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Voorwoord
Geachte dames en heren,
Graag bieden wij u het jaardocument over 2018 aan van Sterk Huis. Het jaar 2018 was het eerste jaar
waarin Kompaan en de Bocht formeel onder de naam Sterk Huis is gaan werken. Het ingroeien van
de naam is soepel verlopen. We communiceerden al langere tijd dat we een ‘Sterk Huis’ aan het
bouwen waren, waardoor het al een begrip aan het worden was.
Sterk Huis staat voor getransformeerde jeugd- en gezinshulpverlening. Stap voor stap bouwen aan
een sociale basis waarin vragen en problemen van gezinnen niet (alleen) ‘individueel en
probleemgestuurd’ worden opgepakt, maar waar ook een ‘preventieve en collectieve’ basis aanwezig
is om grote problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Als er grote problemen zijn deze in de context
van generatieproblematiek op een effectieve manier behandelen. Daarbij is gebruik maken van
beschikbare data én beschikbare kennis zeer waardevol en heeft nog veel kansen.
Sterk Huis heeft een expliciete visie waar we heel graag in samenwerking vorm aan geven. In de
praktijk blijkt de transformatieopgave een weerbarstige opdracht. Ook opnieuw in 2018. Dat geldt
voor de bedrijfsvoering en dat geldt ook voor de noodzakelijke samenhangende inhoudelijke
ontwikkelingen.
Bedrijfsvoering
Bij het schrijven van dit voorwoord staat net in het Brabants Dagblad dat het tekort voor jeugdhulp in
de regio Hart van Brabant in 2018 is opgelopen naar €21 miljoen. De minister heeft recent onderzoek
laten uitvoeren en constateert dat de gemeenten in Nederland rond de €600 miljoen tekort komen
voor de Jeugdzorg. En we zien ook dat vraag naar hulp stijgt. In 2018 kregen 428.000 jongeren zorg.
Dat is bijna 1 op de 10 jongeren.
Sterk Huis sluit 2018 af met een tekort van ruim €1,2 miljoen op de operationele bedrijfsvoering. Dit
is het derde jaar op rij dat we negatief afsluiten. Dus bij de tekorten van de gemeenten komen ook
nog eens de tekorten van de Jeugdhulpverleners. We weten namelijk dat Sterk Huis niet de enige
organisatie is die tekorten heeft. 40% van alle Jeugdhulpverleners heeft tekorten op de operationele
bedrijfsvoering.
Gelukkig heeft Sterk Huis sinds de zomer van 2018 betrouwbaar zicht én controle op de operationele
bedrijfsvoering. Sinds de zomer van 2018 levert de operationele bedrijfsvoering geen tekorten meer
op. Ook het 1e kwartaal van 2019 werken we positief. Overigens hebben we het dan over een zeer
beperkt resultaat, terwijl we een licht rendement (rond de 1,5%) zouden moeten realiseren voor een
gezonde bedrijfsvoering. Met de huidige tarieven en lastendruk is dit onmogelijk om te doen.
Inhoudelijk
Sterk Huis is er van overtuigd dat er, na ruim vier jaar transitie, grote behoefte is aan een breed
gedragen focus in de te behalen doelen en resultaten. Bij de decentralisatie in 2015 is er geen enkele
richtlijn landelijk afgesproken over de te behalen resultaten. Ook is er geen basis gelegd in ‘meest
kansrijke uitgangspunten’ in de manier van werken. Sterk Huis ziet een aantal speerpunten voor de
komende jaren:
1. Zorg voor verbinding van een beperkt aantal systeemorganisaties voor het hoogspecialistische veld. En maak in partnership met gemeenten en zorgpartijen afspraken over
de doelstellingen en de kosten.
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2. Investeer in een sterke leefwereld op natuurlijke plekken: consultatiebureaus,
kinderdagverblijven, scholen en huisartsen. Verbind onderwijs (passend onderwijs) en zorg.
3. Zorg voor samenhangende werkafspraken tussen Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen
en De Raad voor de Kinderbescherming (de drang/ dwang keten).
4. Zorg dat inkoop en contractering transformatie ondersteunen. Honderden gecontracteerde
zorgpartijen dragen hier niet aan bij.
5. Bouw de enorme administratieve lastendruk af. Zorg voor éénduidige en eenvoudige
verantwoordings- en facturerings afspraken.
Vernieuwende samenwerking met gemeenten
In 2018 is er intensief overleg geweest met de gemeenten in de regio Hart van Brabant. De financiële
problematiek maakte dat ook noodzakelijk.
Al langere tijd zou Sterk Huis graag een ‘gezamenlijke transformatie agenda’ willen afspreken,
gebaseerd op enerzijds financiële doelstellingen en anderzijds inhoudelijke doelstellingen. Het
overleg met de gemeenten is open en positief. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om een
vernieuwende vorm van duurzaam partnership te vinden. Dat vraagt, op alle niveaus en bij alle
betrokkenen, om los te komen van het idee dat het over ‘meerdere partijen met tegengestelde
belangen gaat’. We moeten vorm gaan geven aan gedeelde belangen, gedeelde ambities en
gedeelde verantwoordelijkheden. Zou dat het begin van ‘vernieuwend vertrouwen en vernieuwende
democratie’ zijn?

Lian Smits,
Bestuurder Sterk Huis
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1.

Profiel van de organisatie

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en veilige omgeving waar
je terechtkunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar cliënten in tijden
van crisis tot rust kunt komen en waar we samen kunnen bouwen aan een veilig en zelfstandig leven.
Onze kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties zetten we in voor het eerder signaleren
van risico’s en voor het voorkomen van grote problemen.
1.1 gegevens entiteit
Naam van de verslagleggende rechtspersoon
Rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
mailadres
Social media
Internetpagina/website
Rechtsvorm
Feitelijke vestiging

Sterk Huis
Stichting
Rillaersebaan 75
5053 EA
Goirle
013 530 94 00
17239482
info@sterkhuis.nl
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn
www.sterkhuis.nl
Stichting
Tilburg

1.2 Typering organisatie






Jeugdhulp gefinancierd uit Jeugdwet;
Wmo-dienstverlening, vrouwenhulpverlening binnen de Doeluitkering Vrouwenopvang;
WTZi: Geestelijke gezondheidszorg gefinancierd uit Zvw en/of Wlz en Jeugd-GGZ gefinancierd
uit Jeugdwet. Voor zowel kinderen als volwassenen bieden wij onder de typering GGZaanbieder enkel ambulante hulp. Op andere wet- en regelgeving bieden we ook behandeling
met verblijf;
Sterk Huis kent een personele unie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur met de
stichting Veilig Thuis Midden Brabant Sterk Huis.

2.

Kernprestaties

2.1.

Cliënten

De werkzaamheden van Sterk Huis kunnen we verdelen in directe hulpverlening aan cliënten en hun
gezin (pijler 1) en werkzaamheden die meer collectief/preventief (pijler 2) zijn. Het zwaartepunt van
Sterk Huis ligt in pijler 1, waarin in 2018 hulp hebben geboden aan 2.386 unieke cliënten.
Aanmeldingen
In 2018 zijn in totaal 1.006 nieuwe cliënten aangemeld voor hulp bij Sterk Huis.
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Uitstroom
In 2018 zijn 1.002 cliënten uitgestroomd nadat zij hulp hebben gehad van Sterk Huis. Hiervan kan
gesteld worden dat ongeveer 80% positief is uitgestroomd (volgens plan, in overeenstemming of
door externe omstandigheden).
1. Beëindigd volgens plan
2. Voortijdig, in overeenstemming
3. Voortijdig, eenzijdig door cliënt = uitval

62%
8%
12%

4. Voortijdig, eenzijdig door aanbieder

7%

5. Voortijdig, externe omstandigheden

10%

e-/ a

Doelrealisatie
Aan het einde van het hulptraject meten we de mate van beleving van doelrealisatie en
tevredenheid. Dit geeft het volgende beeld over de prestaties van onze organisatie:
Cliënt heeft voldoende geleerd om na hulp zelf verder te gaan (schaal 1-4)
Realisatie overeengekomen doelen

Cliënt 3,4
Moeder 3,3
Vader 3,2
Cliënt 69%
Medewerker 74%

Cliënttevredenheid
Tevredenheid van cliënten over het nut/effect van de geboden hulp (schaal
1 -10)

Cliënt 8,3
Moeder 8,2
Vader 6,9
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2.2.

Bedrijfsopbrengsten

In 2018 bedroegen de bedrijfsopbrengsten € 32,7 miljoen (tegen € 31,6 miljoen in 2017).
Toename opbrengsten van 1,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door het feit dat we voor een
aantal subsidies als hoofdaannemer functioneren. Dit betekent echter een nagenoeg gelijke stijging
van kosten.
2.3.

Medewerkers:

Op 31 december 2018 waren er 377 FTE medewerkers verbonden aan Sterk Huis, met een tijdelijk of
een vast contract. Ook werkten er op deze datum 13,89 FTE medewerkers op detacheringsbasis en
2,67 FTE op ZZP-basis. In het totaal werkten er op 31 december 544 medewerkers bij Sterk Huis. Ook
waren op dat moment 60 vrijwilligers en 32 stagiairs bij ons werkzaam.

3.

Maatschappelijk ondernemen

3.1.

Maatschappelijke opdracht

Sterk Huis gunt ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Wij zien het als onze maatschappelijke
opdracht om bij te dragen aan optimale kansen voor een veilig en zelfstandig leven voor kinderen,
jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen. Sterk Huis werkt vanuit de overtuiging dat veiligheid en
ontwikkeling cruciale begrippen zijn om dit veilig en zelfstandige leven te kunnen realiseren.
Veiligheid en ontwikkeling zijn geen abstracte begrippen. Het zijn voorwaarden om als kind op school
te kunnen functioneren, om als moeder verantwoordelijkheid te kunnen nemen, om als vader je kind
op te kunnen voeden met begrip en respect. Het is onomstotelijk dat eigenwaarde samenhangt met
maatschappelijk mee kunnen, met vriendjes maken, met meetellen.
Wij proberen samen met ouders en kinderen te werken aan écht betere kansen voor de volgende
generatie. Dat geldt ook bij grote problemen als huiselijk geweld en kindermishandeling of de
asielproblematiek van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Huiselijk geweld en
kindermishandeling zijn bijna altijd uitingsvormen van ellende die al veel eerder te signaleren is, en
soms al bijna te voorspellen is.
Sterk Huis is een organisatie die in de afgelopen jaren een vernieuwende integrale visie op de aanpak
van complexe gezinsproblematiek heeft ontwikkeld. Wij zien twee hoofdpijlers:
Pijler 1: Een acute aanpak als problemen al groot zijn, met:




warme en veilige opvang
deskundige en innovatieve behandeling
een opleiding en werk(ervaring) als basis voor de toekomst

Pijler 2: Een aanpak voor het eerder signaleren en voorkomen van problemen.
Met inzet van specialistische kennis en zorg op kwetsbare scholen en bij huisartsen in kwetsbare
wijken. Om zo (risico’s op) problemen vroegtijdig te herkennen, begeleiden, behandelen en zo
mogelijk voorkomen. We werken altijd samen met scholen, huisartsen, wijkteams en gemeenten en
investeren in:


combineren en analyseren van beschikbare data en (wetenschappelijke) kennis om (risico’s
op) problemen in beeld te krijgen of te voorspellen;
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‘complete’ hulp en ‘passende’ teams op scholen, bij huisartsen en in kwetsbare wijken op
maat van deze problemen.

Binnen Sterk Huis staan deze pijlers voor een manier van denken en werken die past bij deze tijd van
transformatie. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om kinderen en gezinnen betere
kansen op een goede toekomst te bieden. Bij Sterk Huis verbinden we onze expertise op gebied van
veiligheid, opgroeien en ontwikkeling. Van kennis over effecten van armoede en
ontwikkelingsachterstanden tot kennis van specialistische behandeling van grote trauma’s bij
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Onze hulpverlening is altijd gesitueerd in de context van een gezin, van generaties, van cultuur en
van sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Een integrale aanpak, met samenwerking tussen
partners ‘over schotten heen’ en een gezamenlijk opbouwen van expertise zijn cruciaal. Jeugdhulp en
vrouwenhulpverlening niet alleen als wezenlijke vormen van hulpverlening, maar altijd als middel tot
en onderdeel van alle pijlers die bijdragen aan verbetering van de situatie van kinderen en gezinnen
en hun kansen op een stabiel, veilig en zelfstandig leven.
De huidige decentralisatie en transformatie in het sociaal domein kunnen een vliegwiel zijn in het
eerder herkennen en met verstand van zaken sterker maken of behandelen van complexe vragen. De
decentralisatie kan ook een vliegwiel zijn om met de integrale manier van kijken duurzame
verbeteringen voor kinderen en gezinnen te bereiken. Sterk Huis zet zich daar graag, samen met de
publieke en private partners, voor in.
3.2.

Maatschappelijke en economische meerwaarde voor de samenleving

Sterk Huis is ervan overtuigd dat een cruciale transformatieopdracht te realiseren is in het
doorbreken van ‘generaties van geweld en kansarme mensen’. In maatschappelijke meerwaarde laat
zich dit vertalen in het voorkomen van grote problemen (zoals beschreven bij 3.1) en het meewerken
aan kansen op een veilig en zelfstandig leven. Uiteindelijk betekent dit ook dat mensen meer kansen
krijgen op het hebben van een eigen economisch leven. Waarin zij zelf voorzien in hun inkomen, en
niet (of minder) afhankelijk zijn van sociale uitkeringen en hulpverlening.
Sterk Huis wil investeren in de visie dat we van hulpverlening in plaats van een ‘maatschappelijke
kostenpost’ een ‘maatschappelijk verdienmodel’ kunnen maken. Dit vraagt wel een grote
paradigmashift. In de medische wereld wordt deze noodzakelijke paradigmashift ‘positieve
gezondheid’ genoemd. In de Jeugdzorg, Vrouwenhulpverlening en opvang van AMV gaat het ook
over investeren in preventie en verdere ontwikkeling in effectiviteit van hulpverlening. We kunnen
dit misschien ‘positieve hulpverlening’ noemen, als onderdeel van positieve gezondheid.
Behalve een paradigmashift in visie (van individueel en probleemgestuurd naar collectief en
preventie), vraagt de positieve hulpverlening ook om een ánder design in hulpverlening. Wmo,
Jeugdwet, Participatiewet, Onderwijs en Sociale Huisvesting moeten niet naast elkaar staan, maar
verbonden worden. En bovendien moeten we ook verbinding maken met andere disciplines: datascience, Artificiële Intelligentie (AI), Robotica en E-Health. Zogenoemde ‘wicked problems’ kunnen
alleen in samenhang echt worden opgelost.
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Sterk Huis is kartrekker van het programma Smart Start, dat inzet op
vroegtijdige herkenning van dreigende problemen op basis van
bekende data en bekende wetenschappelijke inhoudelijke kennis. In
dit programma werken we nauw samen met partners in o.a. het
onderwijs, gemeenten, jeugdgezondheidszorg en het
wetenschappelijke veld.

3.3.

Overleg met belanghebbenden

In het gedecentraliseerde veld is sprake van een complexe samenhang van belanghebbenden.
1. Kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen (cliënten, hun netwerk of wettelijk
vertegenwoordigers) zijn de eerste groep belanghebbenden.






Op het meest directe niveau worden cliënten betrokken bij de opzet en bespreking van het
hulpverleningsplan. De besprekingen zijn zeer regelmatig multidisciplinair. Vanuit de eigen
organisatie en met samenwerkingspartners.
Sterk Huis heeft daarnaast overleg met de Jongerenraad, de Cliëntenraad en de
Pleegouderraad (POR). Dit overleg is structureel. Viermaal per jaar is er een overleg met het
Cliëntenplatform (Jongerenraad en Cliëntenraad). Tweemaal formeel met het accent op de
begroting en de jaarrekening en tweemaal thematisch. De Raad van Toezicht spreekt het
Cliëntenplatform ook tweemaal per jaar.
De POR heeft op dit moment nog een andere status binnen de organisatie. Pleegouders zijn
‘partners in zorg’. Het vraagstuk van representatieve cliëntenvertegenwoordiging is niet
eenvoudig. In de cliëntenraden ontstaat kennis en ervaring, maar soms ontbreekt daarmee
de actuele vertegenwoordiging van cliënten die nu bij Sterk Huis hulpverlening hebben. We
zoeken gezamenlijk naar nieuwe manieren.
In 2018 is Sterk Huis gestart met de oriëntatie op het beter benutten van
ervaringsdeskundigen als integraal onderdeel van onze hulpverlening en beleidsontwikkeling.
In 2019 wordt dit definitief. Op dit moment worden cliënten betrokken bij de
totstandkoming van de Jaarwerkplannen en maken zij deel uit van diverse thematische
groepen bij de doorontwikkeling van onze hulpverlening.

2. Brancheverenigingen zijn geen directe stakeholders, maar via de brancheverenigingen wordt wel
samengewerkt aan belangenbehartiging voor de sectoren. Sterk Huis is zowel lid van Jeugdzorg
Nederland als van de Federatie Opvang.
3. Politiek bestuurlijk belanghebbenden zijn er op drie niveaus:




De landelijke overheid (Ministeries van VWS, J&V en SZW). Op dit niveau participeert Sterk
Huis in een aantal overlegplatforms. Deze hebben vooral te maken met inhoudelijke thema’s
op het gebied van Veiligheid en complexe problematiek. De rol van de ministeries is op dit
moment met name de systeemverantwoordelijkheid en het trachten bij te dragen aan
conflicterende systemen vanuit verschillende ministeries en wetten.
De VNG. Op het niveau van de VNG is het lastig te bepalen wie de belanghebbenden zijn. Er
is regelmatig sprake van conflicterende belangen tussen de ‘vrijheidsgraden op regio of
lokaal niveau’ en de rationaliteit van eenduidigheid in inkoopsystemen,
verantwoordingssystemen en heldere organisatie van hoogspecialistische
behandelmogelijkheden die alleen landelijk zinvol te ontwikkelen zijn.
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De Regio Hart van Brabant en de afzonderlijke gemeenten. Op het niveau van de regio en de
individuele gemeenten is de regionale bestuurscommissie Jeugd een belangrijke stakeholder
voor Sterk Huis. Sterk Huis probeert met alle wethouders op Wmo en Jeugd contact te
onderhouden om input te leveren voor majeure vraagstukken. Om bestuurlijke ambitie en
beleidsuitvoering congruent te houden is ook de grote groep ambtenaren rond de
bestuurscommissie belangrijk voor Sterk Huis. Wij proberen overzicht te houden op de
betrokken ambtenaren en procedures die in gang gezet worden. Raadsleden nodigen we uit
voor een bezoek aan Sterk Huis, daarnaast nemen zij ook zelf initiatief voor ontmoetingen
met Sterk Huis. We denken gevraagd, maar ook ongevraagd mee over ontwikkelingen.

Op het niveau van de afzonderlijke gemeenten zijn zowel de directeuren, als de ambtenaren als de
gemeenteraden stakeholders die Sterk Huis in beeld heeft, actief benadert of voorziet van
informatie. Ook de Cliëntenraden hebben hierin een zeer actieve en gewaardeerde bijdrage.
4. De inhoudelijke netwerkpartners in de relevante werkzaamheden van Sterk Huis bevinden zich in
de Toegangsteams/sociale wijkteams, het onderwijs, het welzijnswerk, het grote ambulante
specialistische veld en bij de hoogspecialistische multifunctionele zorgorganisaties.
Door de hele organisatie van Sterk Huis hebben collega’s contact op diverse niveaus.
Kernoverleggen met netwerkpartners zijn:










Het overleg met de Toegangspartners/sociale wijkteams in het lokale veld (negen
gemeenten). Dit is per gemeente verschillend.
Overleg met diverse individuele scholen en met Passend Onderwijs.
Samenwerking in het Kennisnetwerk Samenwerkende Jeugd Specialisten (SJS), een
kennisnetwerk in nauwe samenwerking met Fontys Hogescholen.
Samenwerking in Cross Roads (hoog specialistische samenwerking met GGZ en sector voor
licht Verstandelijk Gehandicapten l-VG).
In het veld van de Wmo werken we samen in de Maatschappelijke Ontwikkelings
Maatschappij (MOM). En met de partners in de Maatschappelijke Opvang, GGZ en RIBW.
Sterk Huis neemt deel aan het ontwikkeloverleg binnen het Zorg- en Veiligheidshuis.
Op het gebied van opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) overlegt
Sterk Huis actief met Nidos, en is er ook sprake van ketenoverleg voor een samenhangend
zorgprogramma in de regio Hart van Brabant.
Op het gebied van werkgelegenheid is er overleg met Transvorm, samenwerkingsverband
van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant, en met netwerkpartners,
onder meer over het regionaal actieplan aanpak tekorten (RAAT).

5.
De maatschappelijke omgeving heeft ook een aantal belangrijk stakeholders voor Sterk Huis.
We voeren actief overleg met betrokken ondernemers, maatschappelijke vertegenwoordigingen
(sociale raden, vrijwilligersorganisaties), serviceclubs en filantropische instellingen. Sterk Huis zoekt
consequent naar draagvlak voor haar cliënten en het werk van Sterk Huis. Wij zijn ervan overtuigd
dat participeren en kansen krijgen in ‘het gewone leven’ cruciaal is voor een veilige en zelfstandige
toekomst.
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3.4.

Samenwerkingspartners

Bij 3.3. noemen we aantal belangrijke samenwerkingspartners. Specifieke samenwerking van belang
hebben we:


Met GGz Breburg en Amarant Groep werken we samen in de ontwikkeling van het
hoogspecialistische zorglandschap in de regio Hart van Brabant.
Met Amarant Groep werken we samen op het thema ouderschap, tienermoederschap,
Jeugdprostitutie en observatietrajecten voor complexe gezinsproblemen.
Met GGz Breburg werken we samen in F-ACT en MBT.
Met De Viersprong werken we in een MST-team.
We zijn actief in de regionale Taskforce Kindermishandeling.
Met een groot aantal partners werken we samen aan een ‘scheidingsstraat’ in de regio Hart
van Brabant.
Met Passend Onderwijs werken we samen in ’t Kompas en Kombi (voorkomen van
schooluitval).
Met het onderwijs, de peuterspeelzalen, Kinderdagverblijven en de gemeente Goirle werken
we samen in ‘Basiskracht’.
Met het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheid (Avans) en de vakgroep Klinische Psychologie
van Tilburg University werken we samen in het te ontwikkelen wetenschappelijk
onderzoeksprogramma van Sterk Huis.
Met zowel Fontys Hogescholen als Avans Hogeschool trekken we samen op in
beroepsinnovatie en vakontwikkeling, waaronder het programma Jeugdprofessional van de
Toekomst.












3.5.

Publieke verantwoording

Sterk Huis draagt zorg voor een ‘publieksversie’ van het formele Jaardocument. We verspreiden dit
document breed naar alle betrokkenen. Dit document is ook in te zien op onze website. Het formele
Jaardocument, voorzien van een verklaring van een accountant, wordt beoordeeld door onze
financiers.
Sterk Huis is een stichting. De statuten, toezichthouders en bestuur zijn bekend met namen en
functies en voor eenieder in te zien bij de Kamer van Koophandel. De begroting en
jaarverantwoording worden formeel met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad besproken en
hen wordt advies gevraagd. Sterk Huis heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Eventuele
incidenten worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Zij ziet toe op onafhankelijk
onderzoek en vraagt om maatregelen.
Door het hele jaar heen is Sterk Huis zeer actief op social media en organiseert zij regelmatig
webinars. Naast onze website, benutten we social media als LinkedIn, Facebook, Twitter en
Instagram intensief voor het delen van onze diensten, ontwikkelingen, ervaringen van cliënten en
evenementen. Ook vragen we via deze kanalen aandacht voor cruciale (actuele) thema’s en
campagnes.






www.sterkhuis.nl
https://www.linkedin.com/company/535245/admin/
https://www.facebook.com/Sterkhuis/
www.twitter.com/sterkhuis
www.instagram.com/sterkhuis
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3.6.

Sponsoring en specialistische kennisontwikkeling

In 2018 heeft Sterk Huis formeel de nieuwbouw geopend, afscheid genomen van de naam Kompaan
en De Bocht en de nieuwe naam officieel gelanceerd. De nieuwbouw, inclusief een belevingstuin, een
Tovertuin, een Winkeltje en een Koffiecorner zijn mogelijk gemaakt door grote betrokkenheid van
een grote groep sponsoren.
Sterk Huis voert ook na realisatie van de nieuwbouw een actief sponsorbeleid. Voor innovatie en
voor een deel van onze projecten is Sterk Huis, net als een groot deel van de jeugdzorgsector,
afhankelijk van sponsorgeld. Wij richten ons hierbij zowel op de grote filantropische fondsen, als de
regionale serviceclubs, als de regionale bedrijven en stichtingen, als individuen en families die ons
goed gezind zijn.
We doen altijd mee aan de NLdoet dag. Daarnaast krijgen wij regelmatig vragen om een ‘teamdag’
van een bedrijf of organisatie te laten starten met een ‘goede klus’ bij Sterk Huis. Ook zelf doen we
graag iets ‘terug’ voor onze sponsoren. Al onze sponsoren vragen wij wat we voor hen kunnen doen,
want we geloven in positief relatiebeheer. Onze wederdiensten bestaan veelal uit een voorlichting,
een werkbezoek of een specifieke deskundigheidsbevordering.
Het onderhouden van contacten en het aanvragen van fondsen en subsidies kost heel veel tijd. Tijd
(menskracht) die we eigenlijk nauwelijks beschikbaar hebben in onze organisatie. Daarnaast betreft
sponsoring altijd ‘korte termijn’ ondersteuning, variërend van een activiteitensubsidie tot een
sponsorproject van twee jaar. Sterk Huis zou zeer gelukkig worden van een filantropische instelling of
bedrijf dat een meerjarige sponsorrelatie met ons wil aangaan, omdat het gelooft in de potentie en
doorontwikkeling van Sterk Huis.
We hebben inmiddels drie keer een aanvraag gedaan bij de Postcodeloterij voor meerjarig
partnership. Die werd drie keer afgewezen. In 2019 zullen we ons opnieuw richten op meerjarig
partnership.
In 2018 heeft Sterk Huis een bescheiden wetenschapsprogramma vastgesteld. Sterk Huis realiseert
zich terdege dat effectiviteit van de hulpverlening een cruciale succesfactor is.
Sterk Huis heeft ervoor gekozen óók een eigen wetenschapsprogramma vast te stellen, terwijl we
ook participeren in de Academische Werkplaats Jeugd van Tranzo van Tilburg University. Dit omdat
de ervaring is dat zorgorganisaties bij kennisinstituten vaak gezien worden als ‘databron’ waar de
kennispartij dan onderzoek op uitvoert. Onderzoek dat slechts gedeeltelijk het belang van de
zorgorganisatie bedient.
Sterk Huis heeft haar eigen onderzoeksprioriteiten vastgesteld. Thema’s van onderzoek zijn:




trauma en hechting, mede in relatie tot autonomie- ontwikkeling;
veiligheid bij sekse specifiek geweld;
complexe scheidingen.

In de wetenschapscommissie van Sterk Huis participeren: Tilburg University met de hoogleraar
klinische psychologie, Avans Hogeschool met de lector Geweld in Afhankelijkheid en daarnaast een
emeritus hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. Vanuit onze eigen organisatie participeren
een clustermanager en de bestuurder. Een gedragswetenschapper is de coördinator van het
programma. Uitgangspunt is dat Sterk Huis mede bepaalt, profiteert en credits krijgt voor het
onderzoek dat bij Sterk Huis wordt uitgevoerd.
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3.7.

Milieu- en duurzaamheidsaspecten

Sterk Huis neemt deel aan de ‘Green Deal’ in de regio Hart van Brabant. Kernthema’s in onze plannen
zijn:




ledverlichting;
zonnepanelen;
afvalscheiding.

Met het tekenen van de Green Deal hebben we verklaard samen met de gezondheidssector in Hart
van Brabant, het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB), de gemeenten in de regio Hart van Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
(BOM) en Stichting MOED, invulling te geven aan de afspraken uit het Nationaal Energieakkoord van
2013 over duurzame groei en een breed gedragen, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid.
Door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan en te kijken naar
voedselverspilling en de vervoersbewegingen van personeel, worden de milieuprestaties van de
organisaties verbeterd. Deze Green Deal ligt in lijn met een landelijke Green Deal die mede wordt
ondersteund door onder andere de Ministeries van VWS, EZ en I&W en diverse zorgkoepels.
Op 26 april 2017 honoreerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onze aanvraag voor de
SDE-subsidie voor Zonnepanelen. Na een aanbestedingstraject is een voorkeursleverancier
geselecteerd om de panelen te realiseren. Om de subsidie daadwerkelijk te verkrijgen dient de
installatie uiterlijk drie jaar na toekenning in gebruik genomen te worden.
In de praktijk van 2018 is het voor ons financieel niet mogelijk geweest om te investeren in
duurzaamheid. De exploitatie binnen de Jeugdzorg in de regio Hart van Brabant staat dusdanig onder
druk dat wij 2018 afgesloten hebben met een negatief resultaat, en in 2018 hebben wij nauwelijks
investeringen kunnen doen.
Ook met de negatieve exploitatie in 2018 is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor
‘groene leningen’. De duurzaamheidsvoornemens voor 2018 hebben we om deze reden niet kunnen
realiseren. In 2019 zullen we opnieuw bekijken of we kunnen investeren in duurzaam
energieverbruik. Wij hebben de positieve berekeningen van deze investeringen paraat, maar niet de
middelen om de start te maken.
4.

Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.1.

Governance code

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken conform de Zorgbrede Governance Code.
Per januari 2018 is de naam van de stichting Kompaan en De Bocht gewijzigd in de stichting Sterk
Huis. De statuten van de nieuwe stichting zijn opgesteld conform de vigerende Zorgbrede
Governance Code.
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Sterk Huis verhouden zich niet alleen in letter,
maar zeker ook in geest tot de Zorgbrede Governance Code.
De Raad van Toezicht heeft een zelfevaluatie gehouden met een extern begeleider en zij heeft
daarbij volgens de principes van Good Governance gesproken over haar functioneren. Zij spreekt
regelmatig met zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad. Diverse leden van de Raad van
Toezicht hebben een verdiepend werkbezoek gebracht aan afdelingen.
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De Raad van Bestuur heeft zich in 2018 aangemeld voor accreditatie. Zij neemt deel aan een
intervisiegroep binnen de NVZD. Accreditatie is gepland in het 1e kwartaal van 2019.

4.2

Bestuur

Sterk Huis kent een éénhoofdig bestuur. Dit bestuur wordt uitgevoerd door mevrouw E.J.M.A. Smits.
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Sterk Huis Sinds 2002.
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Prinsheerlijk, bijzonder leren en werken
Lid van de Raad van Toezicht van Stichting
Surplus
Lid van de Stichting Vrienden van de nieuwbouw
van De Bocht
Lid van het bestuur van de Stichting
Gabriëlafonds
Lid van de Raad van Toezicht Coöperatie de
MARQ (geriatrische revalidatie)

Sinds 1-4-2012. Termijn loopt af op 31-3-2020.
Niet herbenoembaar.
Sinds 1 oktober 2017.
Sinds 1 december 2015. Samenhangend met de
functie van bestuurder van Sterk Huis.
Geliquideerd per 1 december 2018.
Sinds 6 juni 2013. Samenhangend met de functie
van bestuurder van Sterk Huis.
Vanaf 1-1-2018 t/m 31-12-2018.

Bestuurder zijn in de Jeugdzorg was, ook in 2018, geen sinecure. De voorbereidingen voor de
transitie zijn in 2014 begonnen. Nu, vijf jaar later, is er zeker nog geen sprake van een evenwichtig en
getransformeerd zorglandschap. Het is een constante ‘strijd’ om de vernieuwende visie van Sterk
Huis.
1.
Investeer in effectiviteit binnen de hoogspecialistische hulpverlening voor
multiprobleemkinderen en -gezinnen om duurzame resultaten te bereiken.
2.
Maar investeer ook in kennis en data op maat van ‘de bekende problematiek’ aan de
voorkant op scholen, op kinderdagverblijven om grote problemen te voorkomen.
We hebben de ambitie positief te blijven en onze thema’s te blijven bespreken, en alleen zover nodig
aan te passen aan een ‘systeemwereld’ van aanbestedingen en gediversifieerde
financieringsstromen. We brengen graag onze visie op betaalbaarheid van de zorg onder de
aandacht, met de inhoudelijke en organisatorische voorwaarden. Zeker wanneer in de regio grote
financiële tekorten ontstaan cq blijven en ook Sterk Huis als organisatie geen positieve exploitatie
kan draaien, hebben we de taak hierin gezamenlijk op te trekken. Het goede nieuws is dat er
langzaam breder gedragen besef komt van de noodzaak om daadwerkelijk de hulpverlening te
transformeren, financieringsstromen te verbinden en te investeren in kennis en data.
Bestuurder zijn in deze tijd vraagt om intensief netwerken en doordachte strategieën. Belangen,
rationeel of irrationeel, moeten in beeld zijn en slimme coalities en consortia zijn cruciale vormen
van samenwerking. In 2018 is naast de bestuurder een nieuwe directeur aangesteld. Het accent in de
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portefeuille van de directeur ligt op de interne bedrijfsvoering in nauwe samenhang met
vernieuwende samenwerking en ‘verdienmodellen’.

4.3.

Toezichthoudend orgaan

- De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2018 is:
Naam lid
RvT

Functie

Auditcommissie Kwaliteitscommissie Remuneratiecommissie

M. Hendriks voorzitter

X

T.
ViceLeeggangers voorzitter

X

B. Peters

X

lid

X

S. Wuisman lid

X

L.C.M.
Frings

X

lid

Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht (stand van zaken 31 december 2018)
Naam

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

lid raad van bestuur
ziekenhuis Rivierenland

lid RvT Stichting Volckaert

M. Hendriks
T. Leeggangers

Voorzitter Raad van bestuur
Wij zijn jong BV (Eindhoven)

bestuursvoorzitter
Stichting Richting (Dongen)

B. Peters

concerncontroller Open
Universiteit

S. Wuisman

advocaat
Mr. Van Zijl advocaten

L.C.M. Frings

Wethouder Nijmegen

Lid RvT XONAR

In de bijlage is een overzicht met verbonden partijen opgenomen.

De Raad van Toezicht heeft in 2018 een intensief jaar bij Sterk Huis meegemaakt en zich actief en
intensief ingezet. In 2018 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. Eén van
beide nieuwe toezichthouders heeft zich om hem moverende redenen na de zomervakantie 2018
teruggetrokken uit de Raad van Toezicht. In 2018 is de werving in gang gezet om de ontstane
vacature weer op te vullen.
Een feestelijk moment, ook voor de Toezichthouders, was de officiële opening van Sterk Huis in april
2018. Een proces van jaren om nieuwbouw te realiseren én een vernieuwende visie op hulpverlening
te presenteren, in jaren van economisch harde tegenwind, kende een mooi hoogtepunt bij de
formele opening. De Raad van Toezicht was met gepaste trots getuige van de uitreiking van de hoge
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koninklijke onderscheiding aan de bestuurder, een fantastische blijk van waardering voor het vele
goede werk dat door de bestuurder en de organisatie wordt verricht voor hen die het zo hard nodig
hebben.
Cruciaal was gedurende het hele jaar 2018 de spanning tussen de hoge druk op de risico’s in de
exploitatie, de maatschappelijke opdracht en de noodzakelijke ontwikkeling en innovatie. De
financieel negatieve, risicovolle exploitatie heeft van de toezichthouders kritische nabijheid en
vertrouwen gevraagd. De gesprekken die gevoerd zijn tussen de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur zijn in 2018 scherp en met focus op de financiële huishouding geweest.
De context waarin Sterk Huis moet werken is, net zoals voor veel organisaties in de Jeugdzorg, een
complex en risicovol.
Er is landelijk, maar ook in de regio Hart van Brabant, sprake van:





ontoereikende tarieven;
zeer complexe administratieve processen in de aanbestedingen en facturatie;
een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers;
contracten die slechts voor één jaar worden aangegaan.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben in goed overleg besloten gezamenlijk op te
trekken naar de bestuurscommissie van de regio Hart van Brabant. Dit is voor de Raad van Toezicht
een ongebruikelijke stap, maar het werd door allen als noodzakelijk geacht vanuit de eigen
verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht met het oog op de continuïteit van de organisatie.
Ontoereikende tarieven maakten het Sterk Huis onmogelijk om een duurzame positieve
bedrijfsvoering te realiseren.
Na een toets door de controller van de gemeente Tilburg is vastgesteld dat de kostprijzen van Sterk
Huis inderdaad redelijk zijn opgebouwd en de door de gemeenten gehanteerde tarieven te laag zijn
om de hulpverlening op een financieel verantwoorde wijze te kunnen bieden. De tarieven zijn dan
ook voor 2019 aangepast. Daarmee sluiten we het jaar 2018 met een goed vooruitzicht voor de
toekomst af. De Raad van Toezicht verwacht dat, vanwege de gewijzigde tarieven, weer met een
sluitende begroting kan worden gewerkt waardoor de combinatie van reguliere bedrijfsvoering en
noodzakelijke innovatie hand in hand kunnen gaan. Als de Raad van Toezicht wensen we in de
toekomst ook meer in de klankbordrol een bijdrage te kunnen leveren en minder vanuit het
financiële toezicht.
De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers van Sterk Huis voor de enorme inzet voor zowel
jeugdigen als volwassenen die met onze steun hun plaats in de maatschappij weer beter kunnen
innemen. Op eenieder is een zware wissel getrokken tijdens de transitie. Op de medewerkers omdat
zij hun vertrouwde wijze van werken moesten inwisselen voor een nieuwe werkwijze met beperktere
middelen terwijl de zorgzwaarte alleen maar is toegenomen. Ook op het management is een groot
beroep gedaan om met de beperkte middelen te blijven zoeken naar een betere sturing (intern) en
een beter tarief (extern). We mogen heel trots zijn op hetgeen is bereikt en kijken met vertrouwen
de toekomst in.
De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad zijn op een andere manier ‘toezichthoudend’ op Sterk
Huis. Conform de WOR en de WMCZ worden zij beide volgens de vastgelegde afspraken om advies of
instemming gevraagd.
In de manier van samenwerken, met zowel de OR als de CR, is sprake van open communicatie en
gezamenlijk optrekken in ontwikkelingen en zorgpunten voor de organisatie.
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Samen met de OR heeft Sterk Huis een manifest over werkdruk geschreven dat is gepresenteerd in
de aanloop naar de landelijke staking die door de vakbonden werd georganiseerd in september 2018.

5.

Beleid, inspanningen en prestaties

5.1

Kwaliteit van zorg

5.1.1

Tevredenheid en effect

Elke cliënt heeft een eigen plan waarin de doelen van de hulpverlening worden besproken en wordt
vastgelegd welke hulpvorm hierbij wordt ingezet. Regelmatig wordt de voortgang besproken en
wordt bekeken in 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. Aan het eind van het eind van het hulptraject meten wij op basis van dit plan:
De tevredenheid van de cliënt. Aan het eind van elke hulpverleningstraject vragen we cliënten (en
ouders) naar de tevredenheid over het doorlopen traject. Cliënten geven Sterk huis gemiddeld een
8,3; moeders een 8,2 en vaders een 6,9.
In 2019 starten we een pilot om de tevredenheid van cliënten ook tussentijds te meten. Wanneer dit
voldoende succesvol is, gaan we deze in het najaar volledig inzetten op alle hulpverleningstrajecten.
Hiermee willen we tevens de respons bevorderen.
Doelrealisatie (op basis van reden einde zorg). Medewerkers geven bij het afsluiten van een traject
aan wat de reden is voor beëindiging. Ongeveer 80% kunnen we hier zien als positieve uitstroom,
waarbij voor 62% geldt dat de doelen gerealiseerd zijn. Bij 10% is de reden een externe oorzaak zoals
verhuizing en bij 8% wordt de hulpverlening in goed overleg beëindigd (bijvoorbeeld omdat er een
lichtere/zwaardere hulpvorm nodig wordt gedurende het traject). Negatieve uitstroom betreft de
eenzijdige beëindiging van de hulp (12 % door cliënt en 7 % door de medewerker)
Situatie verandering. Vanaf 2019 gaan we intensiever meten op basis van de zogenoemde ROMmeting. Hierbij wordt aan het begin van het hulptraject met een enquête bij de cliënt een ‘foto’
gemaakt van de situatie van de cliënt. Vervolgens wordt eenzelfde meting gedaan voor een
‘eindfoto’ op het moment dat het traject wordt afgesloten. Deze meting deden we in 2018 ook, maar
onvoldoende om representatieve uitspaken te doen.
5.1.2. Klachten en klachtenregeling
Sterk Huis is van mening dat de klachten zo dicht mogelijk bij de situatie waar ze in ontstaan
afgehandeld moeten worden. In eerste instantie wordt dan ook door de hulpverlener en zijn of haar
leidinggevende gezocht naar een oplossing. In de meeste gevallen kunnen klachten op informele
wijze worden opgelost door gesprekken tussen de indiener van de klacht en hulpverlener of de
leidinggevende. Deze klachten bereiken de klachtenfunctionaris niet en zijn derhalve niet terug te
zien in dit jaarverslag. Wanneer een cliënt zelf of iemand namens hem of haar de klacht bij de
klachtenadministratie indient ter behandeling door de externe klachtencommissie, bieden we altijd
een bemiddelingsgesprek aan. 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. Wanneer dit problemen oplevert kan de
cliëntenvertrouwenspersoon, die aan Sterk Huis is verbonden ondersteuning bieden.
Wijze waarop de klachten procedure onder de aandacht wordt gebracht van betrokken jeugdigen,
ouders en pleegouders
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De wijze waarop Sterk Huis klachten behandelt, staat beschreven in de klachtenregeling voor
cliënten en pleegouders. De klachtenregeling is ter inzage op de website van Sterk Huis geplaatst
(www.sterkhuis.nl). Ook kan via deze website een online klachtenformulier ingevuld worden.
Sterk Huis heeft daarnaast de informatie voor cliënten over de klachtenregeling op schrift gesteld en
deze informatie wordt bij binnenkomst aan elke cliënt of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt
uitgereikt. Ook wijzen we op de informatie over de klachtenregeling op de website van Sterk Huis.
Klachtenformulieren zijn ook te verkrijgen via de groep of afdeling waar de cliënt hulp ontvangt, de
receptie of de klachtenadministratie.
De externe klachtencommissie
De externe klachtencommissie van Sterk Huis wordt gevormd door een aantal van Sterk Huis
onafhankelijke leden, die, in wisselende samenstellingen, met drie personen de voorgelegde klachten
behandelen op grond van de Jeugdwet.
De samenstelling van de klachtencommissie was gedurende het verslagjaar als volgt:






mevrouw mr. V.M. Smits, voorzitter (juriste)
mevrouw drs. H. van den Berg, lid (gedragsdeskundige)
mevrouw mr. R. Heerkens (juriste)
mevrouw mr. J.J. Burgers, lid (juriste)
de heer mr. drs. A. de Jong, lid (arts)

De klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (juriste).
Klachten in 2018
In 2018 zijn er 31 klachten ingediend, hiervan zijn er 24 intern opgepakt. Twee klachten zijn
ingetrokken en vijf klachten zijn in behandeling genomen door de externe klachtencommissie en alle
zijn ontvankelijk verklaard.
De externe klachtencommissie heeft in 2018 alle klachten binnen de geldende termijnen
afgehandeld. Bij de klachtenbehandeling zijn zowel de klager als de beklaagde gehoord in een zitting.
De commissie beoordeelde drie klachten als ongegrond en een klacht werd als deels gegrond
beoordeeld. Een klager heeft later afgezien van de hoorzitting.
De klachtencommissie heeft een maal advies gegeven naar aanleiding van een behandelde klacht, dit
advies is vertaald in een verbeterplan dat uitgevoerd wordt.
5.1.3. Incidenten
In 2018 zijn 328 incidenten gemeld waarbij 113 cliënten betrokken waren. Dit is een stijging van 38,4
% ten opzichte van 2017, toen er 237 incidenten zijn gemeld. De sterke stijging van het aantal
meldingen ten opzichte van 2017 is niet gelijkmatig over alle clusters zichtbaar. Het aantal meldingen
bij cluster 3 en 4 is in verhouding sterk gestegen. In de clusters 5 en 6 is er sprake van een daling van
het aantal meldingen:
 Cluster 1: stijging van 4 naar 6 meldingen.
 Cluster 2: stijging van 13 naar 24 meldingen
 Cluster 3: stijging van 128 naar 183 meldingen
 Cluster 4: stijging van 26 naar 64 meldingen
 Cluster 5: daling van 22 naar 13 meldingen
 Cluster 6: daling van 43 naar 13 meldingen.
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Aantal incidenten ten opzichte van het aantal unieke cliënten
Het aantal incidenten moet gezien worden in relatie tot het aantal unieke cliënten dat in zorg is
geweest en het aantal incident-veroorzakende cliënten. Onderstaande tabel toont deze gegevens.
Het percentage geeft weer hoeveel procent van de cliënten betrokken was bij een incident.

