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Jaardocument Sterk Huis 2019
Voorwoord
“Hoe hard het ook stormt, wij houden onze koers vast. Daarin staat het belang van kinderen en
gezinnen centraal.”
Bezuinigingen, lange wachtlijsten, administratieve rompslomp, kinderen die niet krijgen wat ze nodig
hebben. De kranten staan er vol mee. Het is duidelijk: 2019 was wederom een turbulent jaar voor de
jeugdzorg. En de storm lijkt voorlopig nog niet te gaan liggen. Maar er gebeurt ook veel goeds. We
bevinden ons midden in de overgang van jeugdzorg oude stijl naar gezinshulpverlening op een
nieuwe manier. Met grote aandacht voor maatschappelijke factoren, het belang van het doorbreken
van ‘intergenerationele problematiek’ en grote verbeteringen en ontwikkelingen in de effectiviteit
van hulpverlening. Een grote zorg is dat deze overgang heel veel vraagt van professionals in de
specialistische hulpverlening en dat er risico’s zijn op fouten waardoor de kinderen en gezinnen die
het hardst hulp nodig hebben niet goed worden bediend.
De visie achter de transformatie en decentralisatie is goed
Sinds de decentralisatie in 2015, waarmee de jeugdzorg naar gemeenten werd overgeheveld, is het
zeer onrustig in de sector. Ook Sterk Huis heeft geen gemakkelijke jaren achter de rug, mede door de
landelijke bezuinigingen en complexe administratie. Dit doet niets af aan de wenselijkheid van de
visie achter de decentralisatie: samenwerken met gemeenten en lokale partners én doen waar
gezinnen echt mee geholpen zijn. Dit kan alleen op lokaal niveau georganiseerd worden. Het gesprek
gaat nu nog teveel over tekorten, inkoopmethodes en administratiedruk. Deze problemen lossen zich
niet vanzelf op. Maar we moeten ons vooral gaan focussen op anders (samen)werken binnen het
gehele sociale domein, nauw afgestemd met onderwijs en huisartsen.
De druk op professionals in de specialistische hulpverlening
Het wordt steeds duidelijker dat in de specialistische hulpverlening de druk op de medewerkers heel
groot is. Dat komt enerzijds door de zeer strakke financiering van specialistische hulpverlening en
anderzijds door de complexiteit van de problematiek. Kinderen, jongeren en gezinnen in
specialistische hulpverlening hebben altijd met complexe problemen te maken. Dit uit zich ook in
grote (gedrags)problemen met agressie, weglopen, onveiligheid en dreiging. Een medewerker
formuleerde het recent als: “Je moet altijd aan staan, en buitengewoon alert zijn.” Dat is natuurlijk
ons vak, maar we moeten wel in staat blijven om dat goed uit te blijven oefenen. Het vraagt om
structureel investeren in scholing, teamwork, teambegeleiding, intervisie en reflectie.
De hoge druk vertaalt zich ook in een hoog ziekteverzuim -zeker in de 24-uurshulpverleningwaardoor de druk op de collega’s die niet ziek zijn wordt verhoogd. Dit omdat iedereen probeert om
het team zo stabiel mogelijk te houden, in het belang van de kinderen en gezinnen.
Daarnaast zien we dat collega’s, die uitstekend zijn opgeleid binnen Sterk Huis, kiezen voor een
functie in een minder intensieve vorm van hulpverlening. De arbeidsmarkt is momenteel heel
kansrijk. Soms worden onze collega’s ook actief geworven voor deze functies. Daar wacht hen
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minder complex werk. En werk voor een beter salaris, omdat de tarieven vaak gebaseerd zijn op
gemiddelden en de organisaties die werken met lichtere problematiek minder kosten hebben voor
scholing, veiligheid en infrastructuur.
Transformatie in de komende vijf jaar
Er lijken gedeelde inzichten te ontstaan voor de volgende fase van de transformatie. Inzichten die
lijken te worden gedeeld door het ministerie van VWS, de VNG en de individuele gemeenten. Wat
zich aftekent is het volgende:
1. Bouw een sterke voorkant samen met onderwijs en huisartsen en verbindt generalistische
kennis met specialistische kennis.
2. Regel het ‘brede middenveld van kleine organisaties’ dat is ontstaan door de gevolgde
aanbestedingsprocedures. Het is helder dat de verhoging van de kosten van de jeugdzorg
met name in dit ‘veld’ zijn ontstaan. Het inbouwen van ‘preventieve’ trajecten in onderwijs
(bijvoorbeeld dyslexie en adhd) is een kansrijke mogelijkheid. Sturing op gedifferentieerde
tarieven is hierin een ander thema.
3. Het hoogspecialistische veld zal regionaal of bovenregionaal in samenhang ontwikkeld
moeten worden. Met samenhang in noodzakelijke capaciteit en kennis, en op een reële
manier gefinancierd. Reële tarieven waarmee ook doorontwikkeling in kennis mogelijk blijft.
Vanuit de overheid heet dit de ontwikkeling naar ‘regionale expertisecentra’.
De gedeelde visie zal nog wel problemen kennen in de uitvoering. Er is immers gekozen voor een
decentralisatie naar alle 355 gemeenten. In de regio Hart van Brabant wordt er regionaal over het
algemeen goed samengewerkt, maar dat is niet verplicht. Er zijn ook veel regio’s die niet goed
samenwerken. Om werkelijk meer eenduidigheid in organisatie van jeugdzorg te krijgen, zal gekeken
moeten worden naar Gemeenschappelijke Regelingen, ook over regio’s heen.
Partnership met collega- organisaties en gemeenten
Sterk Huis heeft in 2019 veel en goed overleg gehad met gemeenten. In de regio Hart van Brabant
ervaren wij samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdzorg. Wat
wel lastig is, is dat Sterk Huis haar hulpverlening, behandeling en begeleiding, op thema en op
leeftijd, door verschillende afdelingen van de gemeenten heen organiseert. Het komt regelmatig
voor dat er binnen de gemeenten verschillende dossiers zijn, die intern niet met elkaar verbonden
worden of bij de alle betrokkenen bekend zijn. Integrale gezinshulpverlening (van armoede tot
specialistische hulpverlening) is nodig, maar ook integrale financiering zou veel voordelen hebben.
Met een aantal organisaties die ook hoogspecialistische hulpverlening en behandeling bieden,
hebben we goed overleg over een ‘verbonden netwerkorganisatie’ voor gezinnen met complexe
problemen. Wij zien een grote meerwaarde in integrale gezinshulpverlening die we vanuit één intake
en één organisatienetwerk kunnen organiseren.
2019 stabiliteit en trots
In 2019 is het Sterk Huis gelukt om stabiliteit in de bedrijfsvoering te realiseren. We sluiten 2019
(heel) licht positief af. Het maakt ons trots dat dit in deze tijd lukt. Dat lukt door grote inzet en passie
van al onze collega’s intern, en door goede samenwerking in en met de regio Hart van Brabant.
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Het maakt ook zeker trots dat we dit blijven doen met aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing en
met een groot hart voor de mensen die onze hulp nodig hebben en de mensen die het doen.
Bram Luijten en Lian Smits
Directie en bestuur van 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 terecht kunt 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 Jeugd-GGz gefinancierd uit
Jeugdwet. Voor zowel kinderen als volwassenen bieden wij onder de typering GGz-aanbieder
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.
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2.

Kernprestaties

2.1.
Cliënten
De werkzaamheden van Sterk Huis kunnen we verdelen in directe hulpverlening aan cliënten en hun
gezin (pijler 1) en preventieve, veelal collectieve werkzaamheden (pijler 2). Het zwaartepunt van
Sterk Huis ligt in pijler 1, waarin we in 2019 hulp hebben geboden aan 2.258 unieke cliënten.
Aanmeldingen
In 2019 zijn in totaal 791 nieuwe cliënten aangemeld voor hulp bij Sterk Huis, de onderverdeling naar
verwijzers is als volgt:

Uitstroom
In 2019 zijn 905 cliënten uitgestroomd, nadat zij hulp hebben ontvangen van Sterk Huis. Ongeveer
79% van hen is positief uitgestroomd, dat wil zeggen dat de uitstroom volgens plan is verlopen, in
overeenstemming met betrokkene en/of door externe omstandigheden.

e-/ a
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Doelrealisatie
Aan het einde van het hulptraject meten we met een vragenlijst die de cliënt invult de mate van
beleving van doelrealisatie en tevredenheid. Dit geeft het volgende beeld van de prestaties van onze
organisatie:

Cliënttevredenheid

2.2.
Bedrijfsopbrengsten
In 2019 bedroegen de bedrijfsopbrengsten € 37,1 miljoen (tegen € 32,7 miljoen in 2018).
2.3.
Medewerkers
Op 31 december 2019 waren er 382 FTE medewerkers verbonden aan Sterk Huis, met een tijdelijk of
een vast contract. Ook werkten er op deze datum 13,5 FTE medewerkers op detacheringsbasis en
4,4 FTE op ZZP-basis. In het totaal werkten er op 31 december 551 medewerkers bij Sterk Huis.
Ook waren op dat moment 64 vrijwilligers en 34 stagiairs bij ons werkzaam.
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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 je verantwoordelijkheid te kunnen nemen, om als vader je
kind op te kunnen opvoeden 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 en integratie-uitdagingen 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.
Onze vernieuwende integrale visie op de aanpak van complexe gezinsproblematiek ontwikkelen we
doorlopend. Onze twee hoofdpijlers blijven:
1. Een deskundige aanpak om veiligheids- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen, jongeren en
gezinnen duurzaam op te lossen. Door het bieden van warme en veilige opvang; deskundige en
innovatieve behandeling; een opleiding en werkervaring;
2. Een aanpak die effectief inzet op voorkomen van grote problemen. Door risico’s zo vroeg mogelijk
te herkennen, begeleiden en behandelen, altijd in samenwerking met wijkteams, scholen, huisartsen
en gemeenten.
Deze pijlers staan voor een manier van denken en werken die past bij deze tijd van transformatie en
die zich in de praktijk bewijzen. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om kinderen,
jongeren en gezinnen betere kansen op een goede toekomst te bieden. Bij Sterk Huis verbinden we
onze expertise op het 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 en
altijd als 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. Waarbij we ook oog hebben voor
het belang van het werken aan een zelfstandig bestaan en inkomen; met scholing en werk. Hoe klein
de stappen soms ook zijn, binnen Sterk Huis bieden we cliënten de kans te ervaren hoe zij hun
talenten kunnen inzetten. En ook via deze weg kunnen bouwen aan zelfstandigheid en
onafhankelijkheid.
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De huidige decentralisatie en transformatie in het sociaal domein kunnen nog meer dan nu 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. Bijvoorbeeld met programma’s als Smart Start
en met integrale gezinshulpverlening, vanuit één intake en één organisatienetwerk.
3.2.
Overleg met belanghebbenden
In ons werkveld is sprake van een complexe samenhang van belanghebbenden. Hier schetsen we de
voornaamste belanghebbenden.
1. Kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen (cliënten, hun netwerk of wettelijk
vertegenwoordigers) zijn de eerste groep belanghebbenden.






Op het meest directe niveau hebben cliënten een belangrijke rol bij het samenstellen en
bespreken van het hulpverleningsplan. De besprekingen zijn zeer regelmatig multidisciplinair.
Met de cliënt, professionals van Sterk Huis en met samenwerkingspartners; en altijd met de
ontwikkeling van de cliënt als centraal uitgangspunt.
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’. Leden van onze Jongerenraad en
Cliëntenraad werken nauw samen met regionale (cliënt)netwerken en leveren een actieve
bijdrage aan innovatie en ontwikkeling binnen de regio Hart van Brabant.
In 2019 hebben we een visie op de inzet van ervaringsdeskundigen ontwikkeld en twee
stageplaatsen in onze hulpverlening gecreëerd. Mede door gesprekken met
ervaringsdeskundigen zelf en organisaties die de inzet vergaand hebben doorgevoerd,
hebben we besloten prioriteit te geven aan de inzet van ervaringsdeskundigen in scholing en
training, in communicatie. Cliënten worden al langer betrokken bij de totstandkoming van de
jaarwerkplannen en maken deel uit van diverse thematische groepen die zich richten op de
doorontwikkeling van onze hulpverlening. De inzet van ervaringsdeskundigen in een functie
naast de professional vraagt meer uitwerking en blijkt momenteel nog niet haalbaar voor
Sterk Huis.

2. Met brancheverenigingen werken we samen aan belangenbehartiging voor de sectoren. Sterk Huis
is zowel lid van Jeugdzorg Nederland als van de Federatie Opvang, in 2019 samen met RIBW Alliantie
samengegaan in Valente. Daarnaast werken we samen met branchevereniging FCB, het
arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang.
3. Politiek bestuurlijk belanghebbenden zijn er op drie niveaus:

De landelijke overheid (ministeries van VWS, J&V, OC&W 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, complexe problematiek en gezond opgroeien
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(Kansrijke Start). Het ministerie van VWS participeert op haar beurt in de stuurgroep Smart
Start. De ministeries dragen op dit moment met name systeemverantwoordelijkheid en zij
trachten oplossingen te bieden wanneer wet- en regelgeving vanuit verschillende ministeries
conflicteren of op een andere manier de praktijk belemmeren. Programma’s als Kansrijke
Start richten zich meer op agendasetting van (hoog)specialistische thema’s en lijken daarmee
een meer inhoudelijke impuls te geven aan het beleidsveld.
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. De VNG is slechts in
geringe mate gesprekspartner van Sterk Huis.
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 ons. Sterk Huis probeert met alle wethouders met portefeuilles Wmo en Jeugd contact
te onderhouden om input te leveren voor majeure vraagstukken. Om bij te kunnen dragen
aan samenhang tussen bestuurlijke ambities en beleidsuitvoering vormen ambtenaren rond
de bestuurscommissie belangrijke gespreks- en samenwerkingspartners voor Sterk Huis. Wij
investeren in contacten en in het krijgen en houden van (over)zicht op de betrokken
ambtenaren enerzijds en procedures, programma’s en projecten die zij initiëren anderzijds.
Raadsleden nodigen we uit voor bezoeken 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 benaderd of voorziet van
informatie. Ook de Cliëntenraden hebben hierin een zeer actieve en gewaardeerde bijdrage.
4. De inhoudelijke netwerkpartners in bij de relevante werkzaamheden van Sterk Huis bevinden zich
in de Toegangspartners/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 verschilt per gemeente.

Overleg met diverse individuele scholen/kindcentra, onderwijsbesturen en organisaties als
Plein013 en T-Primair; zowel voor regulier, passend als speciaal onderwijs.

Samenwerking in het Kennisnetwerk Samenwerkende Jeugd Specialisten (SJS), een
kennisnetwerk in nauwe samenwerking met Fontys Hogescholen.

Samenwerking in Crossroads (hoog specialistische samenwerking met GGz en sector voor
licht verstandelijk gehandicapten (LVG).

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 en het
casusoverleg met Gezinsmanagement.
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Op het gebied van opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) overlegt
Sterk Huis actief met Nidos, en sluiten we aan bij een 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 de regionale actieplan aanpak tekorten (RAAT). Daarnaast hebben we in
2019 over vakmanschap een bijdrage geleverd aan Jeugdzorg Nederland, FCB en het
Actieleernetwerk.

5.
Burgers, ondernemers en andere maatschappelijke partners.
Ook de maatschappelijke omgeving heeft een aantal belangrijk stakeholders voor Sterk Huis. We
prijzen ons gelukkig met het grote (al jaren constante) aantal vrijwilligers dat zich wekelijks inzet voor
Sterk Huis. Projecten als Sterker voor de Toekomst, met onder meer de werkervaringsplaatsen in het
winkeltje en de koffiecorner zouden niet mogelijk zijn zonder hun inzet.
We voeren al jaren 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.
3.3.
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 gezinshulpverlening’ 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.
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. In 2019 zijn er vanuit het programma Smart
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Start binnen drie gemeenten pilots uitgerold. Deze pilots hebben een grote betekenis in
concretisering van de mogelijke meerwaarde van het gebruik van data in combinatie met kennis. Ze
hebben ook een grote betekenis in kennisverbreding en maatschappelijke acceptatie van de
positieve kanten van datagebruik en het open gesprek over de risico’s waar betrokkenen bang voor
zijn. Sterk Huis levert een actieve bijdrage aan het lerende programma en aan de afzonderlijke pilots.
3.4.
Samenwerkingspartners
Bij 3.2 hebben we al aantal belangrijke samenwerkingspartners, belanghebbenden beschreven.
Specifieke samenwerking van belang hebben we:

Met GGz Breburg en Amarant werken we samen in de ontwikkeling van het
hoogspecialistische zorglandschap in de regio Hart van Brabant.

Met Amarant werken we samen op het thema ouderschap, tienermoederschap
tienerouderschap, jeugdprostitutie en observatietrajecten voor complexe gezinsproblemen.

Met GGz Breburg werken we samen in FACT en MBT.

Met GGz Breburg, Amarant, De Viersprong werken we samen binnen Crossroads.

Met De Viersprong werken we in een MST-team.

We zijn actief in de regionale Taskforce Kindermishandeling, het regionale programma
Maatpact en het Innovatienetwerk Jeugd.

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 ‘Aandacht voor basiskracht’.

Met het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheid (Avans) en de vakgroep Klinische Psychologie
van Tilburg University werken we samen in het uitbouwen van het wetenschappelijk
onderzoeksprogramma van Sterk Huis.

Met zowel Fontys Hogescholen als Avans Hogeschool trekken we samen op in
beroepsinnovatie en vak ontwikkeling, waaronder het programma Jeugdprofessional van de
Toekomst en de verschillende Crossoverprojecten, en in de Leergang Werken met jeugd die
in 2019 is ontwikkeld en in 2020 van start gaat.
3.5.
Publieke verantwoording
Sterk Huis heeft reeds in februari 2020 een ‘publieksversie’ van het formele Jaardocument
gepubliceerd, een samenvatting in cijfers en verhalen. We hebben deze online versie breed gedeeld;
gericht met onze relaties en publiek via social media. 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.
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Door het hele jaar heen is Sterk Huis zeer actief op social media, 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 voor evenementen. Ook vragen we via deze kanalen
aandacht voor cruciale (actuele) thema’s en campagnes. In 2019 hebben we meer dan voorheen
gebruik gemaakt van video’s, onder meer voor onze arbeidsmarktcommunicatie.
Sterk Huis op social media:
 www.sterkhuis.nl
 https://www.linkedin.com/company/535245/admin/
 https://www.facebook.com/Sterkhuis/
 www.twitter.com/sterkhuis
 www.instagram.com/sterkhuis
Naast de zichtbaarheid van Sterk Huis online organiseren we ook regelmatig werkbezoeken en
presentaties bij Sterk Huis.
3.6.
Sponsoring en specialistische kennisontwikkeling
Nadat Sterk Huis in 2019 de nieuwbouw formeel opende, volgde in 2019 de verdere ‘aankleding’ van
de vernieuwde opvang. Deze fysieke vorm van warme opvang is alleen mogelijk met de inzet van
talrijke, veelal terugkerende sponsoren met hart voor onze doelgroepen. Sterk Huis werkt al een
groot aantal jaren met dit actieve sponsorbeleid. Voor innovatie en voor een deel van onze projecten
zijn we 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. Met zowel eenmalige als structurele bijdragen, groot en klein. Zo ontvingen we
in 2019 een substantiële sponsorbijdrage van UPS, te besteden aan de jeugd van Sterk Huis.
Ook in 2019 deden we mee aan NL-Doet. Nog steeds krijgen wij 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. Een aantal sponsoren geeft overigens aan
geen tegenprestatie te verwachten.
In 2019 hebben we een werkgroep Fondsen Cliënten samengesteld om (individuele)
(fonds)aanvragen en de besteding van (particuliere) giften zorgvuldig te kunnen behandelen en te
verantwoorden. De opbrengst van de verkoop in de winkel wordt besteed aan Sterker voor de
Toekomst en aan ontspanningsactiviteiten voor cliënten. Ook hierover beslist de werkgroep in
afstemming met de manager van de winkel.
Al jaren coördineert Sterk Huis de collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp in enkele
regiogemeenten. De helft van de opbrengst wordt besteed aan jeugd van Sterk Huis. Het project
Huisje Boompje Beestje van Kinderpostzegels, de Federatie Opvang en IVN Natuureducatie is in 2019
beëindigd. Met dit project wordt een groot aantal instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang,
waaronder Sterk Huis, kindvriendelijker gemaakt door natuur in het leven van de kinderen te
brengen. In 2020 realiseren we nog groene, kindvriendelijke terrassen en een belevingstuin.
Andere trouwe sponsoren zijn ZorgSaam voor Jeugd, het Gabriëlla en het Ariens Fonds.
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Met het vermogensfonds Adessium hebben we samen met Tilburg University een prettige
inhoudelijke samenwerking, voortgekomen uit hun grote financiële steun aan het programma Smart
Start.
We zijn zoals gezegd erg blij met alle bijdragen, benoemen ook graag de particuliere vrienden van
Sterk Huis die ons steeds meer steunen met kleine en grote acties. 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 zoekt daarom naar een filantropische instelling of een bedrijf dat een meerjarige
sponsorrelatie met ons wil aangaan, omdat het gelooft in de potentie en doorontwikkeling van Sterk
Huis. Daarnaast willen we in 2020 opnieuw een aanvraag Postcode Loterij indienen, ondanks de
omvangrijke aanvraagprocedure.
Ons wetenschapsprogramma is in 2019 versterkt met twee parttime onderzoekers. En we zijn samen
met de Academische Werkplaats Jeugd van Tranzo van Tilburg University; een onderzoek naar
effectiviteit van onze jeugdhulp gestart, mogelijk gemaakt met een ZonMW-subsidie. Ons eigen
wetenschapsprogramma bouwen we verder uit, naast onze samenwerking met de Academische
Werkplaats. Onze onderzoeksprioriteiten hebben betrekking op:






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

In de wetenschapscommissie 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 tevens onderzoeker 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, zoals het genoemde effectiviteitsonderzoek.
3.7.
Milieu- en duurzaamheidsaspecten
Sterk Huis neemt deel aan de ‘Green Deal’ in de regio Hart van Brabant en streeft ernaar de hierin
genoemde ambities met betrekking tot milieu en duurzaamheid te verwezenlijken. Met het tekenen
van de Green Deal hebben we verklaard invulling te geven aan de afspraken uit het Nationaal
Energieakkoord van 2013 over duurzame groei en een breed gedragen, toekomstbestendig energieen klimaatbeleid. De Green Deal ondertekenden we samen met de gezondheidssector in de regio
Hart van Brabant, het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB), de gemeenten van Regio Hart van Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
(BOM) en Stichting MOED. Door energie te besparen, efficiënter met water om te gaan,
afvalvermindering en -scheiding, beperking van gebruik van gevaarlijke en vervuilende stoffen en te
kijken naar voedselverspilling en de vervoersbewegingen, worden de milieuprestaties van de
organisaties verbeterd. Deze Green Deal ligt in lijn met een landelijke Green Deal die mede wordt
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ondersteund door onder andere de Ministeries van VWS, EZ en I&W en diverse zorgkoepels. Door
deel te nemen aan de Green Deal kunnen we beter inspelen op a) de regionale situatie en b) het
eigene van de jeugd(zorg). Eind 2020 vindt een belangrijke meting plaats, waarin wij dienen te
voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het certificaat Brons van de Green Deal.
Investeringen voor milieu en duurzaamheid hebben wij de afgelopen jaren maar beperkt kunnen
doen door de beperkte financiële mogelijkheden. Ook voor 2020 is de investeringsruimte beperkt.
Wij kiezen er daarom voor om de ambities te beperken tot het wettelijke verplichte deel aangevuld
met investeringen die een relatief korte terugverdientijd hebben. Om deze reden hebben we in 2019
besloten af te zien van de installatie van zonnepanelen. Hiervoor was weliswaar een subsidiebijdrage
beschikbaar, echter de vervangingskosten voor het dak (buiten het subsidiedeel) waren te hoog. In
2019 hebben we daarom onze aandacht gericht op andere maatregelen zoals de (gestarte)
vervanging van de verlichting naar LED, gescheiden afvalinzameling en duurzame inkoop.
In samenwerking met adviesbureau Stimulans zijn we eind 2019 gestart met een grondige
inventarisatie waar we nu staan ten aanzien van de certificering eind 2020 en welke maatregelen we
hiervoor nog moeten nemen. Deze zijn inmiddels gepland en begroot in 2020.
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Hoofdstuk 4: Bestuur, directie en toezicht
4.1.
Governance code
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken conform de Zorgbrede Governance Code. De
statuten van de Stichting Sterk Huis zijn opgesteld conform deze 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 en de leden hebben aan
thematafels meegesproken over de ambities in de jaarwerkplannen 2020.
De Raad van Bestuur is in 2019 geaccrediteerd en ingeschreven in het register. De bestuurder neemt
deel aan een intervisiegroep van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg.
De principes van Good Governance worden vertaald in de werking en samenwerking van de Raad van
Toezicht en de Raad van Bestuur:

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de maatschappelijke opdracht van Sterk Huis voor
zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur is groot in deze tijd van decentralisatie in de
Jeugdzorg en Wmo. De stichting Sterk Huis werkt onder heel risicovolle omstandigheden vanwege de
grote diversiteit aan contracteringen, beperkt overzicht en toezicht op de gevolgen van
aanbestedingen. Alsmede door onduidelijke verantwoordelijkheidsafspraken voor noodzakelijke
basisfuncties voor complexe problematiek, complexe verantwoordingssystemen en minimale
tarieven.
Vertrouwen is een cruciale voorwaarde. Zowel in de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en
de Raad van Bestuur als in de samenwerking met Regio Hart van Brabant.
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De Raad van Toezicht spreekt groot vertrouwen uit in de Raad van Bestuur, directie, management en
daarmee ook de medewerkers van Sterk Huis. ‘Sterk Huis is een krachtige organisatie met een groot
hart voor mensen en verstand van zaken’, aldus de Raad van Toezicht.
4.2. Bestuur en directie
Sterk Huis kent een éénhoofdig bestuur. Dit bestuur wordt uitgevoerd door mevrouw E.J.M.A. Smits.

Gekscherend zou je kunnen zeggen dat voor het besturen van een jeugdzorgorganisatie in 2019 een
‘gevarentoeslag’ aan de orde zou moeten zijn geweest. Als bestuurder heb je onder grote financiële
druk de opdracht medewerkers met plezier en perspectief betrokken te houden bij het waardevolle
werk en de cliëntengroep en dat in een concurrerende omgeving.
In de afgelopen jaren was de inhoudelijke visie van Sterk Huis steeds richtinggevend voor de
prioriteiten en koersbepaling. Langzaam maar zeker begint deze visie van Sterk Huis vertaald te
worden in de noodzakelijke focus van het nieuwe zorglandschap. Een zorglandschap waarin drie
hoofdontwikkelingen zich aftekenen:
1. Een ‘voorkant’ met sterk lokale kenmerken en systemen;
2. Een ‘laagspecialistisch’ breed veld van kleine organisaties en ZZP-ers;
3. Een ‘hoogspecialistisch’ veld waarin samenwerking en noodzakelijke basisinfrastructuur aan
de orde zijn met verplichte regionale en bovenregionale samenwerking.
In 2019 hebben zich de eerste lijnen afgetekend van een samenhangende doorontwikkeling. Deze
moeten concreet worden in de komende jaren. Voor bestuur en directie is onverminderd aan de
orde dat 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.
Het is voor de bestuurder zowel nodig om weerbarstig te kunnen zijn, er zijn namelijk grenzen die
niet meer kunnen worden opgerekt, als om je open en innovatief op te stellen. Nieuwe
samenwerking, nieuwe perspectieven en het loslaten van de bestaande werkwijzen zijn noodzakelijk
om te bouwen aan een duurzaam en kansrijk zorglandschap. De bestuurder is actief op landelijk,
bovenregionaal en regionaal niveau; bij Valente (voorheen Federatie Opvang), Jeugdzorg Nederland
en de Associatie voor Jeugd. Daarnaast heeft zij contacten met diverse, minder voor de hand
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liggende, beïnvloedende personen en netwerken. Continue ontwikkeling en reflectie zijn, naast een
hele fijne samenwerking in de organisatie, noodzakelijk om met plezier en effect bestuurder te zijn.
4.3. Toezichthoudend orgaan
De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2019 is:

Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht (stand van zaken 31 december 2019):

Zoals reeds aangegeven wordt van organisaties in de – hoogspecialistische – jeugdzorg heel veel
gevraagd in deze tijd. Diverse jeugdzorgorganisaties in Nederland kwamen in 2019 onder zulke
slechte omstandigheden terecht dat zij moeten vrezen voor hun bestaan en een aantal heeft
daadwerkelijke sluiting aangekondigd.
Voor Sterk Huis is dit niet aan de orde. Maar er is absoluut sprake van noodzakelijke continue
alertheid in Toezicht, Bestuur en Bedrijfsvoering. Gegeven het feit dat deze situatie al vijf jaar aan de
orde is, is agendering van de te grote druk en inzet op verbetering noodzakelijk; op de diverse
bestuurslagen, zoals die van de organisatie Sterk Huis, gemeente, regio, VNG en ministeries.
In 2019 was het voor Sterk Huis mogelijk om weer iets meer ruimte te maken voor de inhoudelijke
ontwikkelingen van Sterk Huis. Toch is de dreiging in de bedrijfsvoering nog dermate groot dat het
integrale toezicht te leiden heeft onder deze druk.
In 2019 is de Raad van Toezicht vijf keer voor een reguliere vergadering bijeen geweest.
De auditcommissie heeft vier keer vergaderd. De kwaliteitscommissie is één keer bij elkaar gekomen
en een lid van de kwaliteitscommissie is aanwezig geweest bij de externe HKZ-audit.
Er Is twee keer vergaderd met de Ondernemingsraad en twee keer met de Cliëntenraad.
En er is een bijeenkomst geweest met alle leidinggevenden, de beleidsstaf, de OR, POR en CR over de
jaarwerkplannen 2020.
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Effect tarief verbetering 24-uurs jeugdhulpverlening
In samenwerking met de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Bestuurscommissie Hart van
Brabant zijn eind 2018 reële, kostendekkende tarieven afgesproken voor de 24-uurs
behandelgroepen. Mede hierdoor is het in 2019 gelukt om te werken met een maandelijkse
sluitende bedrijfsvoering. De reële tarieven waren hiervoor van wezenlijk belang. Daarnaast is de
organisatie Sterk Huis in staat om de (complexe) administratieve, registratie- en declaratieprocessen
gecontroleerd uit te voeren. Deze processen vragen heel veel van alle medewerkers van Sterk Huis,
en vormen tegelijkertijd een noodzakelijke voorwaarde om bedrijfsmatig in control te blijven.
Het verlies van 2018 heeft geleid tot ‘bijzonder beheer’ bij de beide betrokken banken: Rabobank en
ING bank.
De auditcommissie is in 2019 vier keer bijeen geweest. Onderwerpen waren jaarrekening, VPB-plicht,
kostprijssystematiek, de begroting 2020 en de effecten van bijzonder beheer t.a.v. verkoop van
onroerend goed en oversluiting van hypotheken. Groot punt van aandacht is het te beperkte
rendement in de bedrijfsvoering.
Altijd complexe gezinsproblematiek: risico op verzuim, hoge werkdruk en uitputting
Het wordt steeds duidelijker dat Sterk Huis in het zorglandschap hoogspecialistische hulpverlening
biedt bij complexe gezinsproblematiek, geweldsproblematiek, geweld in afhankelijkheid, misbruik,
verwaarlozing en mishandeling. Problematiek die door de grote groep van (140) de door de regio
gecontracteerde organisaties (uiteindelijk) niet bediend kan worden. Dit betekent dat Sterk Huis te
maken heeft met een cumulatie van hoogcomplexe problematiek.
Er wordt dan ook doorlopend veel gevraagd van de kennis, reflectie, competenties en het omgaan
met potentiele escalatie van de medewerkers. Medewerkers gaan gebukt onder (een gevoel) van
werkdruk. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim. En er is een grote verleiding voor medewerkers
om te kiezen voor eenvoudiger werk. De Raad van Toezicht wordt actief geïnformeerd over de
ontwikkelingen voor duurzame inzetbaarheid, differentiatie in tarieven en voert actief het gesprek
over de ervaren druk met de Ondernemingsraad.
Organisatieontwikkeling
Vanzelfsprekend wordt er gesproken over mogelijkheden om stabiliteit en rendement voor de
organisatie te vergroten. Dit betreft zowel innovatie en methodiekontwikkeling als samenwerking
en/of groei. Gedurende heel 2019 is gesproken over:
 De mogelijkheid en voorwaarden waaronder Sterk Huis een rol zou kunnen spelen in de
overname van een deel van de zorgportefeuille van Juzt, zorgaanbieder in WBO en WBW,
 De mogelijkheid om samen te werken in het hoogspecialistische segment met GGzorganisaties en LVB-organisaties in een ‘consortium’ dat samen inhoudelijk behandelaanbod
ontwikkelt en afstemt, en voor de regio een interessante samenwerkingsvorm waarmee men
op basis van andere uitgangspunten (lump sum) meerjarige afspraken kan maken.
Stichting Vrienden van Sterk Huis
De Raad van Toezicht heeft in 2019 besloten om de bestaande stichting Vrienden van Sterk Huis als
een zelfstandig bestuur te benoemen. Tot dat moment vormde het bestuur van de stichting Sterk
Huis ook het bestuur van de stichting Vrienden van Sterk Huis. De benoeming van een zelfstandig
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bestuur stelt dit bestuur in staat om op een actieve wijze bij te dragen aan de opdracht van de
stichting Vrienden van Sterk Huis: “Het verlenen van materiële en immateriële steun, verwerven van
fondsen en bieden van inspiratie aan de stichting Sterk Huis.”
In de statuten van de Vriendenstichting is opgenomen dat het bestuur van deze stichting wordt
benoemd door de Raad van Toezicht van Sterk Huis
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Hoofdstuk 5: Beleid, inspanningen en prestaties
5.1. Kwaliteit van zorg
Kwaliteit betekent voor Sterk Huis dat we continu willen verbeteren. Continu verbeteren is met een
programma verankerd in de organisatie. Daarnaast zetten we reactief, naar aanleiding van klachten,
incidenten, kwaliteitsaudits en verbetertrajecten in. In 2019 zijn alle processen in de organisatie
geauditeerd, met een aantal interne en twee externe audits door de certificerende instelling (Lloyds).
Tevens is de hele organisatie doorgelicht door deze certificerende instelling in het kader van het
vernieuwing van het certificaat. Het HKZ-certificaat is opnieuw toegekend aan Sterk Huis.

5.1.1 Tevredenheid en effect
Elke cliënt heeft een cliëntplan waarin de vastgestelde doelen van de hulpverlening worden
geëvalueerd. Regelmatig wordt de voortgang besproken en wordt bekeken hoe de voorgang van de
hulpverlening is, in hoeverre de vooraf afgesproken doelen zijn gerealiseerd en wat de volgende te
zetten stap hierin is. Ook wordt er gekeken naar wat er goed gaat en beter kan. Deze bespreking kan
tot verandering in de aanpak leiden. Aan 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/of ouders) naar de tevredenheid over het doorgelopen traject. Cliënten geven
Sterk Huis gemiddeld een 8,5; moeders een 7,8 en vaders een 7,7.
Reden einde zorg. Medewerkers geven bij het afsluiten van een traject aan wat de reden is
voor beëindiging. Hiervan kunnen we 79% zien als positieve uitstroom, waarbij voor 62%
geldt dat de doelen gerealiseerd zijn. Van de overige 21% is er bij 4% geen reden bekend. Dat
wil dus zeggen dat 17% van de trajecten voortijdig is afgesloten door de cliënt (11%) óf door
de aanbieder (6%).
Doelrealisatie. De doelrealisatie wordt gescoord met een GAS-score en dit wordt gedaan
tijdens de evaluatiemomenten. Vanuit de cliënt zien we dat 66% van de doelen positief
wordt gescoord en 33% wordt op een 0 gescoord. Door de ouder(s) wordt er 76% positief
gescoord en 23% op een 0.
Situatie verandering. Vanaf 2020 wordt de cliënttevredenheidsvragenlijst geïntegreerd in het
cliëntplan. Hiermee willen we een verhoging in de respons op de vragenlijst realiseren.

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 zoeken dan ook de hulpverlener en diens
leidinggevende naar een oplossing. In de meeste gevallen worden klachten op informele wijze
opgelost door gesprekken van de indiener van de klacht met de hulpverlener of diens
leidinggevende. Deze klachten bereiken de klachtenfunctionaris niet en zijn derhalve niet terug te
vinden in dit jaarverslag. Wanneer een cliënt, of betrokkene bij de cliënt, een klacht bij de
klachtenadministratie indient voor behandeling door de externe klachtencommissie, wordt altijd een
bemiddelingsgesprek aangeboden. Iedere klager heeft het recht om de bemiddeling af te wijzen en
direct een beroep te doen op de externe klachtencommissie. Cliënten kunnen bij het indienen van
klachten de aan Sterk Huis verbonden externe cliëntenvertrouwenspersoon om ondersteuning
vragen.
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Communicatie over klachtenprocedure
De wijze waarop Sterk Huis klachten behandelt, staat in de klachtenregeling voor cliënten en
pleegouders. De klachtenregeling is in te zien op de website van Sterk Huis (www.sterkhuis.nl). Ook
kan via deze website een online klachtenformulier ingevuld worden. Sterk Huis heeft daarnaast voor
cliënten schriftelijke informatie over de klachtenregeling; deze informatie wordt bij binnenkomst aan
elke cliënt of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt uitgereikt. Ook wordt gewezen op de
informatie over de klachtenregeling op de website van Sterk Huis. Klachtenformulieren zijn tot slot
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 minimaal drie personen de
voorgelegde klachten op grond van de Jeugdwet behandelt.
De klachtencommissie was in 2019 als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•

mevrouw mr. dr. V.M. Smits, voorzitter (juriste)
de heer mr. drs. A. de Jong, plaatsvervangend voorzitter (arts, jurist)
mevrouw drs. H. van den Berg, lid (gedragsdeskundige)
mevrouw mr. R. Heerkens (juriste) (afgetreden medio 2019)
mevrouw mr. J.J. Burgers, lid (juriste)

De klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (juriste).
Klachten in 2019
In 2019 zijn er 19 klachten ingediend bij Sterk Huis. Bijna alle klachten (18) zijn intern opgepakt door
de verantwoordelijk manager, twee klachten zijn in behandeling genomen door de externe
klachtencommissie. Eén van deze twee klachten is direct bij de externe klachtencommissie gemeld.
De helft van de klachten heeft betrekking op de hulpverlening in het kader van complexe
scheidingen. De tegengestelde belangen van de betrokken partners spelen hierin een belangrijke rol.
De klachtgevoeligheid van deze hulpverlening wordt landelijk herkend.
De externe klachtencommissie heeft in 2019 zoals gezegd twee klachten in behandeling genomen.
Hiervan is een klacht niet in het interne bemiddelingstraject gekomen, maar direct door de externe
commissie behandeld. De andere klacht heeft in het interne bemiddelingstraject niet tot een
oplossing geleid en is daarna bij de externe commissie ingediend. Bij de klachtenbehandeling zijn
zowel de klager als de beklaagde gehoord in een zitting. Eén klacht werd als ongegrond beoordeeld
door de commissie en één klacht werd als deels gegrond beoordeeld.
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5.1.3 Incidentmeldingen
In het totaal heeft Sterk Huis in 2019 aan 2.258 cliënten hulp geboden In 2019 zijn er 329 incidenten
gemeld waarbij 106 cliënten betrokken waren. Dit is ongeveer gelijk aan de cijfers uit 2018 (328
meldingen met 113 cliënten), maar in 2019 is er één cluster extra. Deze calamiteiten zijn alle (al dan
niet in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)) onderzocht, er is vier maal een
melding van een calamiteit gedaan bij deze Inspectie en er zijn verbetermaatregelen in gang gezet.
In de tabel hieronder wordt het aantal meldingen per cluster uit 2019 afgezet tegen de cijfers uit 2018.
Cluster
1
2
3
4
5
6
7
Onbekend
Totaal

2018
6
34
183
64
14
13
14
328

2019
3
30
175
68
22
22
6
3
329

Aantal incidenten ten opzichte van het aantal unieke cliënten
Het aantal incidenten moet gezien worden in relatie tot het aantal unieke cliënten wat in zorg is
geweest en het aantal incident-veroorzakende cliënten. In onderstaande tabel zijn deze gegevens
weergegeven. Het percentage geeft weer hoeveel procent van de cliënten betrokken was bij een
incident.
Jaar

Unieke cliënten

2019
2018
2017

2.258
2.386
2.273

Incident
veroorzakende
cliënten
106
113
82

Aantal
incidenten

%

329
328
194

4,69%
4,74%
3,61%

5.2. Personeelsbeleid
5.2.1 Kwaliteit van het werk en ontwikkeling van 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
persoonlijke 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
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gebied van ontwikkeling - richten. Want alleen dan kan het geleerde ook toegepast en geborgd
worden. In 2019 was het focusthema veiligheid, dit jaar is dat seksualiteit (als verbijzondering van
veiligheid). In 2019 is elke medewerker binnen Sterk Huis getraind op gebied van (basis)veiligheid en
de vernieuwde meldcode.
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 naast het
focusthema 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 zich in de toekomst nog verder 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. Zo hebben we in 2019 samen met
netwerkpartners aan de Leergang ‘Werken met jeugd - Professional van de toekomst’ gewerkt; een
leergang voor HBO-geschoolde professionals met minimaal vijf jaar werkervaring.
In 2019 hebben we beleid ontwikkeld voor functiedifferentiatie voor de residentiële hulpverleners op
de groepen (Jeugd- en Gezinsprofessionals D, nu een MBO-functie) en voor opleidings- en
ontwikkelmogelijkheden voor deze functie. We zien 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 bovendien werkdrukverlagend. Medio 2020
implementeren we deze wijzigingen, in afstemming met onder meer de OR.
Het binden en boeien van medewerkers was ook in 2019 een belangrijk P&O-thema. De krapte op de
arbeidsmarkt wordt 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
Sterk Huis kent een Ondernemingsraad, een Cliëntenraad, een Jongerenraad en een Pleegouderraad.
In 2019 heeft de Ondernemingsraad veel aandacht gehad voor de gevolgen van de zogenoemde
‘kaalslag’ waaraan met name de specialistische jeugdzorg onderhevig is. De slechte financiële
uitgangspunten voor de hoogspecialistische jeugdzorg hebben o.a. tot gevolg een hoog
ziekteverzuim en een hoge uitstroom. De arbeidsmarkt is uiteraard heel gunstig, wat positief kan
uitwerken voor de medewerkers; daarnaast kiezen medewerkers er soms bewust voor om met
minder complexe problematieken te werken.
In de interne organisatie heeft de OR met nadruk gevraagd om een versterking van het arbobeleid en
een structurele inbedding hiervan. Arbo is een vast onderdeel van de OR-agenda.
Daarnaast bewaakt de OR de geformuleerde speerpunten, nl.:
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1.
2.
3.
4.

Zorgvuldige beleidsvoering – plan do check act-cyclus
Aandacht voor werkdruk
Behouden van specialistische zorg en deskundige medewerkers
Aandacht voor een financieel gezonde organisatie

Bij het vormen van een advies- of instemmingsbesluit hanteert de OR de volgende criteria:





Medewerkersbetrokkenheid en medewerkersbelang
Werkdruk en werkplezier
Kwaliteit van de zorg en van de professionals
Financiële gevolgen

Voor het eerst in de geschiedenis van de jeugdzorg werd op 2 september 2019 een landelijke staking
georganiseerd. De OR en de Bestuurder hebben in de aanloop naar deze staking samen opgetrokken.
Vanuit Sterk Huis is een grote delegatie gezamenlijk naar het Malieveld in Den Haag gereisd. Dit heeft
als effect gehad dat de Jeugdzorg landelijk in het nieuws kwam, waardoor er aandacht is gevraagd
voor de huidige administratieve last, werkdruk en lange wachttijden voor cliënten.
In 2019 heeft de OR nieuwe verkiezingen georganiseerd. Het aantal OR-zetels is op 11 gesteld
(conform het aantal medewerkers binnen Sterk Huis). Dit is een uitbreiding van de 9 zetels die de OR
voorheen had. Na de verkiezingen van december 2019 bestaat de OR uit 10 leden (1 vacature).
Hierbij is er een goede afspiegeling van de organisatie, de meeste clusters zijn vertegenwoordigd en
ook ondersteunende diensten.
De Cliëntenraad en de Jongerenraad profileren zich beide zowel op interne als op externe thema’s.
Beide Raden hebben een ondersteuner. En er is regelmatig overleg in aanwezigheid van een
manager. De formele positie van de Cliëntenraad en de Jongerenraad t.a.v. begroting en jaarplan
wordt geborgd in het Cliëntenplatform waar een vertegenwoordiging van beide Raden overlegt met
de bestuurder. De Raden en de bestuurder treffen elkaar ook in thema-besprekingen.
De Cliëntenraad heeft ook in 2019 weer diverse gemeentelijke commissies ontmoet en te woord
gestaan. Cruciaal thema in dit overleg was de omslachtige ‘beschikkingenprocedure’ die regelmatig
leidt tot lange wachttijden en het veelvuldig opnieuw moeten vertellen van persoonlijke verhalen. Er
is nog geen wezenlijke oplossing gevonden. Daarnaast participeert de Cliëntenraad in landelijke
organisaties zoals het LOC en NJI, heeft deze meegedaan aan een onderzoek van het ministerie over
mensen met armoede in de zorg en is er een samenwerkingsovereenkomst met de Academische
Werkplaats Tilburg (in het kader van innovatie binnen de jeugdzorg).
De Jongerenraad is actief op het thema jongerenparticipatie en werkt actief mee binnen het
regionale programma ‘Jongerennetwerk - Samen met de Jeugd’. Zij hebben onder meer meegewerkt
aan het Inspiratie Café over ervaringskennis en thuisgevoel. Ook participeert een aantal jongeren in
de nieuwe regionale Jeugdwelzijnsraad. Dit is een panel met jongeren tussen de 18 en 27 jaar die
ervaring hebben met jeugdhulp. Vanuit deze kennis geven zij gevraagd en ongevraagd in het
jeugd(hulp)beleid. In 2019 heeft de Jongerenraad tot slot ook meegewerkt aan het regionale
programma Young Impact.
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De Pleegouderraad (POR) is een vertegenwoordiging van ‘partners in zorg’ voor Sterk Huis. In 2019 is
regelmatig gesproken over de zwakkere positie van pleegouders in het gedecentraliseerde stelsel en
als gevolg van de diversiteit tussen Gecertificeerde Instellingen. Pleegouders hebben de feitelijke
ervaring dat zij afhankelijk zijn geworden van de persoonlijke inzichten van diverse voogden. Er is
geen toezicht op de onafhankelijke uitvoering van de taak van de Jeugdbescherming door de
gemeenten. Dit is eind 2019 een actueel thema van gesprek van de POR.
Samen met deze Sterk Huis-raden willen we cliëntvertegenwoordiging en -participatie
doorontwikkelen en bijvoorbeeld (ook) op maat van actuele thema’s organiseren. Met de
Jongerenraad hebben we het afgelopen jaar nieuwe concepten ontwikkeld; implementatie daarvan
vraagt nog wel aandacht. De Cliëntenraad en de POR willen het komende jaar met Sterk Huis aan
vernieuwing werken.
5.3. Innovatie en wetenschappelijk onderzoek
Sterk Huis is in haar vezels erg gericht op continue verbetering en ontwikkeling; binnen haar
hulpverlening en de manier waarop we die organiseren. We hebben in 2019 bewust gekozen voor
expliciete afwegingen op deze innoverende houding en ambitie, om de dreiging van grote tekorten
en de dreiging op voortbestaan van Sterk Huis af te wenden.
Tegelijkertijd hebben we gekozen voor een beperkte start met twee wetenschappelijk onderzoekers
die uitdrukkelijk ook de opdracht hebben om externe financiering voor (wetenschappelijk) onderzoek
te realiseren. Deze keuze lijkt beging 2020 zijn vruchten af te werpen. Een investering in de
toekomst.
Innovatie van onze eigen dienstverlening heeft echter doorlopend onze aandacht. Het concept
Clarissenklooster is hiervan een sterk voorbeeld. Op een centrale locatie in Tilburg hebben we in
2019 jongeren gehuisvest die voorheen in twee zogenoemde Fasehuizen verbleven. Het
Clarissenklooster is een zelfstandigheidstraining voor jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar, waar
ze indien nodig begeleid, beschermd en (eventueel) met behandeling zelfstandig leren wonen. Deze
vorm van zelfstandigheidstraining heeft een bijzonder karakter, omdat alle jongeren bij aanvang
hetzelfde uitstroom perspectief hebben. De kracht is dat er voor elke jongere, middels eclectische
zorgarrangementen maatwerk wordt geboden. We hebben de leeftijdsgrens van 18 jaar losgelaten,
omdat uit de praktijk en onderzoek blijkt dat jongeren na hun 18e vaak nog steeds hulp nodig
hebben.
Sterk Huis speelt ondanks een beperkte mogelijkheden te investeren in innovaties, een belangrijke
rol in de volgende vernieuwende programma’s, projecten en ontwikkelingen:


Elk kind een goede start en toekomst, de lokale vertaling van delen van Girfec, het Schotse
gedachtengoed ‘Getting It Right For Every Child’. Na een bezoek aan Schotland van de
bestuurder samen wethouder Jeugd en Onderwijs van Tilburg en de voorzitter van het
College van Bestuur van Xpect Primair in 2018, volgde begin 2019 een bezoek door een twee
medewerkers Sterk Huis, samen met een schooldirecteur en beleidsmedewerker onderwijs
van de gemeente. Sterk Huis werkt mee aan het delen van de inspirerende visie op inclusief
onderwijs en inclusieve zorg, de focus op ontwikkeling van het kind en het spreken van een
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gezamenlijke taal met behulp van de kansencirkel, onder de naam ‘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 ontwikkelen we een manier van data- en kennisbases werken. Omdat
we willen stoppen met ‘dweilen met de kraan open’.
Sterk Huis werkt bestuurlijk en operationeel actief mee aan de Taskforce
Kindermishandeling, de regionale samenwerking onder voorzitterschap van de wethouder
van Tilburg.
Sterk Huis heeft een actieve rol in de ontwikkeling van vernieuwende campagnes waarmee
de regio Hart van Brabant aandacht vraagt voor scheiden (alsjeuitelkaargaat.nl) en
mensenhandel (ditisookmensenhandel.nl).
Sterk Huis is actief partner binnen Garage2020 regio Zuidoost Brabant. In dit verband hebben
we Blue ontwikkeld, een animatie die jonge kinderen helpt geweld te herkennen en
deelgenomen aan verschillende hacketons. Ook leveren wij ontwikkelkracht aan Garage2020
en betalen we mee aan de kwartiermaker.
In 2019 wonnen we samen met Fier de tweede prijs van de vakjury NRC Charity Award, met
de campagne tegen jongensprostitutie. Deze campagne hebben we samen met studenten
van de Willem de Kooning Academie ontwikkeld.
We hebben deelgenomen aan sessies van het Innovatieve Datalab Kindermishandeling,
georganiseerd door Associatie Jeugd.
Sterk Huis ontwikkelt een wetenschapsprogramma voor een aantal cruciale inhoudelijke
thema’s (zie paragraaf 3.6).
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.
Sterk Huis participeert in het Innovatienetwerk Jeugd, met onder meer deelname aan de
bestuurlijke denktank en actieve deelname aan Innovatielabs en Innovatieprojecten als ons
eigen project Samen voorbij verslaving. Binnen dit innovatieve project hebben we samen
met Kentra24 een werkwijze voor omgaan met middelengebruik in Fasehuizen ontwikkeld,
met een belangrijke rol voor ervaringsdeskundige professionals. Deze methodiek wordt
breed binnen Sterk Huis uitgerold.
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.
Met het Kennisnetwerk Samenwerkende jeugdspecialisten (SJS) en Fontys Hogescholen heeft
Sterk Huis meegewerkt aan het regionale traineeprogramma voor de ‘jeugdprofessional van
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de toekomst’ en de hieruit ontstane Crossoverprojecten en de Leergang Werken met Jeugd.
Sterk Huis draagt hier vanuit de Academie en de bestuurssecretaris actief aan bij en neemt
deel aan de Crossoverprojecten met een professional, een clustermanager en de
bestuurssecretaris. De Leergang start september 2020, met ook een deelnemer van Sterk
Huis.
Sterk Huis heeft met de gemeente Goirle het programma ‘Aandacht voor 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.
Historisch verloop financiële parameters 2017-2019
Kengetallen

2019

2018

2017

Current ratio

1,314

1,111

1,159

Solvabiliteit ev/vv

0,972

0,861

0,674

Solvabiliteit ev/tv

0,344

0,319

0,295

Weerstandsvermogen

1)

0,161

0,161

0,207

Weerstandsvermogen

2)

0,173

0,179

0,168

1.335

517

778

Netto werkkapitaal in € 1.000

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;
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Weerstandvermogen 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 solvabiliteit is door het positieve resultaat verder verbeterd.
Sterk Huis voldoet ruimschoots aan de gestelde bankennorm van 27,5%. Deze kritische norm wordt
ruimschoots overschreden.
De current ratio laat ten opzichte van 2018 een lichte stijging zien. Sterk Huis kan ruim voldoen aan
haar verplichtingen op korte termijn.
5.4.2. Beschrijving positie op balansdatum
Sterk Huis sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat uit bedrijfsvoering van € 376.554.
Dit is een enorme verbetering ten opzichte van 2018, waarin werd afgesloten met een negatief
resultaat uit bedrijfsvoering van € -1.267.151.
De voornaamste oorzaak is een aanpassing van de tarieven, dit heeft ruim € 1M aan extra
opbrengsten gegenereerd ten opzicht van 2018. Tevens is Sterk Huis qua bedrijfsvoering beter in
control en is het declaratieproces goed op orde.

5.4.3 Belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum
Gevolgen van de coronacrisis
Sinds 10 maart heeft de uitbraak van het coronavirus in Brabant en kort daarna in Nederland zeer
grote invloed. Sinds 15 maart zijn alle scholen in Nederland gesloten en heeft Sterk Huis dus de
opdracht om 24/7 het thuis te zijn van meer dan 250 mensen (kinderen, jongeren en vrouwen) die in
behandeling zijn bij Sterk Huis en voor wie Sterk Huis ook het thuis is.
De hoofdlijnen van ons beleid zijn steeds:




Garantie bieden voor de 24/7-hulpverlening en dagbehandeling. Zo veel mogelijk in de eigen
vaste teams;
Het operationeel houden van het Crisis Interventie Team (CIT) en de Spoedeisende Zorg
(SEZ);
Het zoveel mogelijk voortzetten van de ambulante hulpverlening. Op afstand en indien
noodzakelijk ook door live-contact. Dit alles binnen de RIVM-richtlijnen voor een ‘cruciale
organisatie’.

Onmiddellijk, vanaf 12 maart, is er binnen Sterk Huis het volgende georganiseerd:


Centrale planning op de 24/7-hulpverlening; uitgaand van de eigen teams als basis,
aangevuld met bekende invalkrachten. En met de toevoeging van gedragswetenschappers en
ambulante hulpverleners om de planning goed en rond te kunnen blijven krijgen;
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Dagprogramma voor alle kinderen. Vanwege de structuur, maar ook om de noodzakelijke
ontlasting te bieden aan de 24/7-hulpverlening zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Dit
dagprogramma is door de Steeds Sterker Academie georganiseerd en draait met brede inzet
van binnen en buiten Sterk Huis (bijvoorbeeld het Tilburgs Sportbedrijf). Ook voor de
kinderen in pleegzorg is een dagprogramma georganiseerd bij Scouting Riel; getrokken door
pleegzorgwerkers en ook in nauwe samenwerking met ‘heel’ Sterk Huis;
Het inrichten van een online Chat-functie om in nijpende situaties contact en hulp te kunnen
krijgen;
Een dagelijks corona-overleg;
Nauw contact met de GGD en de RONAZ om voorzien te worden van beschermende
middelen. Deze worden met name gebruikt door het Crisis Interventie Team en in situaties
waarin cliënten heel ziek zijn. Het is steeds gelukt om een noodzakelijke basis van
beschermende middelen aanwezig te hebben.

Gevolgen voor de inzet van medewerkers
We moeten bij Sterk Huis het evenwicht vinden tussen ‘ratio’ en ‘richtlijnen RIVM voor een cruciale
organisatie’ enerzijds en de ‘angst bij alle mensen’ anderzijds. Dit lukt in de meeste gevallen goed. De
kwetsbare groepen (degenen met onderliggende ziektebeelden) zijn ontzien en werken thuis. Waar
het werk het toe laat werken mensen ook thuis. Maar natuurlijk zijn er ook binnen Sterk Huis mensen
die heel angstig zijn en het moeilijk vinden om te blijven werken. En er zijn mensen die juist op dit
moment geweldige inzet laten zien. Dat is gelukkig bij veel mensen in alle functiegroepen aan de
orde, en er is sprake van een goed teamgevoel.
Het ziekteverzuim schommelt in de weken na 12 maart tussen de 8% en de 10%. Een gedeelte
daarvan is direct of indirect corona gerelateerd. We hadden een gemiddeld verzuim van 7,4% voor
de uitbraak van het coronavirus. Dit hogere ziekteverzuim heeft financiële gevolgen.
We hebben als richtlijn voor vakanties afgesproken dat geplande vakanties moeten worden
opgenomen (als het werk dat toe laat). Dit om te voorkomen dat alle mensen in de tweede helft van
2020 een stuwmeer aan vrije tijd overhouden. Ten aanzien van de reiskosten woon-werkverkeer
gaan we genuanceerd om met de vaste reiskosten. En is er zeker sprake van veel minder te
declareren kilometers die met huisbezoeken te maken hebben.
Gevolgen voor productie/omzet
In de productie januari tot en met maart zien wij nog geen grote daling ten opzichte van eenzelfde
periode eind 2019:








De bedbezetting is iets lager, maar de crisisopnames en verwijzingen door het CIT zijn hoger;
De RGI-systematiek geeft voor ambulante hulpverlening hoogstwaarschijnlijk wel een
vertekend beeld. We weten dat alle ambulante hulpverleners contact houden, maar zij geven
aan dat de contacten korter zijn;
Door het dagprogramma dat wij vier keer per week organiseren is er sprake van een grote
toename van groepsinzet. De zou de ambulante uren voor een deel compenseren;
Per 5 april is er een begin gemaakt met onderwijs voor kinderen die in kwetsbare gezinnen
en situaties opgroeien. Dit geldt voor de meeste kinderen in de 24/7-hulpverlening. Het
aanbod is echter beperkt, daardoor blijft het dagprogramma in een kleinere vorm bestaan.
De chatfunctie wordt bezocht en de ambulant hulpverlener die de hulpverlening biedt
registreert de uren die zij inzet;
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Op dit moment loopt de instroom licht terug. De inschatting is wel dat veel problemen
‘ophopen’ omdat de wijkteams, de Jeugdbescherming, huisartsen veelal op halve kracht
werken. We verwachten een ‘boeggolf’ op het moment dat er iets meer ‘gewoon’ leven
komt.

Verwachte financiële situatie
We kunnen alleen een inschatting maken van de financiële effecten: meer materiële kosten, meer
personele kosten en mindere omzet. We doen dit aan de hand van drie scenario’s. Van de VNG/de
gemeenten is er de toezegging dat zij in de maanden tot en met mei garant zullen staan bij
liquiditeitsproblemen. De verwachting is dat een bijdrage 1in het dichten van het tekort (hogere
uitgaven en minder declaraties) voor deze maanden aan de orde zal zijn. We zullen dit zeker
inzichtelijk moeten maken en houden op dit moment de extra kosten, gerelateerd aan de
coronacrisis, zorgvuldig bij.
Verwachte gevolgen voor de komende maanden (mei, juni en verder)







De intensieve inzet van bepaalde beroepsgroepen, met name de pedagogisch werkers, zou
kunnen leiden tot een periode van hoger ziekteverzuim op het moment dat de druk wat
lager wordt;
Daarnaast verwachten we dat het nog tot na de zomervakantie duurt voordat er weer sprake
zal zijn van een reguliere operationele bedrijfsvoering;
We zullen expliciet proberen de efficiency en voordelen van de inzet van digitale middelen te
behouden;
Dat geldt ook voor de ervaren voordelen van meer teamverbinding, het werken met een
dagprogramma en met inzet van sport, kunst en cultuur;
Als het leven weer wat ‘opener’ wordt, verwachten we een toename van aanmeldingen en
heftige casuïstiek, terwijl op dat moment ook de organisatie weer aan het ‘resetten’ is. We
zullen anticiperen door optimaal voorbereid te zijn op het Klantenbureau en met het
inzetten van hulp op korte termijn.

En in dit alles is het goede nieuws dat we bij Sterk Huis geen collega’s of cliënten hebben die
vanwege corona moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar zijn we heel dankbaar voor.

1

Zie ook: Zie ook: https://vng.nl/nieuws/afspraken-met-rijk-over-continuiteit-financiering-sd
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17. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
Rentebaten

Realisatie
2019
€
288

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

2.500

88.656

Subtotaal financiële baten

288

2.500

88.656

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

340.363
340.363

339.128
339.128

423.342
423.342

-340.075

-336.628

-334.686

Totaal financiële baten en lasten

Toelichting:
De rentelasten zijn in lijn met de begroting.
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