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Uitgangspunten van de verslaglegging 

 

In het voorliggende Jaardocument 2021 geven we inzicht in de prestaties van NMO,  

MEE West-Brabant, SPRING Jeugdprofessionals en SPRING Jeugdhulp in het verslagjaar 2021, 

waarbij het verslagjaar zoals gebruikelijk gelijk is aan het kalenderjaar. In het vervolg van het 

verslag wordt gesproken over MEE, SPRING en SPRING JH.  

 

Robert van der Krogt, bestuurder van NMO, MEE West-Brabant en SPRING Jeugdprofessionals 

en SPRING Jeugdhulp, heeft het Jaardocument 2021 vastgesteld op 28 maart 2022.  

 

De jaarrekening – voorzien van een goedkeurende controleverklaring – inclusief de bestemming 

van het resultaat conform artikel 7.2a van de statuten is ter goedkeuring aangeboden aan de 

Raad van Toezicht in zijn vergadering van 6 april 2022.  
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1. DE ORGANISATIE  

 

1.1 Missie 

 

NMO 

Het Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO) wil waarde toevoegen 

op maatschappelijke thema’s. Hiervoor brengt zij relevante organisaties samen 

binnen het sociaal domein. 

 

Onze samenleving en economie veranderen continu. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds 

sneller op; economische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, de ontwikkelingen 

op het gebied van volkshuisvesting, criminaliteit en terrorisme, politieke en sociaal 

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals diversiteit en inclusiviteit. Een complexe samenleving 

karakteriseert het tijdsbeeld. 

 

MEE West-Brabant 

MEE is de kennispartner bij leven met een beperking. 

MEE maakt meedoen mogelijk: iedereen mag er zijn, iedereen kan meedoen, op zijn eigen 

manier. MEE West-Brabant zet zich hiervoor met kennis en expertise, daadkracht en creativiteit in. 

 

SPRING 

Het nieuwe jeugdstelsel in West-Brabant-West is gebouwd op de missie dat elk kind telt en zo 

gezond en veilig mogelijk moet kunnen opgroeien en deelnemen aan de samenleving. Lukt dat 

niet vanzelf, dan kunnen ouders en kinderen via de lokale toegang bij hun gemeente snel en 

dichtbij terecht voor deskundige hulp en ondersteuning.  

In 2017 is de stichting Spring Jeugdhulp door NMO opgericht om Jeugdhulptrajecten te kunnen 

bieden als maatwerk in Zeeland. In 2018 is deze operationeel geworden en inmiddels volop actief. 

 

1.2 Structuur 

NMO kent een Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden die meermaals 

per jaar bijeenkomt. Het bestuur c.q. de algemene dagelijkse leiding van de stichting is in handen 

van de bestuurder.  

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en Raad van Toezicht is 

vastgelegd in drie documenten: 

▪ de statuten NMO 

▪ het reglement van de Raad van Toezicht NMO 

▪ het bestuursreglement NMO 

De documenten voldoen aan de normen en richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode 2017.  

 

1.3 Het bestuur 

In het verslagjaar is de functie van bestuurder vervuld door de heer R.J.A. van der Krogt MSc. 

 

 

Naam Nevenfunctie 

De heer R.J.A. van der Krogt MSc Lid Raad van Commissarissen Fortagroep Rotterdam en 

Human Concern, kliniek voor eetstoornissen 
Lid Raad van Commissarissen en coach Cirya Dordrecht 
Ontwikkelen met visie, eigen adviesbureau 
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1.4 De organisatiewijzer 2021 
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1.5 Verslag Raad van Toezicht    

 

Medio 2020 is de heer Robert van der Krogt als nieuwe bestuurder benoemd. De opdracht die 

door de Raad van Toezicht voor 2021 werd gegeven luidde: meer integratie tussen de 

professionals van de drie werkmaatschappijen van NMO (Spring Jeugdprofessionals, Spring 

Jeugdhulp en MEE West-Brabant) en een scherpe oriëntatie op de maatschappelijke opgaven in 

de omgeving van NMO. Op basis daarvan kan dan in 2021 het eerste fundament gelegd gaan 

worden voor de nieuwe koers, die uiteindelijk in 2022 gestalte dient te krijgen. Op deze wijze heeft 

de bestuurder in 2021 de werkorganisatie en de Raad van Toezicht meegenomen in de 

bevindingen. De zogenaamde ‘houtkoolschets’ uit 2020 heeft in 2021 een vervolg gekregen met 

een ‘pentekening’. 

In goed overleg met de bestuurder is in 2021 het begin gemaakt met de hoekpunten van het 

toezichtkader. Er is daarbij gekozen om de strategische visie en het toezichtkader in een iteratief 

proces uit te werken, met een goed gevoel voor ieders eigenaarschap en het hanteren van het 

juiste rolbewustzijn. De beoogde wisselwerking die tussen het toezichtkader en de strategische 

visie wordt voorgestaan is de volgende. Wij, de Raad van Toezicht, creëren met het toezichtkader 

vanuit waarde(n) gericht toezicht met ruimte voor de bestuurder, waarin hij met de werkorganisatie 

de visie op het maatschappelijk ondernemerschap betekenisvol kan uitwerken en vervolmaken. 

Met het kompas de nieuwe koers inslaan, waarbij de sociale waarde-toevoeging in balans is met 

de exploratie en exploitatie van de holding en de bestaande- en mogelijk nieuwe dochters. Op de 

jaarlijkse Heide-bijeenkomst van de Raad van Toezicht in juli 2021 was dit dan ook het centrale 

onderwerp. 

Naast deze overgangsfase op het strategische (beleids-)niveau stond 2021 ook in het teken van 

de wisseling van het voorzitterschap van de Raad van Toezicht. In 2020 werd duidelijk dat de 

toenmalige voorzitter, de heer Ron Axt, de nevenfunctie bij NMO niet zou kunnen combineren met 

zijn nieuwe functie als bestuurder bij zorginstelling Groenhuysen in dezelfde regio. Voor het 

invullen van de functie is er binnen de bestaande Raad van Toezicht een sollicitatieprocedure 

uitgezet. Deze procedure heeft geleid tot de benoeming van de heer Rob Boerman. 1 juli 2021 is 

de heer Boerman aangesteld als de nieuwe voorzitter. Tussen de heren Ron Axt en Rob Boerman 

heeft er in het eerste half jaar van 2021 een nauwkeurige overdracht plaatsgevonden. Vanwege 

de Corona periode is er op een later tijdstil in juni gepast afscheid genomen van de heer Axt.  

Samen met vice-voorzitter Leny Braks heeft Rob Boerman in het tweede half jaar van 2021 een 

aantal onderwerpen aangescherpt. Het heeft onder meer geleid tot een actuele bezoldiging en 

klasse-indeling WNT voor de bestuurder en een gesprekscyclus voor het beoordelen van het 

functioneren van de bestuurder. Tevens is eind 2021 in overleg met alle leden van de RvT een 

nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld. Op verzoek van de bestuurder zullen er in 2022 ook 

managers afwisselend aansluiten bij de vergaderingen van de RvT. 

Om te voorzien in de vacature die ontstond door de verschuiving van de functie van een lid naar 

voorzitterschap is met de ondersteuning van een extern bureau een sollicitatieprocedure voor een 

nieuw lid van de RvT gestart. Het aanbod van goede kandidaten en de goede gesprekken hebben 

geleid tot de benoeming van mevrouw Iraida Ishaak. Haar benoeming is per 1 juli van kracht 

gegaan. Naast deze benoeming was er eind 2021 ook een herbenoeming. Mevrouw Leny Braks is 

met instemming van een ieder herbenoemd voor een periode van 4 jaar (tot 1 januari 2026). 

In het jaar 2021 was de jaarcyclus met de begroting en jaarrekening en de tussenliggende 

kwartaalrapportages met de dashboards op orde. Er deden zich geen verrassingen voor. In de 

decembervergadering 2021 is onder voorwaarden de geconsolideerde begroting voor 2022 

vastgesteld. Met een gezond financieel perspectief, dat in het eerste kwartaal van 2022 met de 

nieuwe feiten over met name de subsidie-inkomsten zal worden aangescherpt. 
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Eind 2020 kondigde accountant Deloitte een onverwacht vertrek aan. Om te zorgen voor een 

passende vervanging heeft een nauwgezette selectieprocedure (RvT samen met de bestuurder en 

de controller) geleid tot het besluit om Verstegen accountants te benoemen voor een periode van 

7 jaar. Bij deze benoeming heeft de ervaring van dit kantoor met de welzijns- en zorgsector een 

belangrijke rol gespeeld. 

Om verbonden te geraken met de werkzaamheden, de uitvoer van de dienstverlening en expertise 

van de organisaties is in overleg met beide OR’s  afgesproken dat leden van de Raad van 

Toezicht werkbezoeken zullen maken in de regio. Deze worden afgestemd met de managers en 

de medewerkers. Ook gaat in overleg met de bestuurder gewerkt worden aan het 

stakeholdersmanagement. Het beoogt bij te dragen om met bevlogenheid en realiteitszin de 

nieuwe strategie en het gewenste ondernemerschap van NMO te laten landen. In 2021 kon niet 

veel gebruik gemaakt worden van congressen en leercycli. Voor 2022 is het voornemen om bij 

opleidingen en cursussen vooral het accent te leggen op netwerkgerichte governance, sociale 

waarde-toevoeging en de nieuwe rollen van toezichthouders in dat verband. 

Op 10 maart 2021 heeft online een zelfevaluatie op het functioneren van de Raad van Toezicht 

plaatsgevonden. Dit onder begeleiding van een externe deskundige. De voorbereiding daarvan 

bestond uit een intake-gesprek, een enquête en individuele gesprekken. Kernpunten waren: 

profilering van de Raad van Toezicht, de verhouding tussen de drie stichtingen, de rollen en 

relaties binnen de Raad van Toezicht, de relatie met de bestuurder, de overdracht van het 

voorzitterschap en het profiel voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht. Dit alles is vastgelegd 

in een verslag dat de Raad van Toezicht heeft doorgesproken en vastgesteld.  

 

Onderstaand wordt per datum de genomen besluiten door de Raad van Toezicht weergegeven. 

Besluitenlijst 2021 

 

27 januari   Besloten wordt de heer Boerman te benoemen als voorzitter Raad van Toezicht 

NMO per 1 juli 2021.  

7 april De geconsolideerde jaarrekening (NMO, MEE, SPRING JH, SPRING JP) wordt 

goedgekeurd. 

7 april De jaarrekening SPRING Jeugdhulp wordt goedgekeurd. 

7 april De aangepaste, vastgestelde geconsolideerde begroting wordt goedgekeurd. 

7 april Het wervingsprofiel nieuw lid Raad van Toezicht wordt vastgesteld 

7 april De bezoldiging en klasse-indeling WNT wordt, na extra gevraagde toelichting, 

vastgesteld 

2 juni Besloten wordt mevrouw Ishaak te benoemen als nieuwe lid Raad van Toezicht 

NMO per 1 juli 2021 

8 september Besluit bezoldiging, inclusief gesprekscyclus bestuur en toezicht (op voorwaarde 

goedkeuring accountant) 

8 september Besluit om Verstegen accountants definitief te benoemen voor een periode van 

zeven jaar volgens de Governance Code Zorg. Dit betekent van boekjaar 2021 tot 

uiterlijk boekjaar 2028. Hierbij wordt afgesproken dat er jaarlijks een opdracht 

gegeven wordt.  

8 september Het introductieprogramma nieuw lid Raad van Toezicht wordt goedgekeurd 

8 september De data vergaderschema 2022 worden vastgelegd 

8 september De procesbeschrijving gesprekscyclus RvT-bestuurder wordt goedgekeurd 
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27 oktober Onder gestelde voorwaarden stemt de Raad van Toezicht in met het tekenen van 

de intentieverklaring bestuurlijke verkenning door NMO 

27 oktober Besloten wordt tot een nieuwe portefeuille verdeling vanaf 2022. Jaarlijks zal deze 

verdeling wordt geëvalueerd. 

Managers zullen afwisselend aansluiten bij Raad van Toezicht vergadering.  

27 oktober Besloten wordt tot herbenoeming (4 jaar) van mevrouw Braks als vice-voorzitter 

Raad van Toezicht NMO per 1 januari 2022 

8 december De geconsolideerde begroting 2022 is voorlopig en wordt ter kennisgeving 

aangenomen. De definitieve begroting volgt in april 2022. 

 

 

Agenda: 

 

- Budgetverslagen / Dashboard 

- Voorzitterschap Raad van Toezicht 

- Voorlopige resultaten 

- Externe begeleiding zelfevaluatie 

- Strategisch kompas 

- Rollwithus 

- Corona maatregelen - vaccinatiebeleid 

- Jaarrekening - jaarverslag 

- Bezoldiging bestuur en Raad van Toezicht – klasse-indeling (BTW positie) 

- Portefeuille verdeling leden Raad van Toezicht 

- Werving- en selectieprocedure nieuw lid Raad van Toezicht 

- Werving- en selectieprocedure nieuwe accountant 

- Opzet toezicht visie 

- Procesbeschrijving gesprekscyclus Raad van Toezicht - bestuurder 

- Oriëntatie groei netwerk – bestuurlijke verkenning 

- Governance op wijk- en dorpsnetwerken 

- Bijeenkomst met managers MEE en SPRING 

- Kompas – strategie 2022-2024 
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Samenstelling Raad van Toezicht NMO 

 

De Raad van Toezicht was in 2021 als volgt samengesteld: 

 

 

NAAM HOOFDFUNCTIE NEVENFUNCTIES DATUM 

benoeming 

1ste 

termijn 

loopt af 

2de 

termijn  

loopt af 

drs. R.E. Axt, 

MSc 

 

voorzitter 

tot 1 juli  

Raad van Bestuur 

Stichting 

Groenhuijzen  

 

▪ bestuurder van Mikado  

▪ lid Raad van Toezicht Tragel 

▪ voorzitter Raad van Toezicht 

De Lange Wei (1 januari 2018) 

1-8-2014 31-12-18 01-07-2021 

      

drs. R.A. 

Boerman 

 

voorzitter vanaf 

1 juli 

 

Bestuurder 

Katholieke 

Scholenstichting 

Fectio 

 

 

▪ voorzitter Raad van Toezicht 

Beumer & Drost (onbezoldigd) 

1-7-2019 

 

 

 

30-6-23 30-06-2027 

 

 

 

      

Mevrouw ir. 

H.P.M. Braks-

Langenkamp 

 

vicevoorzitter 

Manager 

Verpleeghuiszorg en 

Revalidatie Stichting 

Het Spectrum 

▪ lid en voorzitter 

auditcommissie RvC 

Woonwenz 

▪ lid RvT ONS label Breda 

(onbezoldigd)  

▪ lid RvC NV Stadsherstel 

Breda (onbezoldigd) 

 

1-1-2018 31-12-21  31-12-2025 

      

Mr. J.P.A. 

Spithoven, 

REIM 

interim-manager en 

zelfstandig 

organisatie 

adviseur 

▪ directeur-bestuurder 

Stichting Gebiedsgerichte 

SROI 

▪ bestuurder Coöperatie 

Energie Samen 

Rivierenland 

▪ deelnemer Kennisnetwerk 

The Midfield 

 

1-1-2017 31-12-20  31-12-2024 

 

 

 

      

Mw. F.S.S. 

Huismans, 

MSc, MRE 

Directeur-

bestuurder  

Care Plus Stichting 

 

▪ lid leadership team 

SingularityU chapter 

Eindhoven (onbezoldigd) 

jan-april 

▪ vice-voorzitter Raad van 

Toezicht van Kunstloc 

Brabant  

vanaf april 2021 lid, sinds 

juli 2021 vice-voorzitter 

1-1-2017 31-12-20  31-12-2024 

      

Mw. I.N. 

Ishaak  

 

 

 

Directeur Zorg 

Stichting 

Jeugdformaat 

 1-7-2021 30-06-25 30-06-2029 
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1.6 Medezeggenschap 

 

1.6.1 Personeelsvertegenwoordiging (PVT) NMO 

 

Personeelsvertegenwoordiging NMO: aantal leden 3 

Jolanda Baelemans, Jolanda van Eekelen, Maartje de Bakker           

 

Instemmingsaanvragen: 

Fietsplan: afgewezen 

POB: afgewezen 

Onderzoek naar centrale vorm van medezeggenschap: loopt nog 

Thuiswerkvergoeding: € 100 uitgekeerd in november  

Thuiswerkbeleid- hybride werken: nog in behandeling 

 

In verband met corona hebben we in 2021 geen fysieke personeelsbijeenkomst gehouden. 

 

1.6.2 OR SPRING Jeugdprofessionals   

 

Leden OR:  

Peter Nieuwkoop (voorzitter), Jan Goedhart (vicevoorzitter), Mary-Ellen Becht (secretaris),  

Bernice van Nassau en Babs Scheringa. 

Aantal: 5 

 

Aantal vergaderingen 

OR: 15 

OV: 5, waarvan 2x met RvT 

Informeel: 5 

 

Besproken onderwerpen: 

OR-platform: medezeggenschap organisatie breed 

Preventiemedewerker, kennismaking + inhoud functie 

Arbodienst 

Arbocommissie 

Invloed op de medewerkers van de opnamestop bij de gecertificeerde instellingen en de 

wachtlijsten bij de raad van kinderbescherming en Veilig Thuis 

Nieuwe preventiemedewerker 

Vertrouwenspersoon 

Crisisteam 

 

Trainingen: 

Januari en februari  

 

Advies- en instemmingsaanvragen in 2021: 

Benoeming nieuw lid RvT NMO – OR akkoord 

Compensatie thuiswerk – 25-06-2021, OR akkoord 

Fietsleaseplan – 19-07-2021, is ingetrokken 
Aanvulling op contract JP consignatiedienst – 23-11-2021, loopt nog 

Inschaling functie JP van schaal 9 naar 10 – 01-12-2021, OR akkoord 
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1.6.3 OR MEE West-Brabant   

 

Leden OR: 

Aantal: 5 

Meike Rijpstra (voorzitter), Hanneke Jobse (secretaris), Charlotte van den Eeden,  

Paul Timmermans, Denise den Hollander. 

 

Aantal vergaderingen 

OR: 18 

OV: 5, waarvan 2x met RvT 

Informeel: 5 

Met cliëntenraad: 3 

 

Besproken onderwerpen: 

RI&E 

Nieuw lid RvT NMO 

Corona gerelateerde onderwerpen 

Thuiswerkbeleid/thuiswerkvergoeding 

OR-platform: medezeggenschap organisatie breed 

Fietsleaseplan 

Begroting organisatie 

HR beleid 

Preventiemedewerker oude en nieuwe 

Aanpassen vergoeding POB door organisatie 

Vertrouwenspersoon 

Arbodienst 

Arbocommissie 

 

Trainingen: 

Trainingen voltallige OR 

Januari 2021, onderwerp: medezeggenschapsvormen 

Juni 2021, onderwerp: aan de slag met Arbo 

Trainingen individuele OR-leden 

September 2021, onderwerp: arbeidsrecht 

Oktober 2021, onderwerp: OR en pensioen 

 

Advies- en instemmingsaanvragen in 2021: 

Adviesaanvragen 

Benoeming nieuw lid RvT NMO - OR akkoord 

Instemmingsaanvragen 

Fietsleaseplan – 19-07-2021, is ingetrokken 

Aanpassen vergoeding POB  - 06-09-2021, OR niet akkoord 

Thuiswerkbeleid – 26-10-2021, loopt nog 
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1.6.4 Cliëntenraad MEE West-Brabant 

 

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van MEE West-Brabant.  

De cliëntenraad werkt samen met de bestuurder volgens de WMCZ 2018 (Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen) en krijgt ondersteuning van het LSR (Landelijk Steunpunt 

Cliëntenraden) voor de medezeggenschap.  

De cliëntenraad bestaat op dit moment nog uit 5 leden: Carmen de Werd (voorzitter), Christiane 

Romijn (vicevoorzitter), Eric Sperber (secretaris), Michel van den Berghe en Richard van de Pol                    

                                                                                
Overleg zowel fysiek als online heeft plaatsgevonden met: 
 

• de bestuurder de WMCZ 2018 (Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zorginstellingen) bij MEE 

vorm gegeven. Er komt ook een Centrale Cliëntenraad op NMO niveau (Netwerk 

Maatschappelijke Ondersteuning) 

• de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming ) functionarissen over de bescherming 

van de gegevens en de privacy van cliënten 

• de cliëntvertrouwenspersoon van MEE West-Brabant 

• de regiomanager het cliënttevredenheidsonderzoek van 2020 besproken, er zijn 

verbeterpunten aangedragen en uitgevoerd 

• de controller betreffende de begroting en de jaarrekening van 2021  

• de wethouder Klaar Koenraad van de gemeente Roosendaal gesproken over de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 

• de OR (Ondernemingsraad) en de RVT (Raad Van Toezicht) 
 

 
Adviesaanvragen: 

 
➢ Positief advies over het voorgenomen besluit met betrekking tot de nieuwe samenstelling 

Externe Klachtencommissie 

➢ Positief advies over het benoemen nieuw lid van de Raad Van Toezicht. 

 
Activiteiten: 
 

• workshop bij LSR ( Landelijk Steunpunt Cliëntenraden) over WMCZ 2018 ( Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).  

• Folder functie van de Cliëntenraad van MEE West-Brabant . 

• Werving nieuw lid Cliëntenraad.  
 

 

1.7 Human Resource 

 

De afdeling HR heeft zich in 2021 gefocust op de volgende onderwerpen: 

- Per 1 januari nieuwe arbodienst: VaardigWerk. In Q1 en Q2 liep de samenwerking nog niet 

naar tevredenheid. Er zijn concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de kosten, 

rolverdeling en vaste bedrijfsarts. Het contract is verlengd tot en met 31 december 2023. 

- Thuiswerken: Voorstel beleid opgesteld aan de hand van o.a. afstudeeronderzoek en enquête.  

- Fietsplan: kosten en baten zijn geïnventariseerd en voorgelegd aan de OR. Er is besloten om 

dit plan niet aan te bieden. 

 



 

 15 

 

 

 

 

- PSO certificaat op trede 3 verlengd voor 2 jaar 

- Mercash Portal voor medewerkers en leidinggevenden geïntroduceerd. Digitaal 

personeelsdossier, declaraties en mutaties zijn nu op 1 plek samengebracht. 

- Het MTO heeft van 23 november tot 7 december plaatsgevonden. Inmiddels zijn de resultaten 

bekend bij de managers. Er volgt nog een terugkoppeling aan de medewerkers. 

- Na de voorbereidingen voor de RI&E in 2021, vindt de daadwerkelijke RI&E in februari 2022 

plaats. 

- Als gevolg van corona heeft er geen BHV-training plaatsgevonden. De BHV-ers hebben wel via 

een online cursus hun kennis op peil gehouden. Tevens heeft er een onaangekondigde 

ontruimingsoefening plaatsgevonden op de Stadionstraat. 

 

 

 

1.7.1 Medewerkers NMO    

Personeelsgegevens NMO 31-12-2021 

Personeel 2021 2020 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 13  12 

 

Omvang  2021 2020 

Omvang personeel in FTE in verslagjaar per 31 december 9,22 8,56 

  

Verloop personeel 2021 2020 

Instroom personeel in loondienst 1  1 

Uitstroom personeel in loondienst 0 1 

 

Ziekteverzuim en - frequentie 2021 2020 

Percentage verzuim 1,7 2,7 

Meldingsfrequentie 0,50 0,43 

Duur verzuim 10,0 24,3 

  

Vacatures 2021 2020 

Totaal personeel 1  1 
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1.7.2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek  

 

 

 
 

 

 

 

1.8 Financieel beleid NMO 

 

Geconsolideerde kengetallen 
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2 Inhoudelijke ontwikkelingen MEE West-Brabant 
 

2.1 Samenwerking Gemeentes MEE West-Brabant 

 

De wijze waarop MEE West-Brabant in een gemeente samenwerkt in het sociaal domein verschilt 

per gemeente en is afhankelijk van de gemeentelijke infrastructuur, de posities en rollen van 

keten- en netwerkpartners. Ook de visie en uitgangspunten die gemeenten hanteren spelen een 

rol. MEE West-Brabant werkt overal samen met het CJG en is in enkele gemeenten, namelijk 

Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, zelf actief binnen het CJG.      

 

 

 

Gemeente Breda  
 

Doelgroep volwassenen 

MEE West-Brabant is onderdeel van en partner in Zorg voor elkaar Breda.  

Onze cliëntondersteuners zijn actief in de 4 kwadranten van de gemeente Breda. Ze leveren 

cliëntondersteuning vanuit de specifieke kennis en expertise op het gebied van leven met een 

beperking.  Dit doen we samen met onze partners IMW en WIJ. Daarnaast vormen deze 

organisaties samen een telefonisch aanmeldpunt waar inwoners van Breda laagdrempelig terecht 

kunnen met al hun hulpvragen. 

 

Ook zijn we actief met de zogenaamde ‘Beweging naar de voorkant’. Dit gaat over inzetten van 

eigen kracht, preventie, zelfredzaamheid en burgerparticipatie en het leveren van maatwerk voor 

bewoners die ondersteuning nodig hebben. Het doel is snellere, betere, effectievere en integrale 

hulp. Inmiddels een begrip voor professionals in Breda met als opdracht inrichten van de Klantreis, 

samenwerking met het medisch domein versterken (huisartsen, wijkverpleegkundigen) en 

samenwerking met de maatwerkvoorzieningen. De uitwerking gebeurt in samenwerking met 

partners en gemeente Breda. 

 

 

Doelgroep Jeugd Breda 

Ook in 2021 vormde MEE West-Brabant samen met Surplus en het IMW in een 

netwerksamenwerking het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda. Aan de samenwerking met 

Team Regisseurs Jeugd van de gemeente Breda (toegangstaak) is hard gewerkt. Doel is een 

vloeiende keten waarbij het gezin en de jeugdigen snel en adequaat geholpen worden. Zeker in 

Corona tijd waarbij veel gezinnen en jeugdigen problemen hebben ervaren is een nauwe 

samenwerking en inzet professionals extra nodig. 
 
Het onderwijs en huisartsen zijn belangrijke samenwerkingspartners van het CJG. Het zijn 

vindplaatsen voor jeugdigen in Breda die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tevens 

hebben de 4 wijkteams van het CJG een extra taak gekregen in het opvangen van de 

veiligheidsvraagstukken die oplopen bij Veilig Thuis. Einde jaar 2021 zijn afspraken gemaakt voor 

uitbreiding van het CJG (in de vorm van extra FTE’s) per 2022 om de grotere vraag van gezinnen 

en jeugdigen aan de voorkant goed op te kunnen vangen. 

 

Onze zusterorganisatie Spring jeugdprofessionals organiseert voor het CJG Breda de 

deskundigheidsbevordering (basis- en verdiepingstrainingen, intervisie en moreel beraad) en heeft 

een actieve samenwerking met het CJG Breda.  
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Gemeente Drimmelen 

In Drimmelen werken de cliëntondersteuners van MEE West-Brabant nauw samen met alle 

partners in het sociaal domein. Zij zijn de verbinder over de verschillende levensgebieden en 

kunnen de rol van onafhankelijk clientondersteuner op alle gebieden inzetten. Ze werken samen 

met het CJG Drimmelen om de overgang 18-/18+ vloeiend te laten verlopen. Een 

cliëntondersteuner heeft tevens specifieke expertise op het gebied van participatie.  

 

Gemeente Bergen op Zoom  

Op basis van een raamovereenkomst heeft MEE onafhankelijke cliëntondersteuning ingezet bij 

aanvragen Wlz jeugdigen. Hierbij is nauw samengewerkt met jeugdprofessionals.   

 

Gemeente Roosendaal  

 

 
 

Sinds 2020 heeft MEE West-Brabant in de gemeente Roosendaal een samenwerkingsverband 

met WijZijn Traversegroep in “Inwonersondersteuning Roosendaal“.  Een toegang voor alle 

inwoners waarbij zij met hun hulpvragen terecht kunnen gericht op clientondersteuning, 

maatschappelijk werk en mantelzorg. Naast deze welzijnstoegang, ook wel entree genoemd, 

wordt er gewerkt vanuit 5 gebiedsnetwerken. Inwonersondersteuning werkt nauw samen met 

zorgaanbieders, vrijwilligers, politie, woning coöperaties etc. 

 

 
 

Mantelzorg Roosendaal is nieuw soort dienstverlening. Vanuit 4 kernwaarden, te weten; vinden, 

verlichten, versterken en verbinden, is mantelzorg verbonden met de gebiedsnetwerken en het 

professionele en vrijwilligersnetwerk. Naast individuele ondersteuning worden vele activiteiten 

georganiseerd met als doel kennisdeling, ontspanning en lotgenotencontacten. Mantelzorg legt 

hierbij de focus op samenwerking, preventie en maatwerk. 

 

Koplopersproject 

  
Wij stellen ons als opdracht om te zorgen dat de samenwerking tussen werkplein Hart van West- Brabant 

en onafhankelijke clientondersteuning in Roosendaal versterkt en verbeterd wordt zodat inwoners 

vroegtijdig en zo optimaal mogelijk ondersteund worden in hun bredere hulpvraag. Het project Koplopers 

Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. 

Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. 

 

Het koplopersproject cliëntondersteuning Roosendaal is in 2021 met succes afgerond. De 

samenwerking cliëntondersteuning en werkplein Hart voor West -Brabant is verzilverd.  
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Wanneer een inwoner voor een inkomensvraag aanklopt bij het Werkplein wordt proactief 

cliëntondersteuning aangeboden. De inwoner wordt dan vrijblijvend ondersteund door de 

cliëntondersteuner op alle andere vragen, problemen die de inwoner vaak ook nog heeft.  

Daardoor voelt de inwoner zich beter geholpen en is hij eerder in staat zelfstandig met haar 

netwerk weer regie op eigen leven te krijgen en nemen.  

 

 

 
 

Welzijn op Recept is een landelijke interventie om de samenwerking tussen het medisch- en 

sociaal domein op praktische en gestructureerde wijze te verbeteren. Het wordt inmiddels in bijna 

100 gemeenten in Nederland met succes ingezet. 

  

Het project Welzijn op recept is in Roosendaal in augustus gestart. Welzijn op Recept biedt de 

huisarts een alternatief om mensen met klachten zonder medische oorzaak, eenvoudig en 

laagdrempelig te verwijzen naar een welzijnscoach in hun praktijk.  

De kunnen klachten zijn rondom onderliggende psychosociale problematiek, zoals eenzaamheid, 

relatieproblematiek, zorgen om schulden en mantelzorgtaken. 

  

De welzijnscoach, werkzaam bij Inwonersondersteuning Roosendaal heeft kennis van de lokale 

sociale kaart, gaat vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in gesprek met de klant om 

de wens en behoefte duidelijk te krijgen. In het kortdurende traject waarbij de inwoner de regie 

behoudt, wordt besproken wat mogelijke (vervolg)stappen zijn. De inwoner wordt gedurende het 

traject gevolgd en begeleid.  

  

De welzijnscoach maakt een inschatting bij complexere problematiek of de expertise vanuit het 

gebiedsnetwerk eerst of gelijktijdig ingezet moet worden. Tijdens het traject vinden er 

terugkoppelingen plaats naar de huisarts, zodat deze op de hoogte is en blijft van de situatie 

rondom de patiënt. 

  

De meerwaarde van Welzijn op Recept is er voor de inwoner, de patiënt, de huisarts, de 

welzijnscoach als ook voor de gemeente. Voor de huisarts is het een stap voor (nog) meer 

samenwerking met het sociale domein. Er is een alternatief voor mensen met psychosociale 

problemen door ze naar de welzijnscoach te verwijzen. Effecten die gezien worden zijn o.a. dat 

patiënten minder vaak terugkomen en het vermindert oneigenlijke vragen op spreekuren. Effecten 

voor de inwoner, de patiënt, zijn een beter ervaren gezondheid, toename aan ervaren eigen kracht 

en zelfredzaamheid als ook sociale contacten. 

 

Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG organisatie) 

 

 
 

In de zogenaamde ABG-gemeenten werken we in 2020-2023 samen met de partners IMW 

Tilburg, IMW Breda en Contour de Twern, aan een uitvoeringsplan basisondersteuning. 

De gezamenlijke ambitie om door integrale samenwerking de inwoners te ondersteunen met 

samenhangende en herkenbare collectieve en individuele dienstverlening op maat.  
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De komende jaren zetten we in op doorontwikkeling naar meer herkenbare presentie van de 

professionals in dorpen. De nadruk komt te liggen op het versterken van de lokale 

gemeenschappen. We realiseren dit middels de dorpsteams.  

 

Integraliteit en goede bereikbaarheid van deze teams vinden we hierbij van essentieel belang, 

zodat inwoners altijd op de juiste plek terecht kunnen met hun vragen. 

 

MEE West-Brabant in Koplopersproject ABG: clientondersteuning Particpatiewet  

 

Met het koploperproject proberen we vooral een kwalitatieve impuls te krijgen. We willen een 

breder krijgen inzicht door cliënten vanuit de Participatiewet erbij te betrekken. Daarnaast willen 

we ook meer inzicht in de effecten van netwerkversterking en maatwerk.  

 
We stellen ons als opdracht dat cliëntondersteuning vindbaar en zichtbaar is voor inwoners van de 
ABG-organisatie en werken daarin nauw samen met de dorpsteams. 
Daarnaast zorgen we ervoor dat cliëntondersteuning voor een groep inwoners met werk en 
inkomensvragen versterkt en verbeterd wordt zodat inwoners optimaal ondersteund worden in hun 
bredere hulpvragen. 

 

 

Gemeente Etten-Leur   

In Etten-Leur biedt MEE West-Brabant onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat de 

MEE professionals de inwoner ondersteunt bij het keukentafelgesprek en de aanvraag van 

voorzieningen.  

 

Eind 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en MEE over het bieden van 

onafhankelijke cliëntondersteuning bij Wlz aanvragen en mogelijkheden om diagnostisch 

onderzoek uit te voeren. In 2021 is de samenwerking concreet geworden met ELK (Etten-Leurse 

Kracht). 

 

Gemeente Halderberge  

In Halderberge biedt MEE West-Brabant cliëntondersteuning vanuit de zogenaamde 

Meedenkvoorziening. Hierbij zijn 2 clientondersteuners van MEE West-Brabant actief in deze 

gemeente gericht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij hebben tevens een actieve rol  

in het benaderen van inwoners die al langer dan vijf jaar een uitkering hebben. De bedoeling is te 

onderzoeken hoe deze inwoners meer kunnen participeren in de samenleving.  

Daarnaast is er voor inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan de gespreksgroepen van 

MEE West-Brabant voor mensen met autisme.  

 

 

Gemeente Moerdijk   

In Moerdijk biedt MEE West-Brabant onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat de MEE 

professionals de inwoner ondersteunt bij het keukentafelgesprek en de aanvraag van 

voorzieningen.  

Er is een raamovereenkomst aangegaan om onafhankelijke cliëntondersteuning in te zetten bij  

Wlz aanvragen. Alle inwoners kunnen hier gebruik van maken.  

Tevens wordt diagnostiek aangeboden op vraag en dus op basis van offerte. 
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Gemeente Rucphen   

In Rucphen biedt MEE West-Brabant onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat de MEE 

professionals de inwoner ondersteunt bij het keukentafelgesprek en de aanvraag van 

voorzieningen. Alle inwoners kunnen hier gebruik van maken.  

Tevens wordt diagnostiek aangeboden op vraag en dus op basis van offerte. 

 

 

Project : Integrale vraagverheldering en aanpak Doelgroep C’ 

Met het project ‘Integrale vraagverheldering en aanpak Doelgroep C’ onderzoeken MEE West-

Brabant en werkplein Hart voor West -Brabant hoe inwoners die behoren tot doelgroep C naar 

vermogen mee kunnen doen in de samenleving en welke rol de gemeenten hierin hebben. 

 

Vanuit de visie van het werkplein Hart voor West-Brabant streven we naar een inclusieve 

arbeidsmarkt, waarop iedereen met arbeidsvermogen in staat is om mee te doen. We vertrouwen 

erop dat de meeste inwoners voldoende zelfredzaam zijn om een plek op de arbeidsmarkt te 

verwerven en te behouden. Inwoners met arbeidsvermogen die het (tijdelijk) niet lukt om te 

participeren op de arbeidsmarkt ondersteunen we. We ondersteunen in de vorm van een 

financieel vangnet en bij hun groei en ontwikkeling naar een betaalde baan.  

 

Professionals van MEE West-Brabant realiseren zich daarbij dat er inwoners met beperkt 

arbeidsvermogen zijn waar een betaalde baan (even) niet haalbaar is. Voor deze inwoners zorgen 

we met onze partners in het sociaal domein voor ondersteuning bij hun groei en ontwikkeling, 

zodat ze naar vermogen meedoen in de samenleving.  

 

Het project loopt van okt 2021 tot jan 2023.  

 

De inzet door MEE West-Brabant bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Voorbereiden gesprekken in samenwerking met de klantmanager van het Werkplein. 

• Brede vraagverheldering: om een vertrouwensband op te bouwen en de situatie volledig 

in beeld te krijgen, zijn hier vaak 2 à 3 gesprekken voor nodig. 

• Proces van cliëntondersteuning.  

Uitgangspunt: 3 maanden om te komen tot plan van aanpak.  

Indien nodig wordt er Casusregie aangeboden als ook Nazorg/waakvlamcontact. 

 

Gemeente Zundert  

In Zundert biedt MEE West-Brabant onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat de MEE 

professionals de inwoner ondersteunt bij het keukentafelgesprek en de aanvraag van 

voorzieningen. 

 

Gemeente Steenbergen  

In Steenbergen biedt MEE West-Brabant cliëntondersteuning en voeren we in samenwerking met 

praktijk Memo het  project  “Inzet van expertise “leven met een beperking” en “GGZ” uit in het 

sociaal domein. 

De professionals van MEE en MEMO hebben brede kennis met betrekking tot de sociale kaart op 

het gebied van psychiatrie, autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH), lichte verstandelijke 

beperking (LVB). Deze professionals zijn breed inzetbaar en krijgen de ruimte om zich vrij en 

onafhankelijk te bewegen in het voorliggende veld van de gemeente Steenbergen in 

samenwerking met het integrale team Vraagwijzer. De professionals hebben een groot sociaal 

netwerk, weten andere collega’s en instanties goed te vinden waardoor zij de vragende partijen 

kunnen helpen bij (complexe) casuïstiek.  
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Gemeente Woensdrecht  

In Woensdrecht bieden we diverse vormen van clientondersteuning en werken we nauw samen 

met netwerkpartners zoals de BWI, maatschappelijk werk, jeugdprofessionals, zorg, vrijwilligers en 

politie.  

In 2021 is ingezet op versterking van de samenwerking met de vrijwillige cliëntondersteuning en 

professionele cliëntondersteuning met de insteek “Vrijwillig waar kan en professioneel waar 

nodig”. 

 

Provincie Zeeland  

Landelijk is er de ambitie vanuit het Autisme Netwerk om in heel Nederland een actief autisme 

netwerk te hebben met aandacht voor mensen met autisme en hun vragen op alle 

levensgebieden, en om deskundigheidsbevordering te bieden aan professionals.  

In 2021 en 2022 vindt er een onderzoek plaats door een professional van MEE West-Brabant naar 

de haalbaarheid van het opzetten van een autisme netwerk dat past bij de provincie Zeeland.  

 

MEE West-Brabant verzorgt vanuit de Wlz onafhankelijke cliëntondersteuning in Zeeland en 

trainingen en workshop vanuit de MEE Academie.   

  

 
2.2 Overige subsidierelaties en contractpartners 2021 
 

UWV  

MEE heeft een raamovereenkomst met UWV voor het bieden van Werkfit - trajecten. 

  

Het betreft hier mensen die een uitkering ontvangen van UWV en door MEE ondersteund worden 

om één of meerdere stappen te zetten op de participatieladder richting betaald werk.   

 

Zorgkantoor CZ 

• Wlz 

In het hele werkgebied van MEE West-Brabant wordt clientondersteuning vanuit Wlz geboden: 

hulp en advies bij het aanvragen of organiseren van Wlz zorg . 

 

 

 

• Pilot 5       

 

 

De cliëntondersteuning van MEE West-Brabant als bondgenoot bij Pilot 5, 10 gezinnen en hun 

naasten ondersteund met een (ernstige) beperking en complexe problematiek.    

   

Magazijn076 

Magazijn076 is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieder Amarant en MEE West-

Brabant. Met inzet van de kerngroep van 2 coördinatoren en 3 ervaringsdeskundigen 

is het Magazijn uitgegroeid tot een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek voor mensen met 

autisme. Vanaf 1-1-2022 is deze initiatieffase afgelopen en is Magazijn076 volledige onderdeel 

van MEE West-Brabant geworden. 
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Bij Magazijn076 kun je ondernemen of deelnemen aan activiteiten. Hierdoor kun je specifieke 

vaardigheden ontdekken, (werk)ervaring opdoen, gelijkgestemden ontmoeten en bovenal zijn wie 

je bent. Er wordt samengewerkt mensen met autisme, hun omgeving, organisaties en bedrijven.  

 

Magazijn076 heeft 33 vaste deelnemers, die ieder tenminste 3 dagen per week op deze locatie 

werken en deelnemen aan de activiteiten. 

 

Daarnaast hebben zij 65 geïnteresseerden ontvangen die belangstelling hebben voor de 

activiteiten en mogelijkheden van het Magazijn. Tijdens de Corona-periode is M076op gepaste 

wijze opengebleven voor activiteiten.  

 

2.3 Leren en ontwikkelen: MEE Academie en MEE Leerhuis 

 

Het Team Leren & Ontwikkelen richt zich op het samenvoegen en door-ontwikkelen van het MEE 

Leerhuis en de MEE Academie.  

Vanuit een gezamenlijke visie op leren ondersteunt zij de ontwikkeling van de cliëntondersteuners 

van MEE West-Brabant en we dragen bij aan de rol van kennispartner in het veld. 

We realiseren een cultuuromslag in leren & ontwikkelen, zodat de cliëntondersteuner het verschil 

blijft maken in het sociaal domein. Als kennispartner levert MEE betekenisvolle bijdragen aan 

maatschappelijke opgaves door onze kennis en ervaring te delen met samenwerkingspartners. 

 

Resultaten 2021 :  

- Alle cliëntondersteuners zijn MEE-proof. Dit houdt in dat zij de kennis en vaardigheden 

bezitten die essentieel zijn bij het ondersteunen van inwoners en hun netwerk op het 

gebied van niet-aangeboren hersenafwijking (NAH), laag verstandelijke beperking (LVB) 

en autisme (ASS). 

- Voorbereidingen en ontwerp Digitaal leerplatform teneinde dit leerplatform in 2022 

geïmplementeerd te hebben.  

- MEE Leerhuis heeft scholingsaanbod uitgebreid met diverse programma’s: rouw en verlies 

workshops, kindermishandeling en huiselijk geweld training, LVB en GGZ-training  

- Academie aanbod: NAH, LVB en ASS en GGZ en Teken je MEE. 

 

Aantal trainingen en deelnemers: 

Externe trainingen  59  

Interne trainingen  14  

Externe deelnemers 620 

Interne deelnemers 185 

 

Beoordeling  deelnemers:  8,3  

 

 

2.4 Kwaliteit 

 

2.4.1 Kwaliteit managementsysteem  

De verantwoordelijkheid voor het kwaliteits-managementsysteem is belegd bij een regiomanager 

en de manager bedrijfsvoering/controller. Deze worden ondersteund door drie cliëntondersteuners 

met aandachtsgebied kwaliteit. De cliëntondersteuners zijn actief betrokken bij het kwaliteitsbeleid 

en houden kwaliteit structureel onder de aandacht bij de teams in samenwerking met de 

regiomanager en de manager bedrijfsvoering. Het onderwerp kwaliteit wordt elk kwartaal 

geagendeerd op de agenda van de Regiegroep in de vorm van een verbeterregister. De plan-do-

check-act cyclus wordt hiermee goed geborgd. 
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2.4.2 ISO-certificering   

MEE West-Brabant heeft in 2021 de jaarlijkse ISO 9001:2015 certificering behaald. Hieruit blijkt 

dat de organisatie het kwaliteitsmanagement goed beheerst. Het Kwaliteitssysteem werkt als 

systeem ondersteunend voor de organisatie.  

 
2.4.3 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

Het MTO is uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2021. De aanbevelingen die hieruit naar voren 

komen worden meegenomen en uitgewerkt in 2022. Een terugkoppeling aan medewerkers over 

de resultaten staat gepland in maart 2022. Er blijkt een significante verbetering ten opzichte van 

het MTO in 2017, maar we blijven werken aan verbetering.  

Het kwaliteitsbeleid van MEE West-Brabant is een integraal onderdeel van het algemene beleid 

en de strategie van de organisatie en is ingebed in de vastgelegde jaarplancyclus.  

 

 

 
 

 
2.4.4 Meedoenindex  

De zogenaamde Meedoenindex is een meetsysteem waarbij cliënten op individueel niveau input 

geven over de kwaliteit van hun deelname in de samenleving. Hierbij worden zij aan bij aanvang 

van de dienstverlening een cijfer te geven over de status op dat moment (0-meting). Vervolgens 

wordt bij het afsluiten van de dienstverlening met MEE wederom gevraagd hoe zij hun deelname 

in de maatschappij ervaren en welk cijfer zij daaraan toekennen.  
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2.4.5 Interne audits   
In november en december 2021 zijn er bij MEE WB interne audits uitgevoerd door de auditoren 

van het audit team. De auditonderwerpen en hoofdvragen die aan bod zijn gekomen bij deze audit 

staan hieronder vermeld.    
 

 
 
 
 
 

2.4.6 Klachten  

 

Elke cliënt kan te maken krijgen met zaken, waarover je als cliënt ontevreden over bent, 

ongenoegen wil uitspreken of een klacht wil indienen. Sinds 1 januari 2016 is om die reden de Wet 

kwaliteiten, klachten en geschillenzorg van kracht. Voor de behandeling van klachten beschikt 

MEE West-Brabant over een klachtenreglement.   

Voor een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP) heeft MEE West-Brabant een contract 

met De MEENTgroep. Een collega MEE organisatie in Brabant. 
Daarnaast is MEE West-Brabant, in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen 

(WKCZ), voor de externe klachtenprocedure aangesloten bij de klachtencommissie MEE 

stichtingen Noord-Brabant en Limburg.   
In het verslagjaar 2021 heeft MEE West-Brabant te maken gehad met 5 formele interne klachten. 

Alle klachten zijn in behandeling genomen. Voor vier cliënten heeft dit tot een bevredigende 

oplossing geleid. Helaas kan MEE aan 1 persoon geen hulp bieden in verband met een specifieke 

problematiek.  
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2.5 Personeelsgegevens MEE 31-12-2021        

 

Omvang personeelsformatie in FTE in verslagjaar per 31 december  

2021 2020 

85,36 82,65 

 

Omvang personeelsformatie in aantal in verslagjaar per 31 december 

2021 2020 

115 (+16 stagiaires en 23 
vrijwilligers) 

109 (13 stagiaires en 26 
vrijwilligers) 

 

Ziekteverzuim                Meldingsfrequentie 

2021 2020  2021 2020  

6,0 6,8 0,54 0,36 

    

Vacatures 2021       2020 

Totaal personeel 12 7 

Personeel met cliëntgebonden functies 12 4 

 

 2021 2020 

instroom 22 medewerkers  18 medewerkers = 22,26 % 

uitstroom 16 medewerkers  14 medewerkers = 17,31% 

 

 
2.6 Bereik 
 

 
 
 

Aantal Cliënten per handicap

Cliënten Cliënten Cliënten

Handicap 2021 % 2020 % 2019 %

Auditieve beperking 14 0% 8 0% 6 0%

Autisme spectrum stoornissen 379 12% 318 10% 283 10%

Chronisch ziek 299 9% 297 9% 286 10%

Lichamelijke beperking 335 11% 312 10% 272 10%

Niet Aangeboren Hersenletsel 195 6% 131 4% 116 4%

Ontwikkelingsachterstand 35 1% 69 2% 76 3%

Ouderenzorg en dementie 154 5% 156 5% 52 2%

Psychiatrische beperking (diagnose aanwezig) 248 8% 299 9% 233 8%

Psychiatrische kwetsbaarheid 771 24% 435 14% 456 16%

Verstandelijke beperking (IQ <70) 200 6% 209 6% 237 9%

Zintuiglijke beperking 21 1% 21 1% 14 1%

Zwakbegaafd (IQ 70-90) 177 6% 186 6% 195 7%

Geen/onbekend 176 6% 777 24% 543 20%

Zelfstandig vinden van een passende werkplek 1 0% 1 0% 1 0%

Arbeidsbeperking 29 1%

Gedrags- en of opvoedingsproblematiek (voor 18-) 43 1%

Laaggeletterd of taalproblemen 48 2%

Netwerk van persoon met beperking 61 2%

Totaal Stichting 3.186 100% 3.219 100% 2.770 100%

* Het aantal cliënten zijn de unieke cliënten per contract

dit zijn de cliënten bij gemeenten. Exclusief WLZ en overige contracten.
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Aantal cliënten per leeftijdscategorie 2021 2020 2019

0-6 86 76 42

7-11 62 71 62

12-17 119 96 84

18-23 396 412 404

24-49 1250 1245 1.210

50-65 789 792 649

>65 482 521 316

Onbekend 2 6 3

Eindtotaal 3.186 3.219 2.770

* Het aantal cliënten zijn de unieke cliënten per contract per gemeente exclusief WLZ

dit zijn de cliënten bij gemeenten. Exclusief WLZ en overige contracten.

Cliënten WLZ

Cliënten Cliënten Cliënten

2021 2020 2019

Wet langdurige zorg

Wlz Gilze en Rijen 15                                         9              9              

Wlz West-Brabant 393                                       346          337          

Wlz Zeeland 22                                         14            7              

Totaal 430                                       369          353          

 Regio 

Overig

 Contract Account Contract

 Zorgkantoor West-Brabant 

Zorgkantoor west-Brabant 2021 Crisis CZ 1              

Zorgkantoor West-Brabant 2021 Pilot 5 11            

UWV UWV Werkfit 4              

MEE NL MEE NL Deltaplan Jeugd 20            

Totaal 36            

Aantal 

Cliënten
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Contracten gemeenten

 Contract Account  Contract  Product  Aantal 

 Gemeente Alphen-Chaam  2020 tm 2022 Alphen-Chaam (2021)  Algemene cliëntondersteuning 34                           

 Basisondersteuning jeugd en gezin 34                           

 Clientondersteuning arbeidsparticipatie 3                            

 Collectief - ouders van kind met autisme 2                            

 Diagnostiek-niveau 2                            

 Lifecoaching 5                            

 Meldcode kindermishandeling/huislijk geweld 4                            

 Onafhankelijke ondersteuning Jeugdwet 3                            

 Onafhankelijke ondersteuning Participatiewet 2                            

 Onafhankelijke ondersteuning WMO 10                           

 Activerende clientondersteuning 1                            

 Algemene cliëntondersteuning 35                           

 Basisondersteuning jeugd en gezin 27                           

 Clientondersteuning arbeidsparticipatie 4                            

 Diagnostiek-niveau 2                            

 Lifecoaching 2                            

 Meldcode kindermishandeling/huislijk geweld 1                            

 Onafhankelijke ondersteuning Jeugdwet 5                            

 Onafhankelijke ondersteuning Participatiewet 1                            

 Onafhankelijke ondersteuning WMO 8                            

 2020-2021 MEE op Weg BN  MEE op weg 1                            

 2021-2022 MEE op Weg BN  MEE op weg 1                            

 Gemeente Bergen op Zoom  2021 BoZ Onaf Ond  Regulier 1                            

 2021 BoZ Ondersteuning aanvraag WLZ jeugd  Ondersteuning aanvraag WLZ 2                            

 Screening 2                            

 Gemeente Breda  2021 Breda  Algemene cliëntondersteuning 1.464                      

 clientondersteuning beschermd wonen 28                           

 collectief - CentraalOnthaal 68                           

 Collectief - familie van mensen met autisme 8                            

 Collectief - lotgenotengroep Autisme 8                            

 Collectief - OnderlingSterk 1                            

 Collectief - opkomen voor jezelf 1                            

 Collectief - ParticipeerMEE 25                           

 Diagnostiek-niveau 15                           

 Lifecoaching 110                         

 Meldcode kindermishandeling/huislijk geweld 15                           

 NO Klantreis 83                           

 Onafhankelijke ondersteuning Jeugdwet 36                           

 Onafhankelijke ondersteuning Participatiewet 72                           

 Onafhankelijke ondersteuning WMO 192                         

 Ondersteuning door ervaringsdeskundige 7                            

 Toekomstcoach 23                           

 Toekomstcoaching jaar 2 5                            

 Toekomstcoaching jaar 3 8                            

 Gemeente Drimmelen  2021 Drimmelen  Algemene cliëntondersteuning 127                         

 Collectief - ParticipeerMEE 8                            

 Diagnostiek-niveau 7                            

 Lifecoaching 12                           

 Meldcode kindermishandeling/huislijk geweld 1                            

 Onafhankelijke ondersteuning Jeugdwet 3                            

 Onafhankelijke ondersteuning Participatiewet 19                           

 Onafhankelijke ondersteuning WMO 8                            

 Gemeente Etten-Leur  2021 EttenLeur Onaf Ond  Beperkt (exclusief keukentafelgesprek) 3                            

 Keukentafelgesprek (volledig) 13                           

 Meldcode kindermishandeling/huislijk geweld 1                            

 Gemeente Gilze en Rijen  2020 tm 2022 Gilze-Rijen (2021)  Activerende clientondersteuning 1                            

 Algemene cliëntondersteuning 99                           

 Basisondersteuning jeugd en gezin 49                           

 Clientondersteuning arbeidsparticipatie 7                            

 Collectief - ouders van kind met autisme 12                           

 Diagnostiek-niveau 3                            

 Lifecoaching 8                            

 MELBA / IDA 3                            

 Meldcode kindermishandeling/huislijk geweld 1                            

 Onafhankelijke ondersteuning Jeugdwet 5                            

 Onafhankelijke ondersteuning Participatiewet 2                            

 Onafhankelijke ondersteuning WMO 20                           

 2020-2021 MEE op Weg GR  MEE op weg 3                            

 Gemeente Halderberge  2021 Halderberge Onaf Ond  Beperkt (exclusief keukentafelgesprek) 3                            

 Collectief - deelname gespreksgroepen 3                            

 Keukentafelgesprek (volledig) 3                            

 Gemeente Moerdijk  2021 Moerdijk Onaf Ond  Beperkt (exclusief keukentafelgesprek) 2                            

 Keukentafelgesprek (volledig) 10                           

 2021 Moerdijk Ondersteuning aanvraag WLZ  Ondersteuning 9                            

 Gemeente Roosendaal  2019 Rsd Koplopersgemeente  cliëntondersteuning arbeid 11                           

 cliëntondersteuning inkomen 42                           

 Moe TONK regeling (corona) 2                            

 Rsd TONK regeling (corona) 4                            

 Rucp TONK regeling (corona) 1                            

 2020 tm 2023 Mantelzorgondersteuning  Begeleiding en praktische ondersteuning 50                           

 Collectieve emotionele en educatieve ondersteuning 8                            

 Individuele emotionele en educatieve ondersteuning 55                           

 Info en advies 148                         

 Respijtzorg 2                            

 2020 tm 2023 Roosendaal  ALGEMENE CLIENTONDERSTEUNING 1                            

 Algemene cliëntondersteuning 474                         

 Clientondersteuning arbeidsparticipatie 15                           

 Collectief - lotgenotengroep Autisme 2                            

 Diagnostiek-niveau 7                            

 Lifecoaching 44                           

 Meldcode kindermishandeling/huislijk geweld 7                            

 Onafhankelijke ondersteuning Jeugdwet 14                           

 Onafhankelijke ondersteuning Participatiewet 12                           

 Onafhankelijke ondersteuning WMO 58                           

 Toekomstcoach 9                            

 Toekomstcoaching jaar 2 2                            

 Gemeente Rucphen  2021 Rucphen Onaf Ond  Beperkt (exclusief keukentafelgesprek) 3                            

 Keukentafelgesprek (volledig) 13                           

 Gemeente Steenbergen  2020 Steenbergen Pilot Toegang  Inzet expertise 29                           

 2021 Steenbergen clientondersteuning  clientondersteuning 20                           

 Gemeente Woensdrecht  2021 Woensdrecht  Algemene clientondersteuning in voorliggend veld 47                           

 Cliëntondersteuning IntegraleToegang (Onafh.Ond) 18                           

 Cliëntondersteuning Participatie (Onafh.Ond 18+) 5                            

 Lifecoaching 1                            

 Meldcode kindermishandeling/huislijk geweld 2                            

 Onafhankelijke ondersteuning Jeugdwet 7                            

 Onafhankelijke ondersteuning Participatiewet 3                            

 Onafhankelijke ondersteuning WMO 6                            

 Voorliggend veld (act.ond) 2                            

 Gemeente Zundert  2021 Zundert Onaf Ond  Beperkt (exclusief keukentafelgesprek) 3                            

 Keukentafelgesprek (volledig) 13                           

Totaal 3.946                              
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3 Inhoudelijke ontwikkelingen 

3.1 Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdprofessionals   
 

Er is sprake van een uniek construct bij Spring, namelijk de inhoudelijke aansturing van de 

jeugdprofessionals en verantwoordelijkheid voor de cliëntenzorg ligt bij de gemeenten; het 

werkgeverschap en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de professionalisering van de 

jeugdprofessionals ligt bij Spring.  

 

De jeugdprofessionals van Spring zijn werkzaam in de volgende gemeenten:  

 

Bergen op Zoom – Etten-Leur – Halderberge – Moerdijk – Roosendaal – Rucphen – Steenbergen 

Woensdrecht – Zundert.  

SPRING jeugdhulp is tevens werkzaam in de provincie Zeeland.  

 

3.1.1 Ambulant werken    

 

Vanuit regio West-Brabant West (construct) en Spring is het ambulant werken een belangrijke 

pijler in het werk als jeugdprofessional. Omdat het takenpakket van de jeugdprofessionals jaarlijks 

breder wordt (door bijvoorbeeld vaste jeugdprofessionals op scholen of bij huisartsen), komt de 

taak ambulant werken onder druk te staan. Hierdoor hebben meerdere gemeenten gekozen voor 

het loshalen van de taak ambulant werken en taken als ‘intake’ of ‘regie’. Ook hebben 

verschillende gemeenten door wachtlijsten gekozen om ambulante trajecten die de 

jeugdprofessionals kunnen uitvoeren, direct door te verwijzen naar de specialistische 

zorgaanbieders.  

De interne werkgroep Ambulant Werken, met diverse medewerkers van Spring 

(jeugdprofessionals, Leerhuis, gedragswetenschappers, manager) heeft de twee aanbevelingen 

vanuit de enquêtes in 2020, concreet uitgewerkt.  

Eerste aanbeveling 

“Er moet een meer gedegen methodische onderlegger worden geformuleerd, beschreven en 

geïmplementeerd waarop het ambulant werken van SPRING breed is gebaseerd.” 

 

Spring heeft onderzoek gedaan naar verschillende actuele valide methodes van ambulant werken. 

De keuze valt op de methodiek Gezin Centraal. Dit sluit het beste aan bij de visie op hulpverlenen 

binnen Spring èn de regio. De methode is oplossingsgericht en systeemgericht en wordt zoveel 

mogelijk in de dagelijkse leefomgeving van het gezin geboden. Gezin Centraal kent een vaste 

structuur en methodische opbouw, zonder dat het rigide en te sturend wordt. Spring heeft training 

voor Gezin Centraal ingekocht bij de ontwikkelaars van de methode. Inmiddels zijn 25 

jeugdprofessionals getraind in de methode Gezin Centraal. Zij kunnen doelgerichter en beter 

gefaseerd met gezinnen ambulant aan het werk. 

 

Gezin Centraal kent een vaste structuur en methodische opbouw waarbij het hulpverleningstraject 

opgedeeld is in drie fasen: startfase, veranderfase en afbouw.  

Over het algemeen hebben de hulpvragen betrekking op een combinatie van de volgende vier 

gebieden (Bolt, 2007):  

1. De opvoeding en communicatie in het gezin. 

2. De samenwerking tussen ouders. 

3. Opgroeiproblemen (of ontwikkelproblemen) bij (één van) de jeugdigen. 

4. Omstandigheden in de omgeving en het sociale netwerk van het gezin die van invloed zijn 

op het dagelijks leven van het gezin en het functioneren van de ouders en jeugdige(n). 
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Tweede aanbeveling 

De tweede aanbeveling vanuit de werkgroepen 2020 is: Er zou een duidelijke basis neergelegd 

moeten worden voor de registratie. Hier wordt momenteel aan gewerkt.” 

 

Ambitie 

Door het ruim aanbieden van de trainingen Gezin Centraal worden meer jeugdprofessionals 

geschoold in de methodiek. Er worden voor 2022 nieuwe trainingen gepland, waaraan 15 

jeugdprofessionals per training kunnen deelnemen. 

Samen met de regio blijft SPRING in gesprek over de mogelijkheden om het ambulant werken als 

kerntaak van jeugdprofessionals overeind te houden. Ook bij wachttijden, wijzigende organisatie 

van de Toegangen in gemeenten, en bijkomende taken voor medewerkers.  

 
3.1.2 Veiligheid 

 
In navolging op De Strategie Veiligheid van regio West-Brabant West 2018-2020 staat het 

onderwerp Veiligheid ook dit jaar hoog op de agenda binnen Spring.  

 

Veiligheidsteams 

De Veiligheidsteams zijn stevig verankerd in de 3 clusters Roosendaal-Rucphen-Halderberge, 

Brabantse Wal, Etten-Leur-Moerdijk. De intensiviteit naar tweemaal per week bijeenkomen is ook 

dit jaar nodig. De Veiligheidskaart als middel voor inbreng in het veiligheidsteam is een reguliere 

werkwijze geworden. De gedragswetenschappers registreren ingebrachte casuïstiek in de reeds 

bestaande Excel lijsten.Ondanks inspanning van verschillende partijen is het nog niet gelukt een 

beter systeem te organiseren, waarbij de gedragswetenschappers minder belast worden met de 

administratieve taken. 

 

Klantreizen 

Ieder kwartaal wordt een steekproef van 10 geregistreerde zaken uit de monitor veiligheidsteams 

genomen. Deze zaken worden door de gedragswetenshappers uitgebreid in kaart gebracht door 

de betrokken aanmelders te interviewen en data in klantreizen om te zetten. Terugkerende 

thema’s zijn: noodzaak van volwassen hulpverlening om structurele veiligheid te bereiken; 

toename ernst problematiek door wachtlijsten Raad en GI’s; intergenerationele problematiek en 

trauma’s die zorgen voor blijvende onveiligheid; veelal multiprobleemgezinnen zonder steunend 

netwerk, en scheidingsproblematiek. 

 

Druk op de keten 

Mede doordat Corona voor lockdowns heeft gezorgd, kreeg de veiligheidsketen veel meldingen. 

Er is een toename van o.a. huiselijk geweld, gedragsproblemen bij kinderen, schooluitval of 

leerachterstanden, werkeloosheid, financiële problemen en ander leed in gezinnen.  

 

De druk op de keten heeft gezorgd voor lange wachttijden. Veilig Thuis kiest er met hernieuwd 

beleid voor om zich enkel te richten op de kerntaak, namelijk registratie en onderzoek. Hierdoor 

worden meldingen bewust eerder en ‘kouder’ overgedragen naar de jeugdprofessionals. Bij de 

Raad voor de Kinderbescherming loopt de wachttijd tussen 9 -12 maanden. Casussen die in 

onderzoek bij de Raad moeten worden opgepakt, drukken zo lange tijd op de regievoerder in de 

casus; de jeugdprofessional.  

De gecertificeerde instellingen hebben opname-stops doorgevoerd, waardoor ook hier meer druk 

op de jeugdprofessionals ontstond en casussen minder goed begeleid tijdens de maatregel weer 

afgeschaald werden. 
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Zowel problematiek die direct of indirect te herleiden is naar de Corona-situatie, als de 

vastgelopen veiligheidsketen, zorgen voor forse (over)belasting bij de jeugdprofessionals, met 

name de jeugdprofessionals die zich bezighuiden met complexe veiligheidscasuïstiek. Spring doet 

er alles aan om de medewerkers te ondersteunen door werkbegeleiding en 

gedragswetenschappers. Ook het management maakt de constante druk en spagaten kenbaar bij 

beleid van de regio in het klankbord overleg Veiligheid.  

 

Speerpunten voor 2022: 

• Spring is verheugd met de beslissing van de overheid om onze regio de kans te bieden om de 

Strategie Veiligheid door te ontwikkelen. We zijn pilot-regio voor de Toekomstvisie op 

Samenwerking in Veiligheid. Hiertoe leveren we jeugdprofessionals voor de veiligheidsteams 

en de proeftuin, als ook gedragswetenschappers ter ondersteuning en begeleiding in beleid en 

in uitvoering.  

• De training Veiligheidskaart wordt hervat (na vervanging van een belangrijke trainer bij de 

Raad). Dit zorgt voor betere doorstroming van informatie door de veiligheidsketen. 

• Aandacht voor de mogelijkheden en afbakening van de werkzaamheden van Spring 

jeugdprofessionals, wanneer de ketenorganisaties grenzen trekken en wachtlijsten hebben. 

We willen voorkomen dat de werkdruk om deze reden blijft toenemen bij CVC’ers en 

jeugdprofessionals. 

 

3.1.3 Hechting en Trauma, Jonge Kind   

 

 

 

 

De problematiek van gezinnen die de jeugdprofessionals begeleiden wordt complexer. Binnen 

Spring herkennen we de complexiteit van problemen in gezinnen en de wens om 

intergenerationele problematiek beter aan te kunnen pakken. Er is landelijk bij jeugdzorg meer 

aandacht voor hechting en trauma binnen de beroepsgroepen jeugdprofessionals en 

gedragswetenschappers. Die aandacht staat ook bij de Spring-organisatie zelf ook hoog op de 

agenda. 
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a. Werkgroep Jonge Kind, Hechting en Trauma Spring 

Bij Spring is er veel aandacht voor de onderwerpen Jonge Kind, Hechting en Trauma. Er zijn 

verschillende werkgroepen die deze thema’s behandelen. Deze werkgroepen komen eens per 

maand bij elkaar en bestaan uit gespecialiseerde en enthousiaste jeugdprofessionals. Daarnaast 

sluit er ook minstens één op een specifiek thema gespecialiseerde gedragswetenschapper aan. 

Het doel van de werkgroepen is om deze belangrijke onderwerpen beter op de kaart te zetten. Dit 

gebeurt door het delen van de expertise intern bij Spring, deze te vergroten bij de teams als ook 

de samenwerking met netwerkpartners te versterken. Voorbeelden van netwerkpartners zijn de 

POP-poli in ziekenhuizen, ziekenhuis CJG’ers, het consultatiebureau en de 

jeugdgezondheidszorg. ` 

 

Spring neemt deel aan de landelijke projecten ‘Kansrijke Start’ en ‘Nu niet zwanger’. 

Gespecialiseerde en getrainde jeugdprofessionals vervullen hier bij de gemeente een belangrijke 

rol door onder andere de inzet van de methodiek ‘ouder-baby interventie’.  

 

Gedragswetenschapper en gespecialiseerde jeugdprofessional hebben een training ontwikkeld: 

‘Hechting, een goede start’. Door kennis en vaardigheden te delen worden op deze thema’s beter 

belicht.  

 

Project Drakentemmers 

Regio gemeenten Brabant hebben de vraag uitgezet om gedragswetenschappers te werven voor 

het programma Drakentemmers. Dit project heeft als doel om binnen alle werkgebieden in de 

jeugdzorg en de vrouwenopvang de kennis over hechting en trauma te vergroten. Ook gerichte 

begeleiding en behandeling kunnen hierdoor ingezet worden door gespecialiseerde behandelaren.  

 

Een gedragswetenschapper van Spring is aangesloten bij de Drakentemmers. Deze medewerker 

is additioneel geschoold zodat zij deze expertise in zet in ons ‘preventief voorveld’. Eerder 

herkennen en aanpakken van problematiek omtrent huiselijk geweld en hechtingsproblematiek 

kan minder ernstige problemen bij de huidige generatie kinderen tot gevolg hebben. Er is 

mogelijkheid tot screenende diagnostiek bij kinderen in deze situaties en een passend advies voor 

vervolghulp. 

 

Speerpunten voor 2022: 

• De gedragswetenschappers bieden bijscholing op gebied van Jonge kind, hechting en trauma. 

Deze bijscholing wordt aangeboden op Springdagen (intern heidag) en binnen het regulier 

aanbod van training vanuit het Spring Leerhuis. 

• Drakentemmers heeft als project ook voor 2022 subsidie toegekend gekregen. Spring wenst 

een 2e gedragswetenschapper toe te voegen voor scholing en netwerk. Het onderwerp kan 

met 2 gedragswetenschappers uitgewerkt worden in individuele begeleidingstrajecten van 

kinderen en ouders en in trainingen voor medewerkers van Spring. 

• De intern ontwikkelde training ‘Hechting, een goede start’ wordt meerdere keren per jaar 

aangeboden in het Leerhuis. De training geeft jeugdprofessionals kennis, tools en handvatten 

om de eerste 1000 dagen van kinderen goed in beeld te krijgen en hen te begeleiden. Het 

thema komt ook uitgebreid terug op de eerste Springdag in 2022.  

• Begin 2022 worden gedragswetenschappers en jeugdprofessionals getraind in de methodiek 

‘Nu niet zwanger’. Deze methodiek wordt in 2022 vanuit deze aandachtsfunctionarissen 

binnen Spring verder geïmplementeerd. 
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3.1.4 Expert Team, Expert Tafel (RET) en Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN) 

 

Vanaf 2019 is het expert team van Spring uitgebreid met de ambitie om een regionale structuur 

voor inhoudelijk advies vorm te geven voor de jeugdprofessionals en samenwerkingspartners. Er 

zijn na aanbesteding van de regio 5 experts toegevoegd aan het regionale expert team. De 6 

gedragswetenschappers hebben ieder hun eigen specialismen. Zij zijn gekoppeld aan de 

verschillende gemeenten en delen onderling regio-overstijgend hun kennis en expertise.  

 

Aanleiding RET en BEN 

In afstemming met de regio en het zorginformatie en inkoop team (ZIIT) is de samenwerking 

binnen het Bovenregionaal Expertise Netwerk BEN vormgegeven. De senior 

gedragswetenschapper van SPRING heeft een voorstel voor beleid geschreven in aanleiding voor 

de regionale samenwerking RET. Tegelijkertijd sloot zij aan bij de ontwikkeling van BEN. In de 

loop van het jaar besluit de regio dat zij een grotere rol wil spelen in deze ambities, ook omdat dit 

landelijk van hen verwacht wordt. De opdracht om de RET te organiseren werd teruggenomen van 

SPRING. West-Brabant-West heeft met ondersteunende financiële middelen vanuit BEN de keuze 

gemaakt om de basis van inhoudelijke expertise regio-overstijgend breder weg te zetten. De 

middelen zijn gebruikt om een projectmanager en een voorzitter RET in te huren. Vanuit het ZIIT 

is in nauwe afstemming met SPRING beleidsmatig een plan gevormd voor de organisatie en 

aftrap van de RET.  

 

De Doorbraak 

De overheid heeft de regio Brabant bestuursmatig onder toezicht gesteld, omdat de doorlooptijden 

in de jeugdbeschermingsketen te fors opliepen en de gecertificeerde instellingen (GI’s) hun taak 

niet naar behoren uitvoerden. Dit heeft geleid tot de ‘Doorbraak’: een project waarin casussen die 

onder jeugdbeschermingsmaatregel waren gesteld binnen maximaal 3 maanden de aangewezen 

zorg moesten krijgen. De regio heeft een programmacoördinator en gedragswetenschapper van 

Spring ingezet om op casusniveau overlegtafels te organiseren om een doorbraak voor passende 

zorg te realiseren. Zorgaanbieders zijn aangesproken om een aanbod buiten het reguliere 

standaard aanbod vorm te geven. Voor de betreffende casussen is succesvol een passend 

hulpverleningstraject georganiseerd. 

 

Actuele situatie 

De RET is in september officieel door de regio georganiseerd. Het ZIIT heeft duidelijke 

stroomschema’s voor RET en BEN gepresenteerd, waarin de opschaling in route voor 

ingewikkelde casuïstiek helder is beschreven. De eerste stap ligt bij de jeugdprofessional of de 

jeugdzorgwerker in overleg met de aangesloten gedragswetenschapper. Bij complexiteit wordt het 

gehele expert team gevraagd om te adviseren over een passende oplossing. Wanneer het expert 

team met de jeugdprofessional / jeugdzorgweker aangeeft geen oplossing te kunnen organiseren, 

wordt de casus ingebracht bij de RET. 

Iedere maand wordt geëvalueerd welke casussen besproken zijn, weke passende oplossingen 

zijn gevonden en welke uitdagingen men ziet. 

 

Speerpunten voor 2022: 

• De gedragswetenschapper van Spring is vast onderdeel van het kernteam RET. Hij zorgt voor 

evaluatie en reflectie van ingebrachte casussen.  

• Structureel overleg tussen het Expert Team en ZIIT / projecten RET en BEN vinden ook 

komend jaar doorgang. Hierin wordt gereflecteerd en worden beleidsmatige en politieke 

plannen voorbereid in het kader van aansluiten bij zorgaanbieders, regio, provincie en 

landelijke ontwikkelingen. 
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3.1.5 Kind in Scheiding Zeeland (KisZ)  

 

In 2021 is de inzet van Kind in Scheiding Zeeland wederom positief geëvalueerd. Op basis hiervan 

is besloten door de samenwerkende gemeenten Zeeland om de opdracht met nog een jaar te 

verlengen (tot en met 2022). De doelen vanuit de aanbestedingsopdracht waren: 

a. Ontwikkelen en inrichten van (sub)regionale wegwijsfunctie op het gebied van scheiding.  

b. Verstrekken van informatie aan ouders en professionals over omgang met kinderen en 

regelzaken rondom de kinderen.  

c. Adviseren over partijen die in de desbetreffende casus een bijdrage kunnen leveren.  

d. De Zeeuwse gemeenten adviseren over lacunes in het aanbod preventie en/of hulp bij 

problematische scheidingen.  

e. Voert regie, begeleidt en monitort in samenwerking met de gemeentelijke toegang het 

proces van hulp op doelen (vanuit de Rechtbank).  

f. Ontwikkelen van een kennis- en expertisecentrum op het gebied van problematische 

echtscheidingen met kinderen. 

 

Bovenstaande doelen zijn doorontwikkeld gedurende de verdere looptijd van het contract. Om 

onder andere kennis en expertise over scheidingen op een laagdrempelige manier toegankelijk te 

maken, zijn er naast de website www.kindinscheidingzeeland.nl ook telefonische spreekuren, 

waarnaar gebeld kan worden door zowel ouders, kinderen als professionals. Ook worden er 

themabijeenkomsten georganiseerd en worden er trainingen aangeboden vanuit de organisatie 

KisZ.  

 

3.1.6 Crisis Interventieteam 

Medio tweede kwartaal van 2021 heeft Spring de opdracht ontvangen van de regio West-Brabant-

West voor het vormen van een crisisteam, welke door de regio heen werkt. Het crisisinterventie 

team West-Brabant-West is in juni 2021 ontstaan en gestart.   

De cliënten die bekend zijn bij Jeugdprofessionals werkzaam voor de negen gemeenten binnen de 

regio West-Brabant West zijn primair de cliënten die het crisisinterventie team bedient bij een 

crisis buiten kantoortijd.  Ook kan het incidenteel voorkomen dat een nieuwe cliënt zich meldt ten 

tijde van een crisissituatie.  

Het team wordt gevormd door Jeugdprofessionals Spring met affiniteit en kennis van werken in 

crisissituaties. Zij zijn extra geschoold in het inschatten van de crisis, het acteren daarin en het 

ondersteunen van de betrokken jeugdprofessionals en ketenpartners. Het team biedt interventies 

tijdens crisissituaties die ontstaan binnen gezinssystemen en verzorgt vervolgens een overdracht 

richting de betrokken lokale toegang en verzorgt gedurende 10 werkdagen een ondersteuningsrol 

aan de betrokken Jeugdprofessional. Gedurende het najaar van 2021 wordt verder gebouwd aan 

de inrichting van het crisisinterventie team om vervolgens in 2022 te starten met een 24/7 

crisisdienst voor de regio West-Brabant-West.  

 
 

3.1.7 Spring Leerhuis  

Werken bij SPRING betekent jezelf voortdurend ontwikkelen door vakgerichte trainingen te volgen 

en door te oefenen in de praktijk. Door met collega’s samen te werken, feedback te vragen en te 

geven en door te reflecteren op jouw professionele handelen. Vanuit het SPRING Leerhuis zorgen 

we er op verschillende manieren voor dat dit mogelijk wordt. 

 

 

http://www.kindinscheidingzeeland.nl/
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✓ Verdiepingstrainingen: We hebben een modulair aanbod op de thema’s Oplossingsgericht 

werken, Systeemgericht werken en JHC ontwikkeld en uitgezet voor alle Jeugdprofessionals; 

✓ Intervisievormen: Wederom verschillende vormen van intervisie geïmplementeerd; 

✓ Intervisoren: Ons intervisorenteam is met 4 collega’s uitgebreid; 

✓ Nieuw leerplatform: Ons leerplatform is verbeterd en uitgebreid, de inhoud en de logistiek 

rondom trainingen en leerlijnen wordt hiermee verrijkt; 

✓ Leren in het werk: We werken doorlopend aan nieuwe manieren om leren in het werk te 

versterken; 

✓ Nieuw inwerkprogramma: voor nieuwe collega’s hebben we een inwerkprogramma 

geschreven en geïmplementeerd; 

✓ Basisprogramma:  (voornamelijk online) uitgevoerd 

✓ Facultatief programma: (voornamelijk online) uitgevoerd 

✓ Kennisclips: inspirerende vakgerichte korte filmpjes gemaakt i.s.m. verschillende JP 

✓ Leermodules: ‘Samen leren, samen werken, rondom scheiden’ voor het externe netwerk van 

KisZ ontwikkeld en uitgevoerd 

✓ Nieuwe trainingsruimten ingericht In Roosendaal en Breda; 

✓ Online en hybride trainen: Naast live trainingen zijn we inmiddels helemaal ingericht op online 

trainen. 

✓ Extern netwerk: Onze collega’s in het netwerk hebben we nog meer welkom kunnen heten bij 

deelname aan Spring trainingen; 

✓ CJG Breda: De jeugdprofessionals van Breda volgen bij Spring het basisprogramma (+/- 60 

extra JP); 

✓ Webinars: bij het landelijk netwerk en bij NJI hebben we ter inspiratie mogen delen hoe wij 

naar Leren en Ontwikkelen kijken;  

✓ Evaluaties: Onze evaluaties van trainingen en reflectie zijn gedigitaliseerd; 

✓ Trainingen ontwikkeld en geaccrediteerd bij SKJ: 

o Coachen voor CVC-ers 

o Ontwikkelingspsychologie  

o Hechting, een goede start! 

o Complexe scheidingen; de jeugdprofessional aan zet 

o Adequaat handelen bij huislijk geweld en kindermishandeling 

o Omgaan met rouw en verlies 

✓ Collega’s actief betrokken: Samen met collega’s ontwikkelen we nieuwe content; 

✓ Introductie van werken met de nieuwe methodiek ‘Gezin Centraal’; 

✓ Train de trainer traject: voor methodiek ‘Gezin Centraal’ zijn twee interne trainers opgeleid; 

✓ Externe opdrachten: voor ontwikkelen nieuwe content hebben we een nieuwe opdracht 

gekregen, namelijk een jaartraject “Omgaan met GGZ-problematiek voor jeugdprofessionals bij 

de huisarts “; 

✓ Impactmeting: er is een onderzoek gestart naar de impact van het basisprogramma van 

Spring op het dagelijks werk van de jeugdprofessionals; 

✓ Spring heeft een project begeleid waarbij studenten een Gesprekstools ontwikkeld hebben 

ter bewustwording van seksuele diversiteit en genderidentiteit. 
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3.1.7 Medewerkers Spring Jeugdprofessionals per 31-12-2021 
 

Personeelsgegevens Spring JP  31-12-2021        

 
SPRING Jeugdprofessionals  2021 2020 

Personeel 204 188 

Instroom 35 22 

Uitstroom 19 15 

% Uitstroom  9,67% 8,13% 

   

FTE 170,97 157,08 

Verzuim % 4,6% 4,3% 

Verzuimfrequentie 0,5 0,44 

Vacatures totaal 8*  

Vacatures met cliëntgebonden functie 7  

 
* De vacature voor jeugdprofessional staat doorlopend open. 

 

 

3.2 Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdhulp    
 

Spring Jeugdhulp is in 2021 verder gegroeid van een organisatie met 17 jeugdprofessionals 

(15,35 fte) in dienst per december 2020 naar 24 jeugdprofessionals (21,21 fte) in dienst per 

december 2021.Met meer dan voldoende zorgopdrachten om de jeugdprofessionals voor hun 

volledige dienstverband productief te laten zijn. Vanwege de groei van het team en de 

toenemende zorgopdrachten is besloten om een gedragswetenschapper en werkbegeleider toe te 

voegen aan het team. Op deze manier is er voldoende tijd en aandacht voor de ondersteuning van 

de jeugdprofessionals, zowel op inhoudelijk vlak als in hun persoonlijke ontwikkeling.  

Spring Jeugdhulp is een jeugdhulpaanbieder, gecontracteerd in Zeeland, die in de Zeeuwse 

gemeenten tot de vaste samenwerkingspartners behoort. Spring heeft zich in 2021 in Zeeland 

verder geprofileerd als een specialist op het gebied van complexe (veiligheids-)casuïstiek en heeft 

als zodanig een stevige positie verworven. Hierom weten ook organisaties uit de veiligheidsketen 

(Gecertificeerde Instellingen (GI), Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming) SPRING 

Jeugdhulp als zorgaanbieder te vinden.  

Tevens is SPRING Jeugdhulp in 2021 gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio West-Brabant 

Oost.  

 

 

3.2.1 Contracteren Zeeland 

 

2021 was het eerste volledig jaar waarin Spring Jeugdhulp, als onderdeel van het 

samenwerkingsverband SLIM Zeeland (www.slimzeeland.nl), in de nieuwe contractering gestart 

is.   

 

 

http://www.slimzeeland.nl/
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Er heerste in Zeeland echter ook onrust, als gevolg van het dreigende faillissement, en uiteindelijk 

de overname van de Zeeuwse GI Intervence (overgenomen door JB West). Tevens was er sprake 

van een reorganisatie binnen de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Dit maakt dat de driehoek 

Inkoop-Gemeenten-Zorgaanbieders niet optimaal heeft kunnen samenwerken, waardoor de 

nieuwe initiatieven in het kader van de contractering niet volledig tot uiting hebben kunnen komen. 

Eind 2021 zijn de eerste constructieve stappen in dat kader gezet.  

 

3.2.2 Contracteren West-Brabant Oost 

 

In het tweede kwartaal 2021 zijn twee jeugdprofessionals voor het basisteam West Brabant Oost 

(WBO) gestart. Zij hebben zich in eerste instantie gericht op het vormen van een netwerk en het 

leggen van relaties met de verschillende verwijzers. Medio 2021 kwamen de eerste verwijzingen 

binnen, en eind 2021 waren zij voor de volle omvang van hun dienstverband productief. Op dat 

moment is besloten het team uit te breiden met een nieuwe collega. SPRING Jeugdhulp wordt in 

WBO gewaardeerd om de geboden kwaliteit, de betrouwbaarheid, flexibiliteit en transparantie van 

de jeugdprofessionals, zo laten de verwijzers weten.  

 

3.2.3 Inhoudelijke ontwikkelingen 

 

In het jaar 2021 hebben er een aantal inhoudelijk ontwikkelingen plaatsgevonden:  

Op de eerste plaats is er een doorontwikkeling gemaakt op het thema complexe scheidingen, wat 

in 2020 reeds van start is gegaan.  

 

Er is voor gekozen om binnen Spring Jeugdhulp een aantal jeugdprofessionals een scholing aan 

te bieden vanuit de Interactie Academie gericht op deze problematiek. Op deze manier is er bij 

deze jeugdprofessionals meer theoretische kennis opgedaan rondom scheidingsproblematiek en 

hebben zij meer tools in handen gekregen om de gezinnen in Zeeland nog beter te kunnen 

begeleiden. Er wordt getracht om deze gezinnen zoveel mogelijk te koppelen aan deze 

jeugdprofessionals vanwege hun specifieke expertise. Daar waar dit niet mogelijk is, hebben deze 

jeugdprofessionals een rol in het coachen en ondersteunen van hun collega’s om met deze veelal 

complexe problematiek om te kunnen gaan. Zo is een win-win situatie gecreëerd; de gezinnen in 

Zeeland worden op een goede manier ondersteund in het scheidingsproces en de kennis en 

expertise rondom scheidingsproblematiek wordt verder verspreid en geconsolideerd binnen het 

team.  

 

Daarnaast zijn er door de gedragswetenschappers van Spring een tweetal tools ontwikkeld en 

uitgerold welke ondersteunend zijn bij het goed in kaart brengen van de situatie binnen de 

gezinnen en het op een gedegen manier tot een beslissing te komen, samen met ouders en 

kinderen, over in te zetten hulpverlening.  

 

Een andere doorontwikkeling die in 2021 is voortgezet is het investeren op het methodisch 

handelen in het ambulant werken. Door Spring is een keuze gemaakt over welke methodiek het 

meest passend is voor de ambulante trajecten die uitgevoerd worden door onze 

jeugdprofessionals, namelijk de methodiek Gezin Centraal. Op dit moment is de scholing van de 

jeugdprofessionals in het hanteren en toepassen van deze methodische visie in volle gang. De 

verwachting is dat in 2022 alle jeugdprofessionals geschoold zullen zijn en met deze methode aan 

de slag kunnen gaan. Vervolgens wordt bekeken op welke manier we deze methodiek geborgd 

kan worden binnen het werkproces bij Spring Jeugdhulp. 
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Daarnaast is er het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor zorgvuldige dossiervorming en 

rapportage binnen Spring Jeugdhulp. Vanuit de behoefte aan meer kwaliteit en uniformiteit, zijn de 

dossiers van alle gezinnen die zorg ontvangen vanuit Spring Jeugdhulp onder de loep genomen 

en gecheckt op een aantal vaste punten, zoals onder andere het gezinsplan en de 4-ogen 

momenten. Vanuit deze check is naar voren gekomen dat er op verschillende manieren werd 

gerapporteerd door de jeugdprofessionals en dat de onderbouwing voor het nemen van 

belangrijke beslissingen in de hulpverleningslijn in sommige dossiers te wensen over liet. Hierop is 

een protocol ontwikkeld en uitgerold, waarin beschreven staat welke informatie in het dossier 

hoort en op welke wijze deze gerapporteerd dient te worden. Vervolgens zijn in alle dossiers, waar 

nodig, rapportages geschreven of herschreven, zodat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die in het 

protocol omschreven staan. Op deze manier is er meer uniformiteit gekomen in de wijze van 

rapporteren en de dossiervorming binnen Spring. Medio 2021 is dan ook besloten dat alle nieuwe 

dossiers worden ‘opengezet’ voor cliënten. Dit betekent dat gezinnen te allen tijde inzage hebben 

in hun eigen dossier. Op die manier is er sprake van optimale transparantie tussen 

jeugdprofessional en gezin.  

 

Op het gebied van veiligheid is er het afgelopen jaar aandacht besteed aan de richtlijn 

kindermishandeling en zijn er afspraken gemaakt over het hanteren van instrumenten op het 

gebied van veiligheids- en risicotaxaties. De gedragswetenschapper heeft een prominentere rol 

gekregen in het adviseren en ondersteunen van de jeugdprofessionals in complexe 

veiligheidscasuïstiek. 

 
 

3.2.4 Medezeggenschap medewerkers   

Het team van SPRING Jeugdhulp is in de loop van 2021 gegroeid naar 24 medewerkers. In het 

verslagjaar zijn twee medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Met medewerkers is gesproken 

over het organiseren van medezeggenschap op NMO-niveau. Op thema’s zal hiervan gebruik 

worden gemaakt, maar voorlopig heeft iedere stichting (ook) haar eigen medezeggenschap 

geregeld. De medewerkers van SPRING Jeugdhulp zijn met de bestuurder in gesprek over de 

voor hen best passende vorm. Naar verwachting zal hier in 2022 een besluit over worden 

genomen.  

 

 

3.2.5 Cliëntparticipatie    

 

In 2021 zijn er tal van acties uitgezet om cliëntparticipatie te organiseren. Er is een extern adviseur 

betrokken geweest om hierin mee te denken. In gesprekken met Jeugdprofessionals is gezocht 

naar mogelijkheden om mensen te motiveren voor cliëntparticipatie. In de loop van het jaar zijn er 

meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De uitnodigingen en informatie over cliëntparticipatie zijn 

gedeeld op social media en op de website van SPRING. Daarnaast hebben de 

Jeugdprofessionals van SPRING Jeugdhulp de cliënten en een eventueel netwerk actief 

geïnformeerd over cliëntparticipatie en gevraagd om deel te nemen aan één van de 

bijeenkomsten. Er zijn folders gedrukt met daarop informatie over cliëntparticipatie die de 

Jeugdprofessionals in de gezinnen achter kunnen laten. Dit alles helaas zonder resultaat. Er bleek 

geen animo voor deelname aan de bijeenkomsten. Eind 2021 is het eindevaluatieformulier 

aangepast met de vraag of SPRING de cliënten na afloop nog mag benaderen. SPRING hoopt 

onder andere op deze manier in 2022 mensen te kunnen motiveren voor cliëntparticipatie. 
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3.2.6 Primair proces  

 

Hieronder worden de tabellen weergegeven omtrent de productie van 2021. 

 

 
 
 

 

3.2.7 Cliënttevredenheid    

 

Cliënttevredenheid wordt op twee manieren gevolgd: kwalitatief door middel van tussen- en 

eindevaluaties door de jeugdprofessionals in hun jeugdhulptrajecten. Om een kwantitatieve meting 

van de klanttevredenheid van de cliënten van Spring Jeugdhulp te kunnen doen, wordt er bij het 

afsluiten van iedere hulpverlening een digitale vragenlijst naar het gezin gestuurd, met daarin het 

verzoek deze door ieder betrokken gezinslid te laten invullen. De vragenlijst is kort (11 vragen), 

laagdrempelig (eenvoudig via smartphone, tablet of computer in te vullen en bevat zowel gesloten 

(8) als open vragen (3).  

Op de 5-puntsschalen lagen alle gemiddelden boven de score 3 (neutraal). De laagste 

gemiddelden waren 3,9 op de stelling: ‘Ik heb door de hulp van Spring Jeugdhulp meer 

vertrouwen in de toekomst’ en op de stelling ‘er is voldoende bereikt door de hulp van Spring 

Jeugdhulp’. De eerstgenoemde stelling viel vorig jaar ook binnen de laagste gemiddelden, maar 

kreeg toen een gemiddelde score van 3,3.  

De stelling: ‘De jeugdprofessional sprak met mij, niet over mij’ kreeg vorig jaar nog een relatief 

lage score van 3,5. Dit jaar is de score 4,4.  

Het hoogste gemiddelde (4,5) werd gescoord op de stelling: ‘De jeugdprofessional van Spring 

Jeugdhulp doet zijn/haar werk goed’.  

Gemiddeld gaven deze respondenten de hulp van Spring Jeugdhulp een 8,0 als rapportcijfer. Het 

laagste cijfer was een 3, het hoogste een 10. Deze 3 was meteen ook de enige onvoldoende.  

 

3.2.8 Klachtenregeling   

 

De klachtenregeling voor cliënten is te vinden op de website van Spring Jeugdhulp. Daarin wordt 

een onderscheid gemaakt tussen klantsignalen en klachten, omdat er waarde wordt gehecht aan 

alle feedback van cliënten zonder dat dit per se tot een klacht geleid zou moeten hebben.  

 

Over 2021 zijn drie klantsignalen ontvangen, die naar alle tevredenheid van de cliënt zijn 

afgehandeld. Ze betroffen verschillende jeugdprofessionals en verschillende onderwerpen.  
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Op basis van alle klantsignalen zijn kleine acties ter verbetering uitgezet. Er valt geen trend in de 

signalen te ontdekken. Er zijn geen klachten ontvangen en er is dan ook geen beroep gedaan op 

de externe klachtencommissie.  

 

 
3.2.9 Medewerkers SPRING JH        
 

Personeelsgegevens SPRING JH 31-12-2021        

Spring Jeugdhulp  2021 2020 

Personeel 25 18 

Instroom 11 9 

Uitstroom 4 4 

% Uitstroom  18,6% 25,8% 

FTE 25,17 15,75 

Verzuimpercentage  7,1% 3,7% 

Ziekmeldingsfrequentie  0,53 0,69 

Vacatures  2*  

Vacatures cliëntgebonden functies 2  

 
 
* De vacature voor jeugdprofessional staat doorlopend open. 

 
 

In het jaar 2022 wordt het managementteam van Spring uitgebreid. Dit gaat meer ruimte bieden 

aan het verder ontdekken van de behoeften in de regio’s Zeeland en West-Brabant Oost, en het 

formuleren en ontwikkelen van aanbod daarop.  

Voor de regio West-Brabant Oost is in ieder geval duidelijk dat er in 2022 een nieuw 

aanbestedingstraject zal gaan lopen, waarin meer samenwerking tussen verschillende 

zorgaanbieders verwacht gaat worden. Dit lijkt erop dat dit verandering en ontwikkeling met zich 

mee gaat brengen. In de regio Zeeland zal, naast de ingezette verdieping op ambulant werken en 

op de complexe scheidingsproblematiek, meer aandacht zijn voor activiteiten in het voorliggend 

veld.   

 

4. Vooruitblik   

Nu Corona minder grip op ons leven krijgt, lijkt de fysieke wereld weer wat dichterbij te komen. We 

kunnen elkaar weer gaan ontmoeten.  We weten dat een periode als deze ook weer veel 

‘verborgen’ problematiek zichtbaar zal maken. Denk hierbij aan eenzaamheid, armoede , 

psychische problematiek, het herstel van de toeslagenaffaire. Een deel van onze cliënten bij zowel 

onze zusterorganisatie MEE West-Brabant als Spring hebben hiermee te maken gehad. Ook 

complexe scheidingsvraagstukken, toenemende complexe en co-morbiditeit naast lange 

wachtlijsten voor geïndiceerde zorg en wonen houden onze cliënten en medewerkers intensief 

bezig. 

  

Meerdere van onze opdrachten in gemeenteland kennen aflopende subsidietermijnen. 2022 zal 

dan ook in het teken staan van consolidatie waar kan, behouden en benutten van gunning en 

gegund krijgen waar een nieuwe termijn wordt ingegaan. 
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Daarnaast is het aanstellen van goede professionals in brede zin van groot belang. We ervaren in 

toenemende mate de groeiende schaarste op de arbeidsmarkt. Gelukkig is onze uitstroom 

beperkt. We investeren veel in het opleiden en ontwikkelen van onze professionals. Hiermee 

binden en boeien we de Spring professionals. Daarnaast bieden we prima primaire 

arbeidsvoorwaarden, een fijne collegiale werksfeer (hoge tevredenheid) en veel ruimte en vrijheid 

om je werk zelf te organiseren. Dit maakt ons een aantrekkelijk organisatie die zich als 

maatschappelijk partner opstelt om duurzaam waarde te blijven toevoegen.  

 

We zullen dit jaar het leren en ontwikkelen en innovatie van de dienstverlening verder vormgeven 

om daarmee onze professionals de voorsprong te blijven geven die nodig is in hun werkveld. 

We verwachten dat het hybride werken meer vorm zal krijgen en dat daarvoor in de twee cao’s 

waar wij mee te maken hebben passende afspraken kunnen worden gemaakt.  

Waar mogelijk zullen wij in verschillende vormen nieuwe verbindingen aangaan met 

netwerkpartners om daarmee maatschappelijke waarde te kunnen blijven toevoegen. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Geconsolideerde 
JAARREKENING 2021 

 
NMO 

MEE West-Brabant 
SPRING Jeugdprofessionals 

Spring Jeugdhulp 
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CONCERN

5.1.1  GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 551.045         595.697          

Totaal vaste activa 551.045         595.697          

Vlottende activa

Vorderingen 2 1.775.590      1.075.220       

Liquide middelen 3 4.786.886      3.856.484       

Totaal vlottende activa 6.562.476      4.931.704       

Totaal activa 7.113.521      5.527.401       

Ref. 31-12-2021 31-12-2020

PASSIVA

Groepsvermogen 4

Bestemmingsfondsen -200.113        -283.347        

Bestemmingsreserves 598.660         179.014          

Overige reserves 2.786.311      2.027.468       

Totaal eigen vermogen 3.184.858      1.923.135       

Voorzieningen 5 254.359         119.337          

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 6 3.674.304      3.484.929       

Totaal passiva 7.113.521      5.527.401       
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

 Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Ref. 2021 2021 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten WLZ, jeugdhulp en WMO 7 22.063.592   21.209.496   20.115.933   

Overige bedrijfsopbrengsten 8 601.118        421.029        355.999        

Som der bedrijfsopbrengsten 22.664.710   21.630.525   20.471.932   

BEDRIJFSKOSTEN

Personeelskosten 9 19.439.697   19.659.174   18.317.350   

Afschrijvingen vaste activa 10 244.763        246.420        276.172        

Overige bedrijfskosten 11 1.420.370     1.444.000     1.367.171     

Som der bedrijfskosten 21.104.830   21.349.594   19.960.693   

BEDRIJFSRESULTAAT 1.559.880     280.931        511.239        

Financiële renteopbrengsten 12 -31.850         -10.500         -4.965           

RESULTAAT VOOR BELASTING 1.528.030     270.431        506.274        

Vennootschapsbelasting 13 -266.307       -26.046         154.834        

RESULTAAT NA BELASTING 1.261.723     244.385        661.108        

RESULTAATSBESTEMMING
 Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2021 2020

Bestemmingsfonds 83.234          -                    -26.829         
Bestemmingsreserve 431.646        -                    35.438          
Algemene reserve 746.843        244.385        652.499        

1.261.723     244.385        661.108        

 43



Jaarrekening 2021
CONCERN

5.1.3  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

2021 2020

Bedrijfsresultaat 1.559.880    511.239           

Betaalde rentekosten -31.850      -4.965              

Vennootschapsbelasting -266.307    154.834           

Resultaat boekjaar na belasting 1.261.723    661.108           

Kasstroom uit operationele activiteiten

Aanpassingen voor :
- afschrijvingen 274.437       294.882       
- mutaties voorzieningen 135.022       13.934         

409.459       308.816           

Veranderingen in vlottende middelen:
-  vorderingen -700.370     205.186       
-  kortlopende schulden (excl.schulden aan 
kredietinstellingen) 189.375       352.496       

-510.995     557.682           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.160.187    1.527.606        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -229.785     -390.076      
Desinvesteringen materiële vaste activa -                  -                   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -229.785     -390.076          

Mutatie geldmiddelen 930.402       1.137.530        

 (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen van  Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 
"Jaarverslaggeving zorginstellingen".. Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de 
continuïteitsveronderstelling. 

Vestigingsplaats
Stichting MEE West-Brabant is gevestigd aan de Stadionstraat 28 te Breda.
De kernactiviteit van MEE is vanuit een onafhankelijke positie gespecialiseerde dienstverlening te bieden aan 
mensen met een beperking teneinde de kwaliteit van het leven van mensen met een beperking in hun directe 
omgeving te optimaliseren. Daarbij gaat de stichting uit  van het idee dat mensen met een beperking 
volwaardige burgers zijn en bevordert zij in het verlengde daarvan de sociaal-maatschappelijke participatie, met 
respect voor het individueel zelfbeschikkingsrecht. Overigens respecteert de stichting de maatschappelijke, 
levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging van haar cliënten en medewerkers.

Stichting Spring Jeugdprofessionals is gevestigd aan  de Bovendonk 19 te Roosendaal.
De kernactiviteit van Spring Jeugdprofessionals is het bieden van ondersteuning, zorg- en hulpverlening aan 
jeugdigen en gezinnen. Dit door het inzetten van jeugdprofessionals ten behoeve van vraag verheldering, 
(opvoed) ondersteuning, regievoering, toeleiding naar informele en/of gespecialiseerde zorg, informatie en 
advies.  

Stichting Spring Jeugdhulp is gevestigd aan de Bovendonk 19 te Roosendaal en heeft tot doel het bieden van 
ondersteuning, zorg- en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. 

Deze activiteiten van Stichting Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO) bestaat uit het (doen) verrichten 
van werkzaamheden op het gebied van welzijn en gezondheidszorg ten behoeve van een goed leef- en 
ontwikkelklimaat voor mensen waar inclusie en welzijn bevorderd worden, waaronder het besturen van: 

- Stichting MEE West-Brabant, opgericht 9 november 2001 
- Stichting SPRING, jeugd- opvoed- en opgroeiprofessionals, opgericht 29 oktober 2014
- Stichting Spring Jeugdhulp, opgericht 20 september 2017 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021. 
Alle getoonde bedragen zijn weergegeven in euro’s.

Covid-19
Voor 2021 worden voor NMO, Spring Jeugdhulp en Spring Jeugd- opvoed- en opgroeiprofessionals geen 
nadelige effecten verwacht als gevolg van Covid -19. Voor MEE West-Brabant wordt alleen ten aanzien van de 
koplopersprojecten tegenvallende opbrengst verwacht. Voor de overige subsidies en opbrengsten worden geen 
tegenvallers verwacht.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaten zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Deze jaarrekening wordt opgesteld door Stichting Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning, statutair en feitelijk 
gevestigd te Stadionstaat 28 te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61774456.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, als mede voor de bepaling van het 
exploitatiesaldo, is de verkrijgingprijs. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarde. 

Materiële vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen 
zijn berekend met een vast percentage per jaar van de aanschafwaarde. In het jaar van aanschaf wordt de 
volledige jaarafschrijving toegepast, met uitzondering van de auto's. 

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar,De 
grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met 
uitzondering van het volgende:

    Vergelijkende cijfers [indien van toepassing]
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. Deze 
herrubriceringen betreffen: de opbrengsten en en de overige bedrijfskosten in de resultatenrekening en de 
toelicxhting op de resultatenrekening.

Vergelijking met de begroting
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

Gebruik van schattingen
In deze jaarrekening is gebruik gemaakt van schattingen. Het gaat hier met name om de voorziening 
afvloeiingskosten.

Vlottende activa
De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Tevens zijn hier de overlopende activa en 
liquide middelen ondergebracht. De overlopende activa hebben betrekking op de vooruitbetaalde kosten en nog 
te ontvangen posten. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
stichting.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening is de financiële informatie van bovengenoemde stichtingen integraal 
geconsolideerd. In de geconsolideerde jaarrekening van NMO zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de 
groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan 
worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 
effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de 
boekwaarde.
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Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht 
dan op grond van de statuten zou bestaan. 
Aan deze reserve is toegevoegd c.q. onttrokken het budgetresultaat van MEE West Brabant, voor zover dit 
resultaat betrekking heeft op het budget, verstrekt door de gemeente Breda, Roosendaal, Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau en Gilze en Rijen. 

Bestemmingsreserves
Dit zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

* Reserve organisatie-ontwikkeling
Aan deze reserve is toegevoegd c.q. onttrokken de resultaten als gevolg van organisatie-ontwikkelingen. Deze 
ontwikkelingen kunnen ontstaan door samenwerking met andere organisaties. Daarnaast wordt deze reserve 
gebruikt om innovatieve projecten op te zetten.

* Reserve loonontwikkeling SPRING 2021
Aan deze reserve worden de verwachte kosten toegevoegd die nodig zijn om de loonontwikkeling van 2021 van 
de beide SPRING stichtingen te financieren. Aangezien er in 2021 geen nieuwe CAO Jeugdzorg is afgesloten 
wordt 3,5% van de loonsom 2021 van de beide SPRING stichtingen in deze reserve ondergebracht. 

Vordering uit hoofde van bekostiging gemeenten
De vordering die bestaat uit het verschil tussen de gerealiseerde WMO-productie en de ontvangen voorschotten 
vanuit de gemeenten. Dit betreft wel de productie die binnen de afspraken met de gemeente valt. Een 
overproductie wordt hierin niet opgenomen. 

Eigen vermogen 
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Bestemmingsfondsen, Bestemmingsreserves en 
Algemene reserve.  

Algemene en  overige reserves
Onder deze reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen waarover de bevoegde organen binnen de 
statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken. 

Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de Raad van Bestuur worden 
aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

Reserve eigen activiteiten 
Aan deze reserve zijn toegevoegd c.q. onttrokken de exploitatieresultaten van de eigen activiteiten

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen zijn gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen zijn 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 
afwikkeling van de verplichting.  
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Ten aanzien van de "Persoonlijk Budget Levensfase" en "Verlofbudget" uren hebben medewerkers theoretisch 
de mogelijkheid om deze vijf jaar te laten staan.

Pensioenen
Zowel Stichting MEE West-Brabant, Stichting Spring jeugdprofessionals, Stichting Spring jeugdhulp en Stichting 
NMO hebben voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) Dit conform de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 
"Jaarverslaggeving zorginstellingen, 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van december 2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,6% (bron: website 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn d.d. 18 februari 2022).
De stichtingen hebben geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn er alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Algemeen
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen zijn verantwoord als deze voorzienbaar zijn; opbrengsten zijn verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn.

Opbrengsten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en kosten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar 
zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.

Voorziening afvloeiingskosten
in deze voorziening worden geschatte bedragen toegevoegd van verwachte arbeidsgeschillen met 
personeelsleden. De werkelijk uitbetaald bedragen inzake de arbeidsgeschillen worden aan deze voorziening 
onttrokken.  

Voorziening uitgestelde beloningen
Er is een voorziening voor uitgestelde beloningen. Deze voorziening dient als een verplichting in de jaarrekening 
te worden opgenomen. Het gaat hier om beloningen die gekoppeld zijn aan een langdurig dienstverband 
(rekening houdend met blijf kansen) zoals een jubileumuitkering. 
Deze voorziening is opgenomen tegen de geschatte contante waarde. Bij de jaarlijkse berekening van deze 
contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, 
de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen 
gebruik wordt gemaakt.
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5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 
heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het 
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Belastingen
Met de wijziging van de bekostiging van jeugdhulpinstellingen in 2015 en de nadere uitwerking hiervan in 2019 is 
meer duidelijkheid gekomen over welke jeugdhulp activiteiten kwalificeren voor vrijstelling voor de 
vennootschapsbelasting en welke niet. Op basis hiervan zijn de stichting Spring Jeugdprofessionals en Spring 
Jeugdhulp vennootschapsbelastingplichtig. De vennootschapsbelasting  wordt berekend tegen het geldende 
tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen 
de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties 
(indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 2021 2020

Verbouwingen en installaties 137.254         154.409         
Inventaris 181.098         203.986         
Auto 146.349         22.274           
Mobiele apparatuur 72.181           145.911         
Automatisering 32.931           69.117           

Totaal materiële vaste activa 569.813         595.697         

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2021 2020

Boekwaarde per 1 januari 595.697         500.503         
Bij: investeringen 229.785         390.076         
Af: afschrijvingen -250.627        -294.882        
Af: waardevermindering activa -23.810          -                     

Boekwaarde per 31 december 551.045         595.697         

2. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt : 2021 2020

Vorderingen:
Debiteuren inzake gemeenten 1.139.625      644.622         
Debiteuren overigen 58.451           52.594           
UWV 16.532           1.674             
Vordering CJG huisartsen 23.690           -                     
Nog te factureren Crisisteam West-Brabant West 125.963         -                     
Overige vorderingen -                     3.938             

Vorderingen uit hoofde van subsidies:
Gemeente Breda 282.133         288.999         
Gemeente Gilze en Rijen -                     -1.860            
Gemeente Rucphen -                     -2.200            
Gemeente Steenbergen 18.750           -                     
Gemeente Woensdrecht -                     -18.658          

Vooruitbetaalde bedragen:
Waarborgsommen 78.205           79.625           
Inkoopfacturen 9.261             3.313             
Software 11.940           10.327           
Overige vooruitbetaalde bedragen 11.040           1.028             

Overige transitorische activa -                     11.818           

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.775.590      1.075.220      

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen 
naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. 
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3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 2021 2020

ING bank 4.785.898      3.855.310      
Kassen 988                1.174             

Totaal liquide middelen 4.786.886      3.856.484      

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 2021 2020

Bestemmingsfondsen -200.113        -283.347        
Bestemmingsreserves 598.660         179.014         
Overige reserves 2.786.311      2.027.468      

Totaal eigen vermogen 3.184.858      1.923.135      

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2021 bestemming mutaties 31-12-2021

Bestemmingsfondsen -283.347        83.234           -                     -200.113        

Bestemmingsreserves:
Reserve organisatie-ontwikkeling 179.014         -                     -                     179.014         
Reserve loonontwikkeling SPRING 2021 -                     419.646         -                     419.646         
 
Overige reserves:
Algemene reserve 1.890.476      746.843         -                     2.637.319      
Reserve eigen activiteiten 136.992         12.000           -                     148.992         

Totaal eigen vermogen 1.923.135      1.261.723      -                     3.184.858      

5. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2021 31-12-2021

Uitgestelde beloningen 119.337        32.884          -12.062          140.159         
Voorziening afvloeiingskosten -                    114.200        -                     114.200         

Totaal voorzieningen 119.337         147.084         -12.062          254.359         
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6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt : 2021 2020

Crediteuren 238.369         293.425         
Accountantskosten 16.389           42.955           

Schulden uit hoofde van subsidies:
Gemeente Alphen-Chaam 16.021           4.810             
Gemeente Baarle Nassau 16.021           
Gemeente Gilze en Rijen 32.065           212.104         
Gemeente Rucphen 9.165             3.000             

Personeelsgerelateerde schulden:
Salarissen 13.492           5.257             
Vakantietoeslag 662.437         611.679         
Verlof- c.q. meeruren 324.291         258.717         
PBL- c.q. verlofbudgeturen 1.125.096      923.114         
Belastingen en sociale premies 963.915         924.152         
Pensioenpremie 2.408             4.420             

Overige nog te betalen kosten:
Vennootschapsbelasting 179.781         82.846           
Af te dragen BTW 6.216             2.320             
Indigo inzet 2020 -                     13.376           
Softwarekosten 11.500           -                     
Overige transitorische passiva 2.764             5.540             

Vooruitontvangen bedragen:
MEE academie 10.469           41.614           
Magazijn 076 2.200             
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 30.500           50.000           
Personeelsvereniging 3.577             2.207             
Fondsgelden 5.708             1.105             
Overige ontvangen bedragen 1.920             2.287             

-                     -                     

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 3.674.304      3.484.929      
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Onderstaande bedragen hebben betrekking op de op balansdatum nog resterende contractuele verplichtingen.

ABAB, Huur Bovendonk 19 van 1 mei 2020 - 30 april 2023 57.912           
ABAB, Servicekosten 21.336           

NIVO, huur Industriestraat 14e te Goes van 1 maart 2020 - 28 februari 2024 28.600           

Hinke Fongers Beheer, huur Stadionstraat 28 te Breda 1 april 2020 - 31 maart 2025 437.121         
Hinke Fongers Beheer, servicekosten Stadionstraat 28 te Breda 120.217         

Veenman, leasen kopieermachines. 1 januari 2018 - 31 december 2022
De totale verplichting voor de komende jaren bedraagt op balansdatum: 17.560           
Licentieovereenkomst cloudprinting Veenman 1-1-2021 t/m 1-4-2026 5.758             

De Stichting Spring Jeugdprofessionals heeft een meerjarige verplichting uit hoofde van een lopend contract.

De Stichting Spring Jeugdhulp heeft een meerjarige verplichting uit hoofde van een lopend contract.

De Stichting MEE West-Brabant heeft een meerjarige verplichting uit hoofde van een lopend contract.

De Stichting MEE West-Brabant heeft een meerjarige verplichting uit hoofde van een lopend contract.
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5.1.6 GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN

Liquiditeit

Liquiditeit 2021 2020

Vlottende activa/ kortlopende schulden 1,8 1,4

Solvabiliteit

Solvabiliteit 2021 2020

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal)

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ totaal opbrengsten)

35%

9%

45%

14%
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5.1.7 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Verbouwing en 
Installaties Inventaris

Mobiele 
apparatuur Auto

Automati-
sering Totaal

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 171.566             380.289      493.922       31.290        345.063      1.422.130       

- cumulatieve afschrijvingen -17.156               -176.304     -348.012      -9.016         -275.946     -826.434         

Boekwaarde per 1 januari 2021 154.410             203.985      145.910       22.274        69.117        595.696          

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -                          8.955           77.838         135.000       7.993          229.786           

- afschrijvingen -17.156               -31.842       -151.567      -10.925       -39.137       -250.627         

- waardevermindering activa

 aanschafwaarde -                          -8.955         -12.994        -                  -50.416       -72.365           

 cumulatieve afschrijvingen -                          373              2.808           -                  45.374        48.555             

- terugname geheel afgeschreven activa

 aanschafwaarde -                          -65.598       -112.485      -                  -131.070     -300.593         

 cumulatieve afschrijvingen -                          65.598         112.485       -                  131.070      300.593           

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -17.156               -31.469       -83.915        124.075       -36.186       -44.651           
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Verbouwing en 
Installaties Inventaris

Mobiele 
apparatuur Auto

Automati-
sering Totaal

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 171.566              323.646       459.275       166.290       171.570      1.278.958        

- cumulatieve afschrijvingen -34.312               -142.548     -387.094      -19.941       -138.639     -727.913         

Boekwaarde per 31 december 2021 137.254             181.098      72.181         146.349      32.931        551.045          

Afschrijvingspercentage 10% 10% 33,3% 20% 20%
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OPBRENGSTEN

7. Toelichting subsidies

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Opbrengst Wlz 290.924          247.371          249.594            

Opbrengst Jeugdwet 16.038.770     15.331.355     14.542.062       

Opbrengst WMO 5.733.898       5.630.770       5.324.277         

Totaal opbrengsten gemeenten en Wlz 22.063.592     21.209.496     20.115.933       

8. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Overige opbrengsten MEE 206.014          170.450          188.746            

Overige opbrengsten SPRING 231.357          148.868          157.641            

Overige 163.747          101.711          9.612                

Totaal 601.118          421.029          355.999            

Som der bedrijfsopbrengsten 22.664.710     21.630.525     20.471.932       

De stijging van de opbrengsten bij de Jeugd worden veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal 
Jeugdprofessionals bij SPRING in West Brabant West. In 2021 heeft SPRING binnen West Brabant West 
Fte's gekregen voor de inrichting van een Crisisteam. Deze Fte's zitten in de hier bovengenoemde 
uitbreiding. Naast de uitbreiding van het aantal Fte is de indexering toegenomen met 5,8%. In de begroting 
was rekening gehouden met 4%.

De stijging van de overige opbrengsten van MEE worden veroorzaakt door de toename van de 
opbrengsten van de MEE academie. Er waren meer externe deelnemers dan was voorzien. 
De toename van de overige opbrengsten van Spring worden voornamelijk veroorzaakt door de 
opbrengsten van Spring Leerhuis. Deze waren niet begroot.  
De overige opbrengsten stijgen door het project Deltaplan heft in eigen hand van MEE NL en door de 
subsidie van het stagefonds van het ministerie van VWS. Beide posten waren niet begroot.  
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9. Personeelskosten

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Lonen en salarissen 14.626.066     14.359.740     13.493.462       

Sociale lasten 2.342.182       2.552.626       2.532.988         

Pensioenpremie 1.375.157       1.424.855       1.229.524         

Doorbelaste personeelskosten -248.091         -279.697         -446.708           

18.095.314     18.057.524     16.809.266       

Verloonde personeelsleden in FTE  273,61            264,68            262,45              

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Materiële personeelskosten

Opleidingskosten 283.444          373.850          228.803            

Arbokosten 69.106            42.000            56.508              

Reis- en verblijfskosten 234.520          442.302          305.182            

Werkkostenregeling 196.578          156.279          194.216            

Overige 135.723          92.261            90.022              

919.371          1.106.692       874.731            

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Personeel niet in loondienst

Automatisering 55.240            111.805          277.550            

Cliëntgebonden personeel 303.771          262.653          288.705            

Overige 66.001            120.500          67.098              

425.012          494.958          633.353            

Totaal personeelskosten 19.439.697     19.659.174     18.317.350       

Ondanks dat het aantal Fte hoger dan de begroting is zijn de kosten nagenoeg gelijk. Belangrijkste 
oorzaak is dat er in de begroting van de beide SPRING organisaties rekening is gehouden met een 
loonsverhoging van 3,5%. Er is echter geen CAO Jeugdzorg afgesloten in 2021. Hierdoor is er een 
overschot op de begroting van € 420.000 (afgerond). Voor dit bedrag is een reserve gevormd, zodat er 
geld is om de stijging van de nieuwe CAO te kunnen financieren. Daarnaast zijn er zwangerschapsgelden 
verwerkt in de werkelijke cijfers van 2021. Deze waren niet begroot. 

De overschrijding bij de werkkostenregeling wordt veroorzaakt door de thuiswerkvergoeding welke 
verstrekt is aan de medewerkers van SPRING. 
De overige personeelskosten stijgen door een hogere verzekeringspremie. Deze verzekerings-premie was 
te laag begroot. 
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10. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Afschrijvingen:

- Materiële vaste activa 252.489          255.271          294.882            

- Doorbelasting aan SSC -7.726             -8.851             -18.710             

Totaal afschrijvingen 244.763          246.420          276.172            

11.Overige bedrijfskosten

Materiële kosten Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Automatiseringskosten 340.447          299.000          369.258            

Porto-, internet- en telefoonkosten 139.073          157.200          156.897            

Advieskosten 120.050          110.341          85.315              

Bijdrage beroepsvereniging etc. 71.460            59.600            68.547              

Marketing en communicatie 101.704          64.000            87.907              

Kosten Raad van Toezicht 54.389            57.500            60.127              

Cliëntkosten 122.373          152.750          115.012            

Overige algemene kosten 110.153          108.407          107.547            

Doorbelaste materiële kosten -33.052           -18.235           -108.309           
1.026.597       990.563          942.301            

Huisvestingskosten 

Onderhoudskosten 18.932            17.500            56.026              

Energiekosten -                     -                     24.070              

Schoonmaakkosten 4.988              9.000              6.863                

Verzekeringen / diverse heffingen 40.901            41.000            53.437              
Servicekosten 61.841            61.750            43.887              

Huren 279.439          340.807          263.681            

Doorbelaste kosten SSC -12.328           -16.620           -23.094             

393.773          453.437          424.870            

Totaal overige bedrijfskosten 1.420.370       1.444.000       1.367.171         

De overschrijding van de automatiseringskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van het 
financiële en salarispakket. In 2020 is het financiële- en salarispakket naar de Cloud gegaan. Dat project is 
doorgelopen in 2021. Dat was niet voorzien. In 2020 is het project echter ruim binnen de begroting 
gebleven. 
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12. Financiële opbrengsten en kosten

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Rentekosten 31.850            10.500            4.965                

Totaal financiële opbrengsten en kosten 31.850            10.500            4.965                

13. Vennootschapsbelasting

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Vennootschapsbelasting 266.307          26.046            -154.834           

Totaal vennootschapsbelasting 266.307          26.046            -154.834           
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14 Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT)

R.J.A. van der Krogt
1 Functie (functienaam) Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 15-jul-20
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 133.171
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 12.662

8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 145.833

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 209.000

Vergelijkende cijfers 2020

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 59.444
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 5.411

5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 64.855

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 93.361                              

Toelichting

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 
2021 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

De Raad van Bestuur is in dienst bij Stichting NMO. Vanuit de stichting NMO verricht de bestuurder 
bestuurstaken ten behoeve van de stichtingen MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en 
Spring Jeugdhulp. De kosten voor de Raad van Bestuur, welke voornamelijk uit loonkosten bestaan, 
worden doorbelast aan de genoemde stichtingen op basis van de benodigde bestuurlijke inzet. 
Hoewel er sprake is van een eenheid van bestuur voor alle genoemde stichtingen moet per stichting 
het van toepassing zijnde WNT regime worden bepaald. De stichtingen waar de WNT van 
toepassing is betreft MEE West Brabant en Spring Jeugdhulp
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14 Toezichthoudende topfunctionarissen

R.A. Boerman H.P.M. Braks - Langenkamp F.S.S. Huismans

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Vice-voorzitter RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jul-19 1-jan-18 1-jan-17
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden heden

31+28+31+30+31+30 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 7.563 7.500 6.050

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 26.168 20.900 20.900

Vergelijkende cijfers 2020

1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 5.000 6.250 5.000

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 20.100 20.100 20.100

J.P.A. Spithoven I.N. Ishaak R.E. Axt

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-17 1-jul-21 1-aug-14
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden 30-jun-21

4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 6.050 2.500 3.750

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 20.900 20.900 15.546

Vergelijkende cijfers 2020

1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 5.000 7.500

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 20.100 30.150
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14 Toezichthoudende topfunctionarissen

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum van MEE West Brabant voor de Raad van Bestuur bedraagt € 209.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad 
van Bestuur. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 31.350 en voor de overige leden van de 
Raad van Toezicht € 20.900. Deze maxima worden niet overschreden. 

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg- en Jeugdhulp aan Stichting Spring Jeugdhulp een 
totaalscore van 7 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse I, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van 
Bestuur van € 116.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur. Dit vindt u terug in de jaarrekening van Spring Jeugdhulp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 NMO 
(na verwerking resultaatbestemming)

Werkelijk Werkelijk

Ref. 31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 931                5.779             

Totaal vaste activa 931                5.779             

Vlottende activa

Vorderingen 2 386.620         218.141         

Liquide middelen 3 79.108           134.067         

Totaal vlottende activa 465.728         352.208         

Totaal activa 466.659         357.987         

Werkelijk Werkelijk

31-12-2021 31-12-2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserves 177.189         177.189         

Totaal eigen vermogen 4 177.189         177.189         

Voorzieningen 5 124.167         8.756             

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 6 165.303         172.042         

Totaal Passiva 466.659         357.987         
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Werkelijk Begroot Werkelijk

Ref. 2021 2021 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Doorbelastingen 7 1.229.910      1.033.792      959.629        

Som der bedrijfsopbrengsten 1.229.910      1.033.792      959.629        

BEDRIJFSKOSTEN

Personeelskosten 8 933.214        813.217        737.903        

Afschrijvingen vaste activa 9 4.848            5.734            7.702            

Overige bedrijfskosten 10 291.736        214.841        214.002        

Som der bedrijfskosten 1.229.798      1.033.792      959.607        

BEDRIJFSRESULTAAT 112               -                    22                 

Financiële rente kosten 11 -112              -                    -22                

RESULTAAT VOOR BELASTING -                    -                    -                    

Vennootschapsbelasting 12 -                    -                    35.438          

RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTING -                    -                    35.438          
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5.1.13.1 Algemeen

Algemeen

5.1.13 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN
        RESULTAATBEPALING VOOR DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING NMO

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 
2021. 
Alle getoonde bedragen zijn weergegeven in euro’s.

Vestigingsplaats
Stichting NMO is statutair en feitelijk gevestigd aan de Stadionstraat 28 te Breda, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 61774456.
De stichting heeft ten doel het (doen) verrichten van werkzaamheden op het gebied van welzijn en 
gezondheidszorg t.b.v. een goed leef- en ontwikkelklimaat voor mensen waar inclusie en welzijn bevorderd 
worden.
De kernactiviteit is het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, en het besturen en 
financieren van instellingen en rechtspersonen op het gebied van welzijn en gezondheidszorg die 
werkzaam zijn in het werkgebied van de stichting, waaronder in ieder geval begrepen het besturen van 
stichting MEE West-Brabant ondersteuning bij leven met een beperking, en het besturen van stichting 
Spring Jeugdprofessionals, en het besturen van stichting Spring Jeugdhulp. Alle stichtingen zijn statutair 
gevestigd in de gemeente Breda.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 
"Jaarverslaggeving zorginstellingen".
Bij de opstelling van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling. 

Consolidatie
In deze jaarrekening is geen sprake van consolidatie.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

Vergelijking met de begroting
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

Gebruik van schattingen
In deze jaarrekening is gebruik gemaakt van schattingen. Het gaat hier met name om de voorziening 
afvloeiingskosten.
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5.1.13.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. 

Vlottende activa
De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Tevens zijn hier de overlopende 
activa en liquide middelen ondergebracht. De overlopende activa hebben betrekking op de vooruitbetaalde 
kosten en nog te ontvangen posten. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije 
beschikking van de stichting.

Financiële instrumenten
Algemeen
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

NMO beschikt niet over in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten 
die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in 
de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang 
van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van 
aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot 
de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de 
financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële 
instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af 
van de boekwaarde.

Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, als mede voor de bepaling van het 
exploitatiesaldo, is de verkrijgingprijs. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen 
voor de nominale waarde. 

Materiële vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. De 
afschrijvingen zijn berekend met een vast percentage per jaar van de aanschafwaarde. In het jaar van 
aanschaf wordt de volledige jaarafschrijving toegepast, met uitzondering van de auto's. 
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
Ten aanzien van de "Persoonlijk Budget Levensfase" uren hebben medewerkers theoretisch de 
mogelijkheid om deze vijf jaar te laten staan.

Eigen vermogen 
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Bestemmingsfondsen, 
Bestemmingsreserves en Algemene reserve.  

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. 

Overige reserves
* Algemene reserve
Indien er exploitatieresultaat is, wordt dit resultaat toegevoegd of afgeboekt van de algemene reserve. 

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen zijn gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de 
omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden 
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.  

Voorziening uitgestelde beloningen
Er is een voorziening voor uitgestelde beloningen. Deze voorziening dient als een verplichting in de 
jaarrekening te worden opgenomen. Het gaat hier om beloningen die gekoppeld zijn aan een langdurig 
dienstverband (rekening houdend met blijf kansen) zoals een jubileumuitkering. De gehanteerde 
disconteringsvoet is 1,50%.
Deze voorziening is opgenomen tegen de geschatte contante waarde. Bij de jaarlijkse berekening van 
deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw van het dan aanwezige 
personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat 
van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt.

Voorziening afvloeiingskosten
In deze voorziening worden geschatte bedragen toegevoegd van verwachte arbeidsgeschillen met 
personeelsleden. De werkelijk uitbetaalde bedragen inzake de arbeidsgeschillen worden aan deze 
voorziening onttrokken.  

Bestemmingsreserves
Dit zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
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5.1.13.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande 
van historische kosten. Verliezen zijn verantwoord als deze voorzienbaar zijn; opbrengsten zijn 
verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Pensioenen
Stichting NMO heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Deelname hieraan is 
verplicht volgens de CAO. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon 
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij stichting NMO.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. Dit is gebaseerd op het brutoloon minus een 
franchise.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 
toelaat.

Naar de stand van december 2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,6% (bron: website 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn d.d. 18 februari 2022).
De stichtingen hebben geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort 
bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Werkelijk Werkelijk

De specificatie is als volgt : 31-12-2021 31-12-2020

Mobiele apparatuur -                    -                    

Automatisering 931               5.779            

Totaal materiële vaste activa 931               5.779            

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

Boekwaarde per 1 januari 5.779            13.481          

Bij: investeringen -                    -                    

Af: afschrijvingen 4.848            7.702            

Boekwaarde per 31 december 931               5.779            

2. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt : 2021 2020

Rekening courant Spring 124.761        86.173          

Rekening courant MEE 232.663        117.086        

Rekening courant Spring Jeugdhulp 23.215          14.882          

Vooruitbetaalde bedragen 4.963            -                    

Nog te ontvangen bedragen 1.018            -                    

Totaal vorderingen en overlopende activa 386.620        218.141        

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 2021 2020

ING bank 77.705          133.051        

ING bank kasgeld 1.403            1.016            

Totaal liquide middelen 79.108          134.067        
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2021 bestemming mutaties 31-12-2021

Algemene reserve 177.189         -                     -                     177.189         

Totaal eigen vermogen 177.189        -                    -                    177.189        

5. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2021 31-12-2021

Uitgestelde beloningen 8.756            1.211            -                    9.967            

Afvloeiingskosten -                    114.200        -                    114.200        

Totaal voorzieningen 8.756            115.411        -                    124.167        

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020

De specificatie is als volgt :

Crediteuren 58.754          33.352          

Personeelsgerelateerde schulden:

Belastingen en sociale premies 27.687          32.022          

Salarissen 577               -                    

Pensioenpremie 458               725               

Vakantietoeslag 19.959          19.609          

PBL uren 40.505          33.000          

Verlofuren 621               6.511            

Overige nog te betalen kosten:

Accountantskosten 16.389          42.955          

Overige transitorische passiva 353               3.868            

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 165.303        172.042        
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DOORBELASTINGEN

7. Doorbelastingen 

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Doorbelastingen MEE West-Brabant 707.014          577.874          510.917          

Doorbelastingen Spring 429.262          370.402          387.343          

Doorbelastingen Spring Jeugdhulp 93.634            85.516            61.369            

Totaal 1.229.910       1.033.792       959.629          

KOSTEN

8. Personeelskosten

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Lonen en salarissen 673.475          563.399          534.295          

Sociale lasten 78.673            84.802            77.246            

Pensioenpremie 53.299            60.102            45.000            

805.447          708.303          656.541          

Verloonde personeelsleden in FTE  8,80                8,75                8,79                

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Materiële personeelskosten

Opleidingskosten 14.238            14.166            2.069              

Arbokosten 64.175            40.000            45.410            

Reiskosten 8.252              17.244            12.407            

Werkkostenregeling 13.138            8.004              12.830            

Overige 7.090              5.500              5.467              

106.893          84.914            78.183            

Ondanks dat de inzet van de Fte's nagenoeg conform begroting is verlopen, stijgen de personeelskosten 
met € 97.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er een voorziening afvloeiingskosten is getroffen. 

De voornaamste oorzaak van de stijging van de overige personeelskosten is de stijging van de arbokosten. 
Deze zijn enerzijds te laag ingeschat, anderzijds is de werkwijze van de arbodienst in het 2e halfjaar 
aangepast zodat de kosten lager zijn dan in het 1e halfjaar.  

72



Jaarrekening 2021
CONCERN

5.1.15  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING NMO 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Personeel niet in loondienst

Vrijwilligersvergoeding -                     -                     93                   

Beleid 7.962              -                     -                     

Automatisering 12.912            20.000            3.086              

20.874            20.000            3.179              

Totaal personeelskosten 933.214          813.217          737.903          

9. Afschrijvingen vaste activa 

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Afschrijvingen:

- Materiële vaste activa 4.848              5.734              7.702              
Totaal afschrijvingen 4.848              5.734              7.702              

10. Overige bedrijfskosten

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Bureau- en administratiekosten 1.248              1.500              1.550              

Automatiseringskosten 96.217            63.000            81.029            

Porto- internet- en telefoonkosten 5.870              6.000              4.596              

Advieskosten 96.167            50.341            59.665            

Kosten Raad van Toezicht 54.389            57.500            60.127            

Algemene kosten 2.940              3.000              2.448              

Verzekeringen/huisvestingskosten 3.913              3.500              3.382              

Overige bedrijfskosten 2.992              2.000              1.205              

Doorbelaste huisvestingskosten 28.000            28.000            -                     

Totaal bedrijfskosten 291.736          214.841          214.002          

De stijging bij de bedrijfskosten wordt veroorzaakt door de hogere automatiseringskosten. In 2020 is het 
financiële- en salarispakket naar de Cloud gegaan. Dat project is doorgelopen in 2021. Dat was niet 
voorzien. In 2020 is het project echter ruim binnen de begroting gebleven. 
Daarnaast stijgen de advieskosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een advies van Deloitte inzake 
de vennootschapsbelasting en door het uitvoeren van een Due Dilligence.
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11. Financiële opbrengsten en kosten

Werkelijk Begroot Werkelijk

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Rentekosten 112                 -                      22                   

Totaal vