Jaarverslag 2014

Voorwoord
Ik schrijf het jaarverslag 2014 precies twee jaar na de datum van oprichting van Stichting PROV Jeugd
en Gezin. Het doet mij deugd om dit jaarverslag te schrijven, omdat de stichting tijdens de aanloop
naar de transitie jeugdzorg in alle processen is meegelopen. Marjolein Schouten alsmede het bestuur
van de stichting hebben hiervoor met man en macht maanden gewerkt aan het tot stand komen van
o.a. de nieuwe manier waarop de zorg aangevraagd, beschreven en verantwoord moet worden.
Stichting PROV Jeugd en Gezin heeft daarbij definitief het heft in handen genomen. De Stichting is
diegene die bij de West-Friese Gemeenten (WF7) de gunning voor de Jeugdzorg op haar naam heeft
mogen schrijven. Als onderaannemer van Stichting PROV Jeugd en Gezin participeren voor WF7 het
Vlier Centrum en Stichting Kram. Verder is Stichting PROV Jeugd en Gezin met de gunningen ook
landelijk operationeel. Tot slot wil ik u met trots aanbevelen om met name over de bereikte successen
te lezen op bladzijde 7 en 8. Dit geeft namelijk een mooi beeld van hetgeen waar Stichting PROV Jeugd
en Gezin zich zo specifiek voor inzet. Geheel naar haar motto: “Daar waar de ander stopt, tracht
Stichting PROV Jeugd en Gezin door te gaan.”
Cunera Vlaar
Voorzitter van Stichting PROV Jeugd en Gezin

Stichting PROV Jeugd en Gezin
Opgericht op 20 februari 2013
Lindengracht 23a
1716 DD Opmeer
0226 355 506
www.stichtingprovjeugdengezin.nl
info@stichtingprovjeugdengezin.nl
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Jaarrekening
Staat van baten en lasten 2014
Lasten
Loonkosten
Huisvesting
Algemene kosten
Uitbesteed werk
Batig saldo

Baten
25.763 Omzet
12.900 Donaties
6.228
645

44.214
2.007

685

Balans 31-12-2014
Activa
Materiële vaste activa
Debiteuren
Overige vorderingen
Bank

Passiva
4.925 Crediteuren
5.343 Overige kortlopende verplichtingen
374 Eigen vermogen
4.367
15.009

1.998
7.366
5.645

15.009

Toelichting baten en lasten:
Loonkosten
Betreffen de personeelslasten van een aantal (part-time) medewerkers van
de stichting. Deze medewerkers richten zich 100% op de doelgroep van de
stichting.
Huisvesting
De stichting huurt een deel van een pand in Opmeer van waaruit de
activiteiten worden ondernomen.
Algemene kosten
Dit zijn o.a. kosten voor fondsenwerving en publicatie van de stichting
gegevens in de lokale gemeentegids. De bestuurders ontvangen uitsluitend
een onkostenvergoeding (in 2014 totaal €177,-)
Uitbesteed werk
Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door derden (zzp-ers)
Omzet
Dit betreft in 2014 10 cliënten.
Donaties
Baten van de fondsenwerving in 2014 – De geldelijke donatie kwam
voornamelijk van Stichting Steunfonds. Daarnaast heeft Stichting PROV Jeugd
en Gezin nog een donatie in natura ontvangen van Onderwijsconsulenten.
Toelichting Balans:
Crediteuren
Overige kortlopende verplichtingen

Nog te betalen leveranciers
Personeel gerelateerde verplichtingen alsmede voorzieningen
voor te betalen kosten.
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Organisatorisch geboekte resultaten
Met betrekking tot de transitie per 01-01-2015 wordt er gewerkt aan het verkrijgen van gunningen
van diverse gemeenten waarbij er alles aan wordt gedaan om de zorgcontinuïteit te behouden voor
alle bestaande cliënten. De inspanning is groot en de resultaten mogen er zijn:
- Onderaannemerschap met het Vlier Centrum binnen WF7 wordt bewerkstelligd waardoor de
werkzaamheden voor de cliënten toch kunnen worden verricht, ook als er geen gunning is
voor Stichting PROV Jeugd en Gezin;
- Onderaannemerschap met Stichting KRAM als laagdrempelige GGZ Jeugd organisatie wordt
bewerkstelligd waardoor er mogelijkheden binnen handbereik kunnen zijn om cliënten
bredere ondersteuning te bieden;
- Alle zorgovereenkomsten worden waar nodig aangepast en vernieuwd;
- Alle zorgplannen worden waar nodig aangepast en vernieuwd;
- Stichting PROV Jeugd en Gezin heeft een gunning verkregen voor Hollands Kroon, t.w. regio
van onder andere Schagen, Den Helder en Texel;
- Gunning wordt voorts verkregen voor Flevoland, Zuid Kennemerland, Arnhem, Nijmegen en
Zuid Limburg;
- Cliënten die in paniek raken c.q. hun zorgen hebben rondom de zorgcontinuïteit kunnen
gerustgesteld worden.

Ontwikkelings- en opleidingsgerichte resultaten
Ontwikkelings- en opleidingsgericht is het volgende tot stand gekomen:
- Met behulp van een HBO stagiaire van de HRM opleiding is een adviesrapport opgesteld voor
het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid; de stagiaire kan positief haar opleiding afronden;
- Met behulp van een zeer betrokken ZZP’er heeft een medewerkster haar HBO MWD positief
afgerond en verkreeg bij het afstuderen de vermelding ‘met extra onderscheiding’;
- Met behulp van het Bestuur is het Project Passend Onderwijs geschreven op basis van de
manier waarop Stichting PROV zich wil inzetten voor Onderwijs binnen de Zorg. Het project
werd goedgekeurd door de organisatie Onderwijsconsulenten+. Door de goedkeuring kwam
er een donatie vrij waarmee er een veertigtal exemplaren van het project kosteloos kunnen
worden gedrukt zodat het doorgestuurd kan worden naar belanghebbenden.
- HBO opleidingen zoals HvA, HvU, InHolland, Capabelgroep zijn benaderd om toestemming te
verkrijgen dat HBO stagiaires zich gaan inzetten voor specifieke projecten binnen Stichting
PROV Jeugd en Gezin. De reacties zijn zeer positief.
- Voor medewerkers en stagiaires zijn er diverse interne en externe trainingen verzorgd,
waaronder de-escalatie training, verbindende communicatie, weerbaarheidsverhoging en
stabilisatie o.a. middels sociaal competentie model, Kidd’s skills en Rots en Water
technieken.
- De website is door een externe deskundige gemaakt en wordt nu door het bestuur verder
onderhouden.
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Cliëntbegeleiding
Professionalisering en kennisoverdracht vanuit het Vlier Centrum blijft plaatsvinden. Hierdoor is er
een toenemende mate van inzet door Stichting PROV Jeugd en Gezin. Dit teneinde de beoogde
overgang en daarmee groei van expertise bij Stichting PROV Jeugd en Gezin. In plaats van één cliënt
in 2013 worden er nu tien cliënten duurzaam begeleid door de Stichting PROV Jeugd en Gezin;
- Een drietal cliënten worden dagelijks begeleid door medewerkers van Stichting PROV Jeugd
en Gezin in samenwerking met externe ZZP’ers; de samenwerking is meer dan uniek te
noemen en de intensieve zorg op locatie én de zorg op afstand werpt vruchten af; cliënten
worden sindsdien niet meer opgenomen binnen de GGZ c.q. Jeugdinstellingen; cliënten
worden in toenemende mate adequater in de manier waarop zij in het leven staan en in de
manier waarop zij participeren naar eigen vermogen.
- Een zevental cliënten worden dagelijks of meerdere dagen per week begeleid zowel intern
als wel extern. Bij alle cliënten is sprake van winst m.b.t. de gerealiseerde groei. Dit betekent
groei op één of meerdere levensgebieden; toename sociaal welbevinden waardoor
ontwikkeling weer kan plaatsvinden; groei o.a. in toename benut van eigen competenties.
- Er zijn in totaal drie betrouwbare gastgezinnen ontwikkeld. Binnen één situatie wordt
duurzaam gebruik gemaakt van één van deze gastgezinnen. De andere twee gastgezinnen
zijn beschikbaar zodra dit nodig is. Van belang is dat alle drie de gastgezinnen warmte en
veiligheid kunnen bieden waardoor de moeizaam gerealiseerde ontwikkeling van de jeugdige
niet stagneert.

Samenwerkingsvormen
Om haar doelen te bereiken, werkt Stichting PROV Jeugd en Gezin samen met o.a. ZZP’ers, Stichting
KRAM, CCE, GGZ Eindhoven, Onderwijsconsulenten, Leerplichtambtenaren, 1 gezin 1 plan,
Jeugd&Gezin en gezinsvoogden/voogden:
- De Stichting PROV Jeugd en Gezin heeft in 2014 twee ZZP’ers in het veld werkzaam. Door de
expliciete samenwerking met de begeleiders van Stichting PROV Jeugd en Gezin wordt
zorggedragen voor meer draagkracht en meer continuïteit t.b.v. de cliënten.
Als ZZP’er zijn in 2014 werkzaam
 NIP psycholoog; deze psycholoog zet zich momenteel specifiek in voor één cliënt samen
met één medewerker van Stichting PROV Jeugd en Gezin;
 (ortho)pedagoog, counsellor; deze, psychosociaal therapeut verzorgd de interne en
externe opleidingen en begeleid zeer intensief een vijftal cliënten veelal samen met één
of twee medewerkers van Stichting PROV Jeugd en Gezin;
- Stichting KRAM GGZ Jeugd
 De expertise van Stichting KRAM als GGZ jeugdinstelling is voor meerdere cliënten
ingezet; deze samenwerking zal in 2015 nog verdere uitdaging krijgen.
- CCE; Landelijk ondersteunende organisatie Centrum voor Consultatie en Expertise
 Het CCE is in 2014 ingezet voor één cliënt.
 De inzet heeft geleid tot een nog verdere kennis en kunde op het gebied van autisme.
- GGZ Eindhoven (GGzE)
 In samenwerking met het Vlier Centrum komt voor twee gezinnen een belangrijke
samenwerking tot stand met het GGzE
 De twee afzonderlijke gezinnen worden door verschillende disciplines van het GGzE in
behandeling gehouden en de volledige begeleiding op locatie en extern wordt uitgevoerd
door het Vlier Centrum met ondersteuning van Stichting PROV Jeugd en Gezin.
- Onderwijsconsulenten; landelijk ondersteunende organisatie en leerbaarheidsonderzoek
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Cliënten die begeleid worden mede door Stichting PROV Jeugd en Gezin hebben veelal te
maken met:
 onderwijsconsulenten omdat zij niet of nauwelijks komen tot reguliere schoolgang.
De samenwerking met meerdere regionaal in te zetten onderwijsconsulenten leidt
overwegend tot maximalisering van inzicht en oplossingen. Doorbraak qua beleid en
mogelijkheden komen hierdoor voorhanden.
 Leerbaarheidsonderzoek
Op advies van de onderwijsconsulent heeft een leerbaarheidsonderzoek plaatsgevonden
door een deskundige waardoor er meer inzicht kwam waarom eerdere ingezette hulp
o.a. niet effectief kon zijn.
Leerplichtambtenaren; per gemeente
 In de meeste gemeenten is de leerplichtambtenaar goed te bereiken en bekend met de
effecten van gehele of gedeeltelijke leerplichtontheffing t.o.v. de aan te vragen CIZ
indicatie; dit vergemakkelijkt de lange weg welke moet worden afgelegd alvorens te
komen tot de verstrekking van effectieve en toereikende begeleiding van gezin en kind
1 gezin 1 plan; Jeugd&Gezin
 In de loop van 2014 participeert het Vlier Centrum en daarmee ook Stichting PROV Jeugd
en Gezin als onderaannemer in meerdere situaties mee waarin de hulpvraag en de aan te
bieden zorg wordt besproken in overlegsituaties in de vorm van 1 gezin 1 plan of
anderszins Jeugd & Gezin;
 Samenwerking in deze overlegvormen is nog in volle ontwikkeling omdat ieder nog
gemakkelijk participeert voor eigen deel i.p.v. het gemeenschappelijk belang c.q. het
cliënt belang;
 Samenwerking in deze overlegvormen zullen in 2015 veelvuldig voorkomen. Het belang
is hierin nog om te komen tot een lange termijn visie en de benodigde communicatie van
waaruit een effectieve brug geslagen kan worden tussen hoe het enig moment is en hoe
het meest optimale gewenste is.
Gezinsvoogden/voogden
 In 2014 wordt in toenemende mate samengewerkt met gezinsvoogden/ voogden
 Er wordt in toenemende mate bereikt dat er meer geluisterd wordt naar zowel de ouder
als wel de participerende (gezins)voogd waardoor er meer rust ontstaat en er gewerkt
kan worden aan voortgang m.b.t. eventuele thuisplaatsing, meer bezoek c.q. onbegeleid
bezoek

Medewerkers
Einde 2014 zijn er vier medewerkers in dienst van Stichting PROV Jeugd en Gezin;
- één van de medewerkers heeft haar contract qua uren verhoogd van 8 uur naar 24 uur met
een vast contract;
- twee medewerkers zijn gehandhaafd op een gelijk aantal uren;
- In de loop van 2014 waren gedurende meerdere maanden twee full time medewerkers
tijdelijk in de begeleiding geplaatst;
- Een nieuwe medewerker met MWD opleiding komt in vaste dienst voor 8 uur per week
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Adviescommissie
De adviescommissie is driemaal bijeengekomen.
Tijdens het bijeenkomen is de gewoonte voortgezet, om alle projecten nauwgezet met elkaar door te
nemen. Alle commissieleden hebben tijdens de vergadering of op afstand hun adviezen op betrokken
wijze gegeven. Vooral hun toetsende bevraging, hun gevraagde en ongevraagde adviezen en bovenal
hun duidelijke betrokkenheid en positieve bejegening is van onschatbare waarde.
Aan het einde van het jaar hebben we jammer genoeg moeten vernemen dat één adviescommissielid
ons binnenkort gaat verlaten vanwege zijn pensionering. Zijn opvolging wordt vermoedelijk door een
vakgenoot voorzien. Dit zal in de loop van het eerste halfjaar van 2015 vorm krijgen.

Bestuur
Het Bestuur van Stichting PROV Jeugd en Gezin is naast de bijeenkomsten van de adviescommissie
nog eens viermaal bijeengekomen. Het bestuur weet zich altijd weer gesteund en kan op deze
manier adequater komen tot de nodige groei en ontwikkeling welke hierboven summier is
beschreven. Daarnaast hebben de bestuursleden effectief kennis gemaakt met de manier waarop de
begeleiding vorm wordt gegeven binnen Stichting PROV Jeugd en Gezin.
De penningmeester heeft een tweetal dagen meerdere uren geparticipeerd tijdens de
begeleidingsuren om meer inzicht te verkrijgen. Daarnaast heeft de penningmeester zich op zijn
eigen vakgebied bezig gehouden met de boekhouding om te komen tot de juiste verslaglegging in het
jaarverslag.
De secretaris heeft vele vrijdagen geparticipeerd tijdens begeleidingsuren. Gelet op haar eigen
opleiding en kennis van zaken heeft zij haar participatie zeer doelmatig kunnen inrichten. Daarnaast
ondersteund zij Stichting PROV Jeugd en Gezin met ad hoc hand- en spandiensten en draagt zij
samen met de penningmeester zorg voor de website.
De voorzitter participeert dagelijks teneinde de overdracht van kennis vanuit het Vlier Centrum en
bewaking van de voortgang zo optimaal mogelijk vorm te geven. Zij initieert en draagt steeds meer
over aan de medewerkers van Stichting PROV Jeugd en Gezin en/of de daarvoor werkende ZZP’ers.

Bereikte successen
Succes welke de tien jeugdige cliënten van Stichting PROV hebben bereikt:
- Zeven van deze tien jeugdigen reageren niet meer of nauwelijks meer vanuit trauma en
komen daardoor tot ontwikkeling op sociaal emotioneel en cognitief gebied;
- Zeven van deze tien jeugdigen gaan al een half jaar tot acht jaar niet naar school en er is
sprake van multiple problematiek welke al meer dan twee jaar bestaat;
- Vier van de niet schoolgaande kinderen komen er toe om een individueel studiepakket te
volgen en boeken op individueel niveau mooie resultaten;
 In twee situaties is het studiepakket samengesteld in samenspraak met de Feuerstein
(school/trauma) specialiste en diens individuele begeleiders
 In beide situaties wordt gewerkt aan het verkrijgen van o.a. meer schoolse vaardigheden
zoals concentratie; vertrouwen in eigen kunnen; het volgen van opdrachten daarnaast
wordt gewerkt aan het o.a. aanleren om proportioneel te werken; het omgaan met
afstand en nabijheid;
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In één situatie is de jeugdige na een jaar onderbreking weer gedeeltelijk schoolgaand.
Verwacht wordt dat de jeugdige op den duur volledig schoolgaand zal worden mits de
veranderingen stapsgewijs worden ingevoerd;
 In één situatie is de jeugdige meer en meer in staat om groei op sociaal emotioneel
gebied te laten zien; mede door de groei op sociaal emotioneel gebied en het groeiende
vertrouwen is de jeugdige meer en meer in staat om zich ook te verhouden tot schoolse
taken; de hoop is dat er in 2015 gestart kan worden met toe geleiden naar een schoolse
situatie.
 In twee situaties is het studiepakket samengesteld in samenspraak met de cliënt en diens
individuele begeleiders;
 in één situatie wordt gewerkt aan het verkrijgen van certificaten waardoor ingestroomd
kan worden naar de entree opleiding en vandaaruit naar BBL; er zijn zeer goede
mogelijkheden om deze jeugdige toe te leiden naar volledige en volwaardige
arbeidsparticipatie;
 in één situatie wordt gewerkt aan het verkrijgen van minimaal deelcertificaten op VMBO
TL niveau in de hoop dat er vandaaruit gewerkt kan naar BBL; er zijn mogelijkheden om
deze jeugdige toe te leiden naar een vorm van arbeidsparticipatie.
Vanwege nog de beperkte duur van begeleiding zal er nog veel moeten worden
ingezet om te komen tot duurzaamheid.
Een van de niet schoolgaande jeugdigen komt er toe om zich wekelijks in te zetten voor
dieren die extra zorg nodig hebben; door de win/win situatie groeit het zelfvertrouwen en is
deze cliënt in staat tot groei in sociaal emotioneel opzicht; verwacht wordt dat groei zich
voortzet, ook op cognitief niveau;
 Doel is om aankomend jaar te starten met een individueel studiepakket en de jeugdige
toe te leiden naar de entree opleiding en vandaaruit naar een passende BBL
 Indien voorgaande lukt dan zijn er uitmuntende mogelijkheden voor een volledige en
volwaardige arbeidsparticipatie in de toekomst
Twee van de niet schoolgaande jeugdigen komen er stap voor stap aan toe om hun trauma
minder zwaar te ervaren waardoor er stukjes groei is op sociaal emotioneel gebied; er is
vertrouwen om in 2015 aan een individueel leertraject te beginnen indien de bereikte
situatie zich stabiliseert c.q. nog verder ontwikkelt.
Twee van de wel schoolgaande kinderen boeken forse resultaten m.b.t. de groei op sociaal
emotioneel welbevinden en mede daardoor handhaving op school
Een van de wel schoolgaande kinderen boekt winst op handhaving binnen een moeilijke
overgang binnen de thuissituatie waardoor de ontwikkeling op alle gebieden voortgezet kan
worden

Succes welke in vier gezinnen hebben geboekt mede door ondersteuning van Stichting PROV:
- Meer kansen voor iedereen door ondersteuning op locatie en op afstand; handhaving en
groei op alle levensgebieden
- Geen opnamen meer binnen de psychiatrie c.q. Jeugdzorg instelling
- Geen OTS en/ of UHP meer nodig

Dank voor alle ondersteuning
Het bestuur van Stichting PROV Jeugd en Gezin.
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