jaar

unieke
cliënten

incident
veroorzakende
cliënten

aantal
incidenten

%

2018

2386

113

328

4,69%

2017

2273

82

194

3.60%

2016

2457

100

385

4,07%

5.2

Personeelsbeleid

5.2.1

Kwaliteit van het werk en ontwikkeling professionals

Sterk Huis is een specialistische organisatie met een stevige visie op de kwaliteit van de
dienstverlening en daarmee op de ontwikkeling van haar medewerkers. De Steeds Sterker Academie
faciliteert met onder meer trainers, coaches, supervisoren en intervisoren de professionele en
persoonlijk ontwikkeling van de medewerkers. Sterk Huis kent een grote populatie SKJgeregistreerde medewerkers. We zijn in staat om intern met de juiste begeleiding en training de
(her)registratie en dus de professionaliteit en kwaliteit van deze medewerkers te garanderen.
Specialistische zorg vraagt specialistische deskundigheid. Een jaarlijks focusthema van de organisatie
zorgt ervoor dat we als organisatie ‘samen’ dezelfde taal spreken en onze inspanningen – ook op het
gebied van ontwikkeling - richten. Want alleen dan kan het geleerde ook toegepast en geborgd
worden. In 2018 was het focusthema hechting en trauma, dit jaar is dat Veiligheid. In 2018 is elke
medewerker binnen Sterk Huis getraind in hechting en trauma, op maat van wat nodig is voor het
werk.
De Steeds Sterker Academie werkt vraaggericht. Clusters maken jaarlijks een opleidingsplan, afgeleid
van de organisatievisie en het jaarwerkplan van het betreffende cluster. Er wordt dus specifiek
getraind op de behoefte van de organisatie, de teams en de medewerkers.
Professional van de Toekomst
Het is van cruciaal belang dat professionals de ‘fit’ met hun baan hebben, en in de toekomst ook
houden. Immers, ontevredenheid, handelingsverlegenheid e.d. vragen meer overleg en veroorzaken
meer stress. De gevraagde competenties voor de functie van jeugdzorgprofessional zijn erg
veranderd en zullen in de toekomst nog meer ontwikkelen. Met de uitwerking van de competenties
van professional van de toekomst en het hierop aanpassen van het opleidingsbeleid, beogen we dat
medewerkers blijven ‘passen’ bij hun functie. Voorbeelden hiervan zijn in 2018 de trainingen
‘Mediawijsheid’ en ‘Ambassadeurschap en ondernemerschap in zorg’. In de regio werken we sinds
2017 mee aan een (mede door ons ontwikkeld) Traineeprogramma voor Jeugdprofessionals en sinds
eind 2018 werken we samen met netwerkpartners aan een Post HBO-leergang ‘professional van de
toekomst’.
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P&O werkt aan functiedifferentiatie voor de pedagogisch medewerkers (nu een MBO-functie) en de
opleidings- en ontwikkelmogelijkheden voor deze functie. In 2018 zagen we dat HBO-geschoolde
medewerkers in deze functie minder handelingsverlegen zijn en dat een upgrade in de functie naar
HBO-niveau noodzakelijk is om de jeugd van de juiste hoogspecialistische zorg te voorzien. Een
betere waardering, beloning en een goed perspectief werken werkdruk verlagend.
Het binden en boeien van medewerkers was ook in 2018 een belangrijk P&O-thema. De krapte op de
arbeidsmarkt werd sterker voelbaar, zeker in bepaalde functiegroepen, en noodzaken ons om
thema’s als arbeidsmarktcommunicatie, duurzame inzetbaarheid en binden en boeien te prioriteren
in het jaarwerkplan. Het werven en behouden van kwalitatief goede en gemotiveerde medewerkers
is van het hoogste belang voor de kwaliteit van dienstverlening.
5.2.2. Medezeggenschap
In 2018 heeft de Ondernemingsraad veel aandacht besteed aan het thema werkdruk. De OR heeft
samen met de directie een manifest opgesteld en de ‘5 voor 12’-actie georganiseerd om het
ministerie van VWS bewust te maken van oorzaken en oplossingen voor werkdruk. Hierbij werkte de
OR samen met de vakbonden FNV en CNV. De OR is verder actief in de speerpunten; behouden van
specialistische zorg en deskundige medewerkers, aandacht hebben voor een financieel gezonde
organisatie en zorgvuldige beleidsvoering met aandacht voor de PDCA cyclus.
Het aantal OR-leden (8) is in 2018 gelijk gebleven, twee leden hebben de OR verlaten en twee
nieuwe zijn gestart. De OR heeft nog 1 vacature voor een nieuw lid.

5.3

Innovatie en Ontwikkeling

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 3 (3.6 Sponsoring en specialistische kennisontwikkeling) is het
slechts zeer beperkt mogelijk om binnen de beschikbare budgetten menskracht vrij te maken voor
innovatie en ontwikkeling.
Sterk Huis is in haar vezels een organisatie die zeer gericht is op continue verbetering en ontwikkeling
binnen haar hulpverlening. We hebben in 2018 expliciet moeten kiezen voor beperking van deze
innoverende houding en ambitie, om de dreiging van grote tekorten en de dreiging op voortbestaan
van Sterk Huis af te wenden.
Sterk Huis speelt desondanks een belangrijke rol in de volgende innovaties:







GIRFEC (Getting It Right For Every Child). Op uitnodiging van Sterk Huis zijn de wethouder
Jeugd en Onderwijs van Tilburg en de voorzitter van het College van Bestuur van een grote
koepel voor basisonderwijs mee geweest op werkbezoek naar Schotland. De inspirerende
visie op inclusief onderwijs en inclusieve zorg worden momenteel uitgebreid besproken in de
gemeente Tilburg, Sterk Huis is nauw betrokken bij de lokale en regionale
implementatieaanpak onder de titel ‘Elk kind een goede start en toekomst’.
Smart Start. Sterk Huis is initiatiefnemer van het programma Smart Start. In samenwerking
met onder meer het Data Science Center van Tilburg University (DScT), CentERdata en de
regio Hart van Brabant wordt een manier van data- en kennisbases werken ontwikkeld.
Omdat we willen stoppen met ‘dweilen met de kraan open’.
In de regio Hart van Brabant is onder voorzitterschap van de wethouder van Tilburg de
Taskforce Kindermishandeling actief. Sterk Huis is hierin een belangrijke partner.
Sterk Huis heeft een wetenschapsprogramma in ontwikkeling voor een aantal cruciale
inhoudelijke thema’s (zie paragraaf 3.6).
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Op uitnodiging participeert Sterk Huis in een netwerk dat zich inspant om ‘Alicia’s van de
toekomst te voorkomen’. Hiertoe proberen we concreet de kansen voor vijf ‘dreigende’
Alicia’s te verbeteren en vervolgens een aanpak te ontwikkelen die voorkomt dat kinderen
en jongeren extreem veel worden doorgeplaatst binnen de jeugdzorg.
Sterk Huis behandelt binnen haar psychotraumacentrum kinderen, jongeren, mannen en
vrouwen die te maken hebben (gehad) met (vroegkinderlijk) chronisch trauma. De
behandeling van deze trauma’s is de belangrijkste kans om duurzaam een veilig en
zelfstandig leven op te kunnen bouwen. Sterk Huis heeft cruciale meerwaarde omdat zij zich
realiseert dat de trauma’s altijd in de context van het gezin en de multiproblematiek van het
gezin moeten worden gezien.
In nauwe samenwerking met de regio Hart van Brabant is Sterk Huis bezig om te zorgen dat
er meer variaties komen in de beschikbare vervangende woonvormen voor kinderen. We
willen allemaal dat kinderen thuis, of zo thuis mogelijk, kunnen opgroeien. Dit vraagt echter
om cruciale doorontwikkeling van de huidige beschikbare woonvormen.
Vanuit het Kennisnetwerk samenwerkende jeugdspecialisten (SJS) en Fontys Hogescholen is
een traineeprogramma voor de ‘jeugdprofessional van de toekomst’ ontwikkeld. Sterk Huis
draagt hier vanuit P&O en de bestuurssecretaris actief aan bij en neemt deel met een
trainee. Sterk Huis heeft met de gemeente Goirle het programma ‘Basiskracht’ ontwikkeld.
Op alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groepen 1 en 2 wordt geïnvesteerd in een
stevigere deskundigheid gewoon in de basis.

5.4. Financieel beleid
5.4.1 Hoofdlijnen financieel beleid
Het financieel beleid van Sterk Huis is gericht op het waarborgen van het verlenen van hulp en zorg
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 vangen.
Om voortdurend inzicht te creëren in het mogelijk ontstaan van financiële risico’s, hanteert Sterk
Huis een vaste set aan kengetallen. De volgende tabel laat het historisch verloop van die kengetallen
zien. Deze kengetallen geven de financiële positie in het verslagjaar weer. Dit is een van de
indicatoren voor het verkrijgen van een beeld over de stabiliteit en financiële continuïteit van het
bedrijf.
Historische verloop financiele parameters 2016 - 2018
Kengetallen

2018

Current ratio

1,111

1,159

1,020

Solvabiliteit ev/vv

0,861

0,674

0,530

Solvabiliteit ev/tv

2017

2016

0,319

0,295

0,203

Weerstandsvermogen

1)

0,161

0,207

0,142

Weerstandsvermogen

2)

0,179

0,168

0,168

517

778

157

Netto werkkapitaal in € 1.000
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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.

De boekwinst in 2018 uit hoofde van verkoop onroerend goed en de gekozen wijze van verwerking
(als boekwinst materiële vaste activa) leiden ook dit jaar tot een verbetering van de solvabiliteit en
versterking van het weerstandsvermogen van de stichting. Sterk Huis blijft ruim boven de landelijke
norm van 15% voor de budgetratio en ook de solvabiliteit (bankennorm) van 27,5% (kritische norm)
wordt ruim overschreden.
De current ratio laat met 1,111 ten opzichte van 2017 (1,159) een lichte daling zien, Sterk Huis kan
echter ruim haar verplichtingen op korte termijn nakomen.

5.4.2 Beschrijving positie op balansdatum
Sterk Huis sluit het jaar 2018 af met een negatief resultaat uit bedrijfsvoering van € -1.267.151. Dit is
een kleine daling ten opzichte van 2017, waarin we het jaar afsloten met een negatief resultaat uit
bedrijfsvoering van € 1.162.738. Door een boekwinst op de verkoop van het pand Kwaadeindstraat
komt het totale resultaat over 2018 uit op negatief € -769.399.
Voornaamste oorzaken zijn dat de inzet van het personeelsbestand zich niet voldoende heeft
vertaald in bijbehorende productie en achterblijvende tarieven. Dit wordt verder toegelicht in de
paragraaf toekomstverwachtingen.

5.4.3 Toekomstverwachtingen
Het is duidelijk dat de Jeugdzorg en de financiering van de Jeugdzorg onder grote druk staan. Sterk
Huis sluit 2018 wederom af met een verlies van € 1,2 miljoen op de operationele bedrijfsvoering.
Cruciale thema’s, nog los van de generieke korting bij de overdracht van de Jeugdzorg naar de
gemeenten, zijn:
-

Faire tarieven;
Grote administratieve lastendruk;
Werkdruk en ziekteverzuim bij medewerkers.

Het is Sterk Huis gelukt om vanaf de zomer van 2018 de bedrijfsvoering in control te krijgen. Dat is
sinds augustus 2018 zo gebleven. Dit vraagt heel veel van al onze medewerkers (in de inhoud en in
de bedrijfsvoering), en laat ons nauwelijks ruimte voor investeringen.
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De investeringen die Sterk Huis heeft moeten doen, hebben vooral te maken met investeringen in
registratiesystemen om stuurinformatie te kunnen genereren. Daarbij in acht genomen dat de
nieuwe systematiek van Resultaat Gestuurde Inkoop (RGI) van alle medewerkers weer een
verandering in proces en registratie vraagt.
Tegelijkertijd hebben we in 2018 alle kostprijzen gedetailleerd en transparant opgebouwd in beeld
gebracht. Daarbij is duidelijk geworden dat de tarieven voor 24-uurs jeugdzorg en crisishulpverlening
absoluut onvoldoende waren. Deze achterblijvende tarieven zijn mede oorzaak van de financiële
problemen.
Sterk Huis heeft sinds het najaar van 2018 ‘bijzonder beheer’ van zowel de Rabobank als de
ING-Bank. Dit bijzonder beheer heeft te maken met een negatief resultaat op de bedrijfsvoering in
2017 en 2018. Bijzonder beheer van de banken geeft ons minder vrijheid om over investeringen of
verkoop vastgoed te beslissen, beslissingen die Sterk Huis graag zelf wil nemen.
De situatie van bijzonder beheer is voor de Raad van Toezicht van Sterk Huis reden geweest om een
overleg aan te gaan met het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Jeugd van Hart van Brabant.
Dit was een serieus en betrokken overleg. Het financiële onderzoek dat aansluitend werd
afgesproken heeft duidelijk gemaakt dat de kostprijzen van Sterk Huis reëel zijn opgebouwd en dat
een aantal tarieven inderdaad onvoldoende was. Dit heeft geleid tot verhoging van het tarief voor
2019. En een gedeeltelijke compensatie voor 2018.
De prestatie van Sterk Huis om in control te komen en te blijven, stemt op het interne proces
positief.
De algemene financiële mogelijkheden zijn krap. Sterk Huis maakt geen rendement. We moeten
strak aan de wind zeilen om in de ‘zwarte cijfers’ te blijven. Rendement is nodig omdat de verliezen
van de afgelopen jaren zijn afgeboekt op het eigen vermogen. Ons eigen vermogen laat een
vertekend beeld zien, door de boekwinsten op verkoop panden in de afgelopen jaren. Echter, de
realiteit is dat door de negatieve resultaten onze liquiditeit onacceptabel onder druk is komen te
staan.
Als we naar de toekomstverwachtingen kijken is het belangrijk om een aantal zaken te melden:
-

-

Nog niet eerder was zo duidelijk dat de Jeugdzorg geweldig onder druk staat. Financieel en
inhoudelijk. Bijna alle gemeenten lijden grote verliezen op de Jeugdzorg. Als de verliezen van
de jeugdzorgorganisaties hierbij worden opgeteld, is het landelijk tekort op de Jeugdzorg nog
groter dan nu wordt gedacht.
Begin april 2019 wordt duidelijk of minister De Jonge extra geld beschikbaar stelt om de
problemen in de Jeugdzorg aan te pakken.
Als er extra middelen komen, is het belangrijk op welke wijze deze worden ingezet door de
gemeenten. Het is belangrijk of de minister ‘een oormerk’ meegeeft aan eventuele extra
middelen.
In ieder geval moet rekening gehouden worden met de huidige Cao-onderhandelingen in de
Jeugdzorg en de autonome prijsstijging in de bedrijfsvoering. Als er geen compensatie komt
voor deze kosten, is er direct sprake van een extra bezuiniging in de Jeugdzorg.
Er is sprake van een belangrijk, in het land breed gedeeld, systeemvraagstuk ten aanzien van
de tekorten. De huidige tekorten in de Jeugdzorg worden nauwelijks veroorzaakt door het
hoogspecialistische veld waar Sterk Huis toe behoort. De kosten per cliënt zijn bij Sterk Huis
niet gestegen. En het aantal cliënten is ook niet gestegen. Dit geldt ook voor de jeugd-GGz.
Binnen de jeugdzorg voor licht- verstandelijk beperkte kinderen en jongeren is wel sprake
van een stijging, dit moet echter gezien worden in de context van de aard (structurele
verstandelijke beperkingen) van de problematiek van deze doelgroep. Voor de
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-

-

-

decentralisatie werd een groot gedeelte van deze kosten gedragen door de WLZ. De
staatssecretaris heeft recent aangegeven dat hij de WLZ voor jongeren niet toegankelijk wil
maken. Daarmee is een structurele overschrijding binnen de Jeugdwet onderdeel van
gesprek.
Alhoewel Sterk Huis nog geen cijfers over de inkoop 2015 tot en met 2018 van de regio Hart
van Brabant heeft gezien (waarin patronen en ‘overschrijdingen’ inzichtelijk zouden kunnen
worden), is het waarschijnlijk zo dat, zoals in heel Nederland, de hoge kosten voor de
Jeugdzorg worden gemaakt in het ‘licht specialistische’ veld.
In het verlengde van de gewenste ‘liberalisering van de zorg’ is sinds 2015 in dit veld een
groot aantal nieuwe en groeiende aanbieders werkzaam. In de regio Hart van Brabant zijn
meer dan 150 aanbieders in dit veld gecontracteerd.
Het is bekend dat binnen deze groep, met gemiddelde tarieven, winst wordt gerealiseerd, die
ook wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van de B.V.’s.
Terwijl we tegelijkertijd moeten constateren dat de complexe hulpvragen, ook van deze
groep aanbieders, worden doorgestuurd naar het hoogspecialistische veld omdat de kennis
bij genoemde groep aanbieders ontoereikend is.
Daarnaast is er sprake van een enorme groei in het gemeentelijke apparaat waardoor sprake
is van een hoge kostenpost.
En er worden er natuurlijk ook kosten gemaakt voor de sociale wijkteams/ toegangsteams.
Dit is een wenselijke ontwikkeling om de ‘voorkant’ van de zorg te versterken, maar er is nog
geen balans in kennis en ‘indicatie’, waardoor het effect van ‘minder kinderen in de
specialistische hulpverlening’ nog niet wordt gerealiseerd.
Het zou zeer wenselijk zijn om kennis aan de voorkant (pijler twee zoals Sterk Huis dit noemt)
te versterken, en ‘onderscheidend vermogen’ te creëren.
Belangrijk om te vermelden is daarnaast dat de huidige accountantscontroles zeer uitgebreid
en kostenintensief zijn. Dit heeft de maken met de richtlijnen van de Accountants, maar ook
met de diversiteit in verantwoordingsafspraken naar financiers/gemeenten. Voor Sterk Huis
betekent dit een bedrag van meer dan €100.000 op jaarbasis.

Alhoewel er een aantal zorgelijke aandachtspunten is, is Sterk Huis positief over de verwachtingen
voor de toekomst. Veel meer dan een jaar geleden heeft Sterk Huis zicht en controle op eigen
bedrijfsprocessen.
Er lijkt ook een situatie te ontstaan, landelijk en in de regio, dat er zicht is op cruciale thema’s voor
een duurzaam samenhangend en betaalbaar stelsel voor de jeugdzorg.
Deze thema’s zijn:
-

Versterken van de kennis en samenwerking op consultatiebureaus, huisartsen,
kinderdagverblijven, scholen en wijkteams.
Sanering van het uitgedijde veld van honderden organisaties in de jeugdzorg.
Samenhang (effectief en efficiënt) tussen specialistische jeugdzorgorganisaties. Afgestemd
met minder LTA’s en gesloten jeugdzorg. Sterk Huis onderzoekt met de collega organisaties
Amarant groep en GGZ- Breburg of zij in een jeugdconsortium kunnen samenwerken.

Bij Sterk Huis is er de verwachting dat in 2019 een begin gemaakt kan worden met een volgende fase
van een samenhangend stelsel voor Jeugdzorg. Dit zal financieel ook stabiliteit geven. Niet zozeer in
capaciteit, wel in een betaalbaar en reëel hoogspecialistisch veld.
Als er in het land of in de regio, vanwege overschrijdingen, toch gekozen wordt voor generieke
kortingen op tarieven dan is er sprake van een heel ander perspectief. Dan kan Sterk Huis niet anders
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dan krimpen op de hoogspecialistische hulpverlening omdat dan geen verantwoorde hulpverlening
mogelijk is.
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6.2 JAARREKENING 2018
6.2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-18
€

31-dec-17
€

1
2
3

126.332
11.454.279
15.076
11.595.687

207.025
12.222.051
2.598.908
15.027.984

4
5

1.909.913
3.221.619
5.131.532

4.924.854
736.797
5.661.651

16.727.219

20.689.635

31-dec-18
€

31-dec-17
€

45
150.000
5.180.760
5.330.805

45
150.000
5.950.159
6.100.204

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserve
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

587.498

661.255

Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar)

8

6.194.330

9.044.847

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden

9

4.614.586
4.614.586

4.883.329
4.883.329

16.727.219

20.689.635

Totaal passiva
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6.2.2 RESULTATENREKENING OVER 2018
Ref.

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

10

30.742.949

32.184.169

29.214.647

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)

11

-952

0

505.584

Overige bedrijfsopbrengsten

12

1.964.915

1.569.960

1.879.100

32.706.912

33.754.129

31.599.331

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

25.124.974

24.790.472

23.590.827

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

1.014.909

987.106

966.010

Boekresultaat desinvesteringen vaste activa

15

-497.752

0

-2.911.643

Overige bedrijfskosten

16

7.499.494

7.343.541

7.856.644

Som der bedrijfslasten

33.141.625

33.121.119

29.501.838

BEDRIJFSRESULTAAT

-434.713

633.010

2.097.493

-334.686

-347.684

-348.228

-769.399

285.326

1.749.265

Financiële baten en lasten
RESULTAAT
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RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene en overige reserves

2018
€

2017
€

-769.399

1.749.265

-769.399

1.749.265
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6.2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
Ref.
€

2018
€

€

2017
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

-434.713

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa

1.014.908
-73.757

2.097.493

990.526
-105.797
941.151

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden zorgtrajecten
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)

2.999.865

-179.324

-268.743

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-3.179.296
2.731.122

-3.358.620

3.237.560

-376.398

88.656
-423.342

Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

884.729

178.483
-526.711
-334.686

-348.228

2.902.874

-724.626

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Ontvangen bijdrage uit fondsenwerving
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Uitgegeven leningen u/g
Aflossingen leningen u/g
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen in overige financiële vaste activa

-166.443
-

-4.792.567
114.000
681.181
-190.615

2.598.908

37.428

-

2.432.465

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.150.573

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

-2.850.517

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.500.000
-361.641
-2.850.517

2.138.359

Mutatie geldmiddelen

2.484.822

-2.736.840

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

736.797
3.221.619
2.484.822

3.473.637
736.797
-2.736.840

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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6.2.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
7.2.4.1 Algemeen
Algemene gegevens
Zorginstelling Stichting Sterk Huis is statutair (en feitelijk) gevestigd te Goirle, op het adres Rillaersebaan 75, en is
geregistreerd onder KvK-nummer 17239482.
De belangrijkste activiteiten zijn jeugdhulp en vrouwenopvang.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Tot en met 2017 werd de jaarrekening opgesteld op basis van RJ640 Organisaties zonder winststreven. Op grond van
een wijziging in de Regeling Jeugdwet wordt de jaarrekening vanaf 2018 opgesteld op basis van RJ655
Zorginstellingen. Deze wijziging heeft geen gevolgden voor de toegepaste waarderingsgrondslagen en
resultaatbepaling. De vergelijkende cijfers zijn dan ook ongewijzigd. Wel gelden enige andere toelichtingsbepalingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Tevens is rekening gehouden met aanvullende toelichtingsvereisten op grond van de Richtlijnen bij de
subsidieverordering 2017 ten behoeven van instellingen met een budgetsubsidie van de gemeente Tilburg, de
Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Schattingswijziging
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 de onderliggen 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.
Vergelijkende cijfers
De instelling heeft in 2018 de indeling van de opbrengsten aangepast aan de voorbeeldmodellen van VWS, waarin
aansluiting is gezocht met de modellen voor instellingen die op grond van RJ 655 rapporteren.
Financiële instrumenten
Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, worden
de effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen direct in de winst- en
verliesrekening verwerkt.
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 geconformeerd en deze als
normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd.
Vergelijking met de begroting
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 24 november 2017 door de Raad van Bestuur
vastgestelde en op 6 december 2017 door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2018.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum
van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de
jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

7.2.4.2 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 de nominale waarde.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar Sterk Huis zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans
opgenomen activa.
Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen en
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
Financiële vaste activa
De leningen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd
met bijzondere waardeverminderingen.
Langlopende vorderingen
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie bij het UWV aanvragen voor
dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte
werknemers die de werkgever heeft ontslagen en aan wie een transitievergoeding is betaald. De wet die compensatie
van de aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding regelt, is op 20 juli 2018 in het Staatsblad
gepubiceerd. Sterk Huis heeft uit dien hoofde een vordering opgenomen welke compensatie van reeds betaalde
transitievergoedingen omvat in de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met eind 2018 ("oude situaties"), alsmede nog te
betalen transitievergoedingen in de toekomst welke verband houden met in de voorziening voor arbeidsongeschiktheid
opgenomen medewerkers. De vordering is nominaal opgenomen.
Overige vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Er is een voorziening getroffen op de voderingen op
basis van verwachte oninbaarheid. De omvang van de dubieuze debiteuren is bij de toelichting vermeld.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene reserve, Bestemmingsreserves en
Bestemmingsfondsen.
Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Aanwending van bestemmingsreserves
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de
resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties
worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.
Algemene en overige reserves
Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen
binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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 waarde schatting van de bedragen die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen.
De rentemutatie van voorziening gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening.

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,91% (2016:1,39%).

Voorziening onregelmatigheidstoeslag
De voorziening ORT is gevormd voor mogelijke claims inzake het betalen van onregelmatigheidstoeslag over wettelijke
vakantiedagen over de jaren 2012 tot en met 2015. In 2018 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden van ingediende
claims.
Voorziening is bepaald op basis van de nominale waarde.
Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening is gevormd voor de loonkosten voor medewerkers die langdurig ziek zijn. Tevens is rekening
gehouden met mogelijke transitievergoedingen.
Voorziening is bepaald op basis van de nominale waarde.
Pensioenvoorziening
Stichting Sterk Huis heeft voor haar werknemers een verplichte pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Sterk Huis. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Sterk Huis betaalt hiervoor premies
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de
laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.
De beleidsdekkingsgraad ultimo 2018 bedroeg 101,3%. De actuele dekkingsgraad ultimo december 2018 bedroeg
97,5%. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te
kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. Sterk Huis 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. Sterk
Huis heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende
schulden.
7.2.4.3 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.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het
jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop
deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar
zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de
mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte
kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare
wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de
opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties
op het gebied van verleende jeugdzorg respectievelijk wmo-prestaties. Als realisatiemoment geldt het moment waarop
de betreffende prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd
kunnen worden bij de opdrachtgever. Tot de opbrengsten jeugdwet worden tevens gerekend mutaties in onderhanden
zorgtrajecten met betrekking tot jeugdzorg.
Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van
de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de
gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden.
Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening
voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet van
instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting Sterk Huis en verwerkt in de
jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten
grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden
(tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door
medewerkers, e.d.).
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten
waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke IZA-protocol. Niet alle gemeenten
hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend,
echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening
waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in
2018 of later.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Sterk Huis zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst- en
verliesrekening opgenomen in dezelfde periode waarin de kosten worden gemaakt.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van
goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot
de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op dienstverlening en detachering.
Personeelskosten
De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de
reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend
actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen
door de instelling.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden
verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een
betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bedragen voortvloeiend uit
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en
verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van
ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarin deze beloning is
verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen
(inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of
gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de desbestreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele
afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor beëindiging van het dienstverband. Een
uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar
onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een
reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de
grondslag onder het hoofd voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard
van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband,
vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor de pensioenregelingen. Andere
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichting af te wikkelen.
Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek verantwoord.
Overige bedrijfkosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële bate en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen)
interest.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard,
omvang of het incidentele karakter van de post.

7.2.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

7.2.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de
stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerd.
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6.2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom

126.332

207.025

Totaal immateriële vaste activa

126.332

207.025

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Kosten van
concessies,
vergunningen en
rechten van
intellectuele
eigendom

€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: investeringssubsidies
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere
waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

207.025
0

Boekwaarde per 31 december

126.332

Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen

329.335

Gehanteerde afschrijvingspercentages

80.693

0

203.003
126.332
33,33%
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6.2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa

9.431.511
1.511.881
510.887
0

9.878.710
1.710.818
632.523
0

11.454.279

12.222.051

Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Machines en installaties

Andere vaste
bedrijfs-middelen,
technische en
administratie-ve
uitrusting

€

€

€

€

€

9.878.710
74.253
0
0
521.452
-1.223.724
-1.223.724

1.710.818
29.231

632.523
62.959

0

228.168

184.595

12.222.051
166.443
0
0
934.215
-1.223.724
-1.223.724

9.431.511

1.511.881

510.887

13.855.244

2.631.246

1.292.935

4.423.733
9.431.511

1.119.365
1.511.881

782.048
510.887

Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: ingebruikname activa
Af: schenkingen
Af: afschrijvingen
Af: aanschafwaarde 1 januari
Bij: cumulatieve afschrijving 1 januari
waardeverminderingen
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruit-betalingen
op MVA

Totaal

0
0

0

Toelichting:
De organisatie beschikt over diverse panden in eigendom. Gezien de planning en afbouw van activiteiten wordt een deel van de panden
afgestoten. In dit kader zijn in 2016 alle panden getaxeerd en is de bedrijfswaarde vergeleken met de taxatiewaarde. Hieruit is gebleken
dat de verwachte bedrijfswaarde hoger ligt dan de taxatiewaarde. Om deze reden is er geen impairment getroffen. Naast panden in
eigendom zijn er panden gehuurd. Van de panden die niet meer aangewend zullen worden voor activiteiten wordt tijdig het huurcontract
beëindigd. Er is geen sprake van een doorlopende verplichting en daarom is er ook geen voorziening/schuld opgenomen in de
jaarrekening.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht
van de langlopende leningen in paragraaf 5.1.5.
De afschrijvingspercentages zijn separaat toegelicht in de waarderingsgrondslagen.

0

11.454.279

0

17.779.425
0
6.325.146
11.454.279
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6.2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Hypothecaire lening u/g
Overige financiële vaste activa
Totaal financiële vaste activa

31-dec-18
€

31-dec-17
€

0
15076
15.076

2.598.908
2.598.908

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Aflossing leningen
Aflossingsverplichting komend boekjaar

2018
€

2017
€

2.598.908
2.598.908
0

2.669.117
32.780
37.429

0

2.598.908

Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Op 23 juli 2004 heeft Sterk Huis een hypothecaire lening verstrekt aan de Stichting voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs voor langdurig zieke kinderen. De voorwaarden voor deze lening zijn gelijkgesteld met de voorwaarden van de hypothecaire
lening o/g die Sterk Huis heeft afgesloten met de ING. De hoofdsom is € 2.958.000. De cumulatieve aflossing t/m 2017 bedraagt €
321.663.
In 2018 is deze lening volledig afgelost door Stichting Bijzonder Onderwijs.
De overige financiële vaste activa betreffen een vordering op het UWV inzake betaalde transitievergoeding.
Deze vordering zal medio 2020 ingediend worden.
4. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

426.643
18.000

1.201.540
75.000

199

1.892

0

0

4.025.071
-2.560.000

3.608.993

0

37.429

1.909.913

4.924.854

De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bankrekeningen
Kassen
Totaal liquide middelen

3.187.680
33.939
3.221.619

709.503
27.294
736.797

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren zorgtrajecten
Vorderingen uit hoofde van subsidies:

Overige vorderingen:
Te vorderen rente
Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te ontvangen bedragen:
Bevoorschotting Tilburg
Overige overlopende activa:
Aflossingsverplichting lening u/g
Overige activa
Totaal vorderingen en overlopende activa

Overige toelichtingen op Debiteuren en overige vorderingen:
Ultimo 2018 is er een voorziening van € 57.000 voor dubieuze debiteuren opgenomen.
De overige nog te ontvangen bedragen per ultimo 2018 bedragen € 4.025.071

5. Liquide middelen

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij en zonder boete beschikbaar.

6.2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves

45
150.000
5.180.760

45
150.000
5.950.159

Totaal eigen vermogen

5.330.805

6.100.204

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-18
€

Kapitaal
Saldo per
1-jan-18
€

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stichtingskapitaal

45

Totaal kapitaal

45

0

0

45
45

Saldo per
1-jan-18
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-18
€

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserve onderhoud

150.000

Totaal bestemmingsreserves

150.000

150.000
0

0

150.000

De bestemmingsreserve onderhoud is gevormd voor onderhoudsverplichtingen in de toekomst.
Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-18
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-18
€

Algemene en overige reserves

5.950.159

-769.399

0

5.180.760

Totaal algemene en overige reserves

5.950.159

-769.399

0

5.180.760

Saldo per
31-dec-18
€

6.2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
PASSIVA

7. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-18
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Voorziening voor:
- jubileumverplichtingen
- onregelmatigheidstoeslag
- langdurig zieken

147.771
183.995
329.489

61.395

19.923

0
45.998

260.258

329489

189.243
137.997
260.258

Totaal voorzieningen

661.255

321.653

349.412

45.998

587.498

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting;
De jubileumvoorziening is grotendeels een langlopende voorziening.
De voorziening ORT is gevormd voor mogelijke claims inzake het betalen van onregelmatigheidstoeslag over wettelijke vakantiedagen over de jaren 2012 tot en met 2015. In 2018 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden als gevolg van ingediende claims.
De voorziening langdurig zieken is overwegend kortlopend, maximaal 2 jaar.

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar)
De specificatie is als volgt:

Achtergestelde leningen
Schulden aan kredietinstellingen
Andere leningen o/g
Subtotaal langlopende leningen

31-dec-18
€

31-dec-17
€

5.933.560
260.770
6.194.330

8.746.367
298.480
9.044.847

6.194.330

9.044.847

2018
€

2017
€

9.399.419
0
2.886.404
0
6.513.015

8.447.117
2.500.000
247.698
1.300.000
9.399.419

Overige langlopende schulden
Totaal langlopende schulden

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
omzetting lening in gift
Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

318.685

354.572

6.194.330

9.044.847

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende leningen als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
318.685
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
1.334.071
Hiervan > 5 jaar
4.860.259

354.572
2.408.379
6.636.468

Stand langlopende leningen per 31 december
In 2018 is de lening ING 037 volledig afgelost.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor een gedetailleerd schema van de langlopende leningen: zie laatste pagina van paragraaf 7.2.5

9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige nog te betalen kosten:
Te betalen accountantskosten
Overige n.t.b. kosten
Vooruitontvangen opbrengsten:
Gemeente Tilburg, subsidies
Overige vooruitontvangen
Overige passiva:
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Nog te besteden inzake giften

Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-18
€

31-dec-17
€

318.685
31.597
510.165

354.572
31.597
316.981

1.178.560
20.941

1.151.870
24.349

46.585
891.604

49.957
455.255

207.876
115.674

469.063
887.473

125.451
814.227
262.500
90.721

125.451
742.450
241.093
33.218

4.614.586

4.883.329

Overige toelichtingen kortlopende schulden:
De kortlopende schulden zijn nagenoeg gelijk aan 2017. Onder de kortlopende schulden is een bedrag van € 2,3M verplichtingen
werkgever.
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden, voorzover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde en hebben
een looptijd korter dan één jaar.

6.2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
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 de Dr. Keijerlaan/Rillaersebaan te
eerste resp. tweede resp. derde in rang, totaal voorbelast met € 8.259.000 en € 2.500.000;

Goirle,

. 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;
Aanvullende voorwaarden:
. Solvabiliteit van minimaal 27,5%, realisatie 31,2%
. DSCR van minimaal 1,3. Realisatie DSCR 2018 0,58.

Ten behoeve van de Rabobank zijn de volgende zekerheden verstrekt:
. de woonhuizen met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden te 5011 DC Tilburg, Brahmstraat 94 en 96;
. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aangehorigheden te 5017 JM Tilburg, Nieuwe Bosscheweg 8;
. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aangehorigheden te 5142 AA Waalwijk, Ambrosiusweg 27;
. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanghorigheden te 5038 NS, Tilburg, Watertorenstraat 1;
. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aangehorigheden te 5018 HB Tilburg, Ringbaan-Oost 212;
. de woonhuizen met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden te 5011 KC Tilburg, Leharstraat 26 en 28;
. de woonhuizen met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden te 5017 GC Tilburg, Prinsenhoeven 14 en16;
. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aangehorigheden te 5045 TK Tilburg, Oosterbeekstraat 14;
. het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verdere aangehorigheden te 5045 MD Tilburg, Nistelrodestraat 8;
. de woonhuizen met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden te 5042 DH Tilburg, Lage Witsiebaan 113.
Aanvullende voorwaarden:
. nakomen van negative pledge en pari passu;
. clean down clausule
. stelselwijzigingsclausule;
. extra aflossing van maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar;
. Sterk Huis beschikt over een kreditetfaciliteit bij de Rabobank van € 1.000.000;
. hoogte kredietlimiet wordt jaarlijks herzien door de bank op basis van kredietgebruik.
Financiële instrumenten
Algemeen
Sterk Huis maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de insteling blootstellen aan
markt- en/of kredietrisico's. Sterk Huis 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.
Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende
schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Overzicht langlopende schulden ultimo 2018
Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort
lening

€

Werkelijke
rente
%

Restschuld
31 december
2017

Resterende
looptijd in jaren

Nieuwe
leningen in
2018

Aflossing of
omzetting (*)
in 2018

Restschuld Restschuld over Aflossings-wijze
31 december
5 jaar
2018

€

€

ING Bank NV

1 oktober 2002

5.300.000

480 mnd

annuïteiten

6,65%

4.591.089

25

0

76.154

4.514.935

4.153.980

annuïtair

ING Bank NV

1 oktober 2002

2.958.000

478 mnd

annuïteiten

6,65%

2.572.539

25

0

2.572.539

0

0

annuïtair

10 juli 2014

373.100

10 jaar

lineair

2,00%

335.390

7

0

37.310

298.080

148.840

lineair

17 februari 2017

2.000.000

10 jaar

lineair

2,25%

1.900.000

9

0

200.000

1.700.000

700.000

lineair

2.886.003

6.513.015

5.002.820

Stg Vrienden van Kompaan en De
Bocht
Rabobank
Totaal

9.399.018
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6.2.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018
BATEN
10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten subsidies
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Nidos
Overige zorgprestaties

19.107.358
7.353.033
217.658
3.218.676
846.224

21.762.871
5.115.540
380.000
3.672.301
1.253.457

75.000
19.973
18.993.437
4.009.142
3.891.066
2.226.029

Totaal

30.742.949

32.184.169

29.214.647

Toelichting:
De opbrengsten Jeugdwet vallen ruim € 2,5M lager uit dan begroot. Vanaf medio 2018 zijn we intern van een bijgesteld prognose uitgegaan.
De opbrengsten WMO betreffen voornamelijk subsidies gemeente Tilburg, ruim € 200K zijn opbrengsten vanuit de regiogemeenten.
De opbrengsten Nidos zijn bijna € 700K lager dan in 2018. In 2018 is er, net als in 2017, een forse afname qua instroom alleenstaande jeugdige
asielzoekers. Tevens heeft de aanbestedingsprocedure een impact gehad op de instroom en de verdeling tussen partijen.

11. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Stagesubsidies
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Totaal

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

-63.535
39.132
23.451

Realisatie
2017
€

410.000
49.624
45.960

-952

0

505.584

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Overige dienstverlening:
Verhuur
Opbrengsten dienstverlening/detachering
Gebruikersinkomsten/bijdragen cliënten
Overige baten

50.884
1.342.970
571.061

46.500
1.233.460
290.000

45.279
1.636.145
208
197.468

Totaal

1.964.915

1.569.960

1.879.100

Toelichting:
N.v.t.

12. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De overige inkomsten vallen bijna 400K hoger uit dan begroot, meer inzet personeel extern.
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6.2.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018
LASTEN
13. 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 stagiares
Diversen 1)
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

Realisatie
2018
€
18.209.473
3.022.294
1.675.405

Begroting
2018
€
18.913.739
3.177.051
1.744.039

Realisatie
2017
€
17.409.457
2.881.881
1.576.328

60.373
158.157
168.670
33.553
2.257
476.034
23.806.216
1.318.758

50.000
176.620
131.601
30.000
4.900
262.322
24.490.272
300.200

53.268
152.774
219.768
5.417
3.766
612.553
22.915.212
675.615

25.124.974

24.790.472

23.590.827

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
Totaal jeugdzorg
Totaal vrouwenhulpverlening
Totaal AMV
Totaal Overhead
Totaal Sterk Huis
Verhouding direct/indirect

Direct
194,63
62,5
49,1

Indirect
23,4
2,0
3,7

Overhead

306,2

29,05

49,9
49,9

79,5%

7,5%

13,0%

Totaal
218,03
64,5
52,75
49,9
385,2

Toelichting:
De personeelskosten zijn € 400K hoger dan begroot. De loonkosten van eigen personeel zijn ruim € 900K lager dan begroot, echter ingeleend
personeel valt ruim € 1M hoger uit. Dit komt enerzijds door het hoge ziekteverzuim en anderzijds omdat we in 2018 voor een aantal projecten
hoofdaannemer zijn en dientengevolg personeel inlenen.

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

80.693
934.216

158.151
828.955

133.804
832.206

1.014.909

987.106

966.010

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

15. Boekresultaat desinvesteringen vaste activa
De specificatie is als volgt:

Boekresultaat desinvesteringen vaste activa:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

-497.752

Totaal

-497.752

Toelichting:
Betreft het resultaat op verkoop van pand aan de Kwaadeindstraat in 2018.

-2.911.643

0

-2.911.643
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LASTEN
16. Overige bedrijfskosten
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

4.243.681
2.442.168

4.483.790
2.041.151

4.292.444
2.468.848

284.206
143.582
96.358
-4.761
519.385

267.020
264.572

531.592

373.359
270.028
126.790
-50.661
719.516

294.260

287.008

375.836

Totaal overige bedrijfskosten

7.499.494

7.343.541

7.856.644

Specificatie van de Algemene kosten

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

406.951

429.835

565.482

345.507
93.501

374.605
80.293

349.685
143.991

1.596.209
2.442.168

1.156.418
2.041.151

1.409.690
2.468.848

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

Overige huisvestingskosten
Computerbenodigdheden
Onderhoud en aanschaf software
Uitbesteding ICT-functie
Kosten van administratieve en registratieve systemen
Communicatiekosten
Kantoorkosten
Zakelijke lasten
Kosten algemeen beheer
Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten

Toelichting:
De overige bedrijfskosten zijn ruim 100K hoger dan de begroting.
De verzorgingskosten vallen ruim 250K lager uit, met name als gevolg van de mindere productie pleegzorg hetgeen uiteraard ook heeft

17. Financiële baten en lasten
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Rentebaten

88.656

176.112

178.483

Subtotaal financiële baten

88.656

176.112

178.483

423.342

523.796

526.711

423.342

523.796

526.711

-334.686

-347.684

-348.228

De specificatie is als volgt:

Rentelasten
Rentelasten groepsmaatschappijen
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

Toelichting:
De rentelasten zijn in lijn met de begroting.
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Honoraria accountant

Realisatie
2018
€

Realisatie
2017
€

75.020
30.650

70.000
14.700

105.670

84.700

De honoraria van de accountant zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en
leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultatenverdeling in de resultatenrekening.
VPB-plicht Jeugdzorg
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van
jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van
jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op
contractsbasis (vanaf 2015) - meer dan voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.
Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen
doen op de zogenoemde ‘subsidie-vrijstelling’ in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt voldaan aan de
bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel
een onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal
vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen
zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’
in de vennootschapsbelasting.
De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en is tot de conclusie gekomen
dat de belastingplicht, waarbij rekening gehouden is met de resultaten vanaf boekjaar 2015, niet van materiële omvang voor de
jaarrekening is. Om deze reden is de plicht niet in de balans opgenomen.
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 hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

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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6.2.7 WNT-VERANTWOORDING 2018
WNT-VERANTWOORDING 2018 Stichting Sterk Huis
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording
is opgesteld op basis van de volgende op Sterk Huis van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, klasse III.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (in fte)
(Fictieve) dienstbetrekking?

E.J.M.A. Smits
Bestuurder
1/1 - 31/12
1,0
ja

Individueel WNT-maximum

151.000

Beloning
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

154.166
12.226
166.392

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

Totaal bezoldiging

166.392

De bezoldiging van de bestuurder overschrijdt het maximum. De bestuurder valt onder het overgangsrecht.
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband 2017 (in fte)
(Fictieve) dienstbetrekking?
Beloning plus betaalde onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2017
Individueel WNT-maximum

1/1 - 31/12
1,0
ja
152.426
11.894
164.320
146.000

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

M.J.M. Hendriks
Voorzitter
1/1 - 31/12

A.L.M. Leeggangers
Vice-voorzitter
1/1 - 31/12

B.J.M. Peters
Lid
01/01-31/12

Individueel WNT-maximum

22.650

15.100

15.100

Beloning
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

10.000
-

7.500
-

7.500
-

Totaal bezoldiging

10.000

7.500

7.500

Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Totaal bezoldiging 2017
Individueel toepasbaar maximum
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

8.125
16.440
A.M. Wuisman
Lid
1/1 - 31/12

N.v.t.

1/1 - 31/12
7.500
14.600

L.C.M. Frings
Lid
1/2 - 31/12

7.500
14.600
R. Kluijt
Lid
01/02-06/08

15.100

13.818

7.736

Beloning
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

7.500
-

6.875
-

-

Totaal bezoldiging

7.500

6.875

-

Individueel WNT-maximum

Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Totaal bezoldiging 2017
Individueel toepasbaar maximum

N.v.t.

1/1 - 31/12
7.500
14.600

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het
individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
Een deel van de salariskosten van de topfunctionarissen is doorbelast aan de gelieerde instelling Veilig Thuis.
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6.2.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING
De raad van bestuur van Stichting Sterk Huis heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering
van 17 mei 2019.
De raad van toezicht van de Stichting Sterk Huis heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering
van 17 mei 2019.

6.2.9 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Bestuurder
E.J.M.A. Smits

Voorzitter
M.J.M. Hendriks

Vicevoorzitter
A.L.M. Leeggangers

Lid
B.J.M. Peters

Lid
A.M. Wuisman

Lid
L.C.M. Frings

Stichting Sterk Huis
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6.3 OVERIGE GEGEVENS

6.3.1 STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultatenverdeling in de resultatenrekening.

6.3.2 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

VERSIE DECEMBER ’18

ORGANISATIE STERK HUIS
Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Raad van Bestuur

Clientenraad
Jongerenraad
Pleegouderraad

Directeur

Bedrijfsvoering

Staf

P&O

Vakgroep
gedragswetenschappers

Financiën

Inhoud en beleid

Facilitair en ICT

2

Kwaliteit
Relatie- en contractbeheer
Functioneel beheerder BI
Bestuurssecretaris
Controller
PR en communicatie
Public Affairs
Fondsenwerving

7

3
1

6

4

Steeds Sterker Academie

5

Clusters
1. Klantenbureau, psychotraumacentrum, crisisinterventies, diagnostiek
2. Ambulant, dag- en naschoolse behandeling, lokale samenwerking
3. Ambulant, 24/7 behandeling jeugd, kamertraining, Fasehuis
4. Behandeling slachtoffers geweld in afhankelijkheidsrelaties, mensen
handel, eerproblematiek, observatie, tienermoeders, spoedhulp
5. Pleegzorg (netwerk en bestand) en gezinshuizen
6. Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
7. Complexe scheidingen, ambulant vrouwenhulpverlening,
gezinsbegeleiding en management

Bijlage gesegmenteerde resultatenrekening 2018

Gesegmenteerde resultatenrekening 2018

Exploitatie
Baten
Subsidies
Overige baten
Lasten
Salariskosten
Overige personele kosten
Afschrijvings kosten
Accommodatiekosten
Verzorgings- en activiteitenkos ten
Overige kosten

Bedrijfsresultaat
Verkoop onroerend goed (opbrengst -/- boekwaarde)
Frictiekos ten
Totaal exploitatie

Totaal
2018

Jeugdzorg

Subsidies

NIDOS

€

€

€

€

30.719

19.107

7.353

Overige
zorgprestaties
(inclusief
WMO)

3.219

1.063

1.987

Overige
opbrengsten

Totaal

€

€
-

30.742

1.964

1.964

32.706

19.107

7.353

3.219

1.063

1.964

32.706

22.907

13.870

4.594

2.301

758

1.384

22.907

2.218

1.246

715

29

80

148

2.218

1.015

537

363

18

34

63

1.015

1.556

518

549

367

43

79

1.556

4.243

3.844

167

81

151

2.033

464

965

420

65

119

2.033

33.972

20.479

7.353

3.216

1.131

1.793

33.972

3

-68

171

-1.266

-

-

1.266-

-1.372

0

497

497

-

-

-

-

-

-

-769

-875

0

-

3

-68

171

4.243

497
-769

Subsidie 2018
1.

Gezinscoaching

2.

Ontvangen

Realisatie

320.746

320.746

Vrouwenopvang GIA

2.616.113

2.573.954

3.

Vrouwenopvang crisis

1.203.412

1.302.079

4.

Inzet gedragscoach

23.000

23.000

5.

Crisis Interventie Team (CIT)

481.836

463.075

6.

Ambulante vrouwenhulpverlening

718.713

678.554

7.

Begeleiding AMV18+ en pilot
Huisvesting
AMV vakantieweken

503.534
31.300
29.900

495.278
0
29.900

8.

Kombi

281.622

281.622

9.

Kompas

114.376

114.376

10.

Proeftuin behandelgroep

408.000

408.000

11.

Voorbij verslaving

25.000

5.897

12.

Smart Start

77.705

77.705

13.

Gezinsmanagement

305.490

296.965

14.

Coördinator crisiszorg

28.125

28.125

7.168.872

7.099.276

Totaal subsidies 2018 Tilburg
Overige subsidies
Totale subsidies

253757
7.353.033

