

Individueel WNT-maximum

€145.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€152.755
€ 11.565
€164.320

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

Totaal bezoldiging

€164.320

De bezoldiging van de bestuurder overschrijdt het maximum, echter dit valt onder het
overgangsrecht.
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in
2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1/1 - 31/12
1,0

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

€144.669
€ 16.403
€161.072
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Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

ML Wilke

MJM Hendriks

ALM Leeggangers

Voorzitter

Vice voorzitter

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

21.750

14.500

14.500

Beloning

10.000

7.500

7.500

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

10.000

7.500

7.500

10.000

7.500

7.500

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

Beloning

4.000

3.000

3.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

4.000

3.000

3.000

Totaal bezoldiging 2015

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

BJM Peters

AM Wuisman

Lid

Lid

1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

1/1 - 31/12

14.500

14.500

7.500

7.500

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

7.500

7.500

7.500

7.500

Beloning

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

Beloning

3.000

3.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

3.000

3.000

Totaal bezoldiging 2015

66

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Er zijn geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNTmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT
of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2016 geen
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden
gerapporteerd.
Een deel van de salariskosten van de topfunctionarissen is doorbelast aan de gelieerde instelling
Stichting Veilig Thuis Midden-Brabant.

6.3 Overige gegevens
6.3.1 Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1
Controle van de jaarrekening
2
Fiscale advisering
3
Niet controlediensten
4
Diensten voorgaande jaren
Totaal honoraria accountant

2016
€
52.635
17.892
70.527

6.3.2 Transactie met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De verbonden partijen zijn stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht, stichting Jeugdzorg Brabant
alsmede de organisaties waar het bestuur en de leden van de raad van toezicht toezichtfuncties
uitoefenen, zoals vermeld in hoofdstuk 4.

6.3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van stichting Kompaan en De Bocht heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de
vergadering van 17 mei 2017. De raad van toezicht van de stichting Kompaan en De Bocht heeft de
jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 17 mei 2017.

6.3.4 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultatenverdeling in de resultatenrekening.

6.3.5 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden welke invloed hebben of nadere
informatie geven op de feitelijke situatie per balansdatum.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Kompaan en De Bocht te
Tilburg.
A. Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Kompaan en De Bocht (‘de instelling’) te
Tilburg gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kompaan en De Bocht op
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling
verslaggeving WTZi.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de resultatenrekening over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn hierna beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kompaan en De Bocht zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum
2015
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT, de brief ter zake van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) d.d. 20 februari 2015 en de Regeling
Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) 2016 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT 2015, zoals bepaald en
verantwoord door de instelling, als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben
wij geen werkzaamheden verricht op het tot stand komen van dit bezoldigingsmaximum 2015.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171208.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

B. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
 Inleiding;
 Bestuursverslag (hoofdstuk 1 tot en met 5);
 de overige gegevens (paragraaf 6.3);
 de bijlagen 1 tot en met 3.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Regeling verslaggeving
WTZi en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag, de bijlagen en de overige gegevens in overeenstemming met
de Regeling verslaggeving WTZi.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

2 | nieuwe perspectieven

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de zorginstelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Tilburg, 18 mei 2017
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. M.M.H. Tagage RA
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Bijlage 1

Organogram Kompaan en De Bocht
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Bijlage 2

Mutatie-overzicht materiële vaste activa

Stichting Kompaan en De Bocht

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
5.1.6.1 Niet-WTZi / WMG vaste activa
Grond
€

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

421.649
0
0

Boekwaarde per 1 januari 2016

€

€

€

Onderhanden
projecten
€

300.092
0
137.001

9.284.223
0
4.569.467

1.439.189
0
753.063

1.990.959
0
927.977

752.031
0
0

1.082.582
0
808.982

421.649

163.091

4.714.756

686.126

1.062.982

752.031

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0
0
0
0

0
0
16.876
0

0
0
271.403
0

15.743
0
80.708
0

33.579
0
137.808
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.421
0
6.421

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
desinvesteringen per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016

421.649
0
0
421.649

- verk oop pand
correctie aanschafwaarde
correctie cumulatieve afschrijvingen

Gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Inventaris

Vervoermiddelen
€

Totaal
€

€

8.250
0
6.325

208.882
0
128.435

15.487.857
0
7.331.250

273.600

1.925

80.447

8.156.607

3.017.358
0
0
0

0
0
89.793
0

0
0
1.925
0

110.702
0
70.954
0

3.177.382
0
669.467
0

26.875
0
26.875

0
0
0

201.523
0
201.523

8.250
0
8.250

59.247
0
59.247

302.316
0
302.316

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

567.436
296.896

32.936
27.556

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

600.372
324.452

-16.876

-541.943

-70.345

-104.229

3.017.358

89.793

1.925

70.954

2.507.915

300.092
0
153.877
146.215

8.716.787
0
4.543.974
4.172.813

1.415.575
0
799.794
615.781

1.997.663
0
1.038.910
958.753

3.769.389
0
0
3.769.389

881.059
0
697.252
183.807

260.337
0
140.142
120.195

17.762.551
0
7.373.949
10.388.602

70

€

Automatisering

0
0
0
0

Bijlage 3

Overzicht langlopende leningen

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort
lening

Werkelijke Restschuld 31
rente
december
2015

€

%

€

Nieuwe
leningen in
2016

Aflossing
in 2016
€

Restschuld 31
Resterende Aflossingsdecember 2016 looptijd in jaren
wijze
eind 2016

€

€

ING Bank NV

1 oktober 2002

5.300.000

480 mnd

annuïteiten

6,65%

4.729.050

0

66.694

4.662.356

26

annuïtair

ING Bank NV

1 oktober 2002

2.958.000

478 mnd

annuïteiten

6,65%

2.648.271

0

36.611

2.611.660

26

annuïtair

0,00%

26.783

0

26.783

0

Justitie

1 januari 1967

1.339.196

50 jaar

waarborghypotheek

Justitie

1 januari 1967

207.180

50 jaar

bouwfonds

0,00%

4.149

0

4.149

0

Stg Vrienden van Kompaan en De Bocht

3 oktober 2001

521.847

29 jaar

aflossingsvrij

6,00%

521.847

0

521.847

0

Stg Vrienden van Kompaan en De Bocht

10 juli 2014

373.100

10 jaar

lineair

2,00%

373.100

0

0

373.100

8

lineair

Stg Vrienden van Kompaan en De Bocht

20 sept. 2016

800.000

10 jaar

lineair

2,00%

0

800.000

0

800.000

10

lineair

8.303.200

800.000

656.084

8.447.116

Totaal
Lening ING van € 5.300.000:

Rentevastperiode is 20 jaar.
Verplichting: maandannuïteit bedraagt € 31.597

Lening ING van € 2.958.000:

Rentevastperiode is 20 jaar.
Verplichting: maandannuïteit bedraagt € 17.635

Lening Justitie van € 1.339.196 en 207.180
Ingebruikstelling onroerend goed locatie De Bocht is per 1 januari 1967.
Conform artikel 4 van de hypothecaire overeenkomst wordt de hypothecaire schuld met 2% per jaar verlaagd, voor elk jaar dat sinds 1 januari 1967 is verstreken.

Lening Stg Vrienden van Kompaan en De Bocht van € 521.847
Contractueel geschiedt de aflossing aan het einde van de looptijd in 2029. In verband met de verkoop van het pand waarvoor de lening is aangegaan is de
lening in 2016 volledig afgelost.

Lening Stg Vrienden van Kompaan en De Bocht van € 373.100
Aflossing vindt plaats in 10 gelijke jaarlijkse termijnen a € 37.100,-. De eerste aflossing is verschuldigd ultimo december 2017.
Over het restant leningsbedrag is jaarlijks 2% rente verschuldigd, hetgeen gelijk met de jaarlijkse aflossing wordt voldaan.

Lening Stg Vrienden van Kompaan en De Bocht van € 800.000
Aflossing vindt plaats in 10 gelijke jaarlijkse termijnen a €80.000,-. De eerste aflossing is verschuldigd ultimo december 2017.
Over het restant leningsbedrag is jaarlijks 2% rente verschuldigd, hetgeen gelijk met de jaarlijkse aflossing wordt voldaan.
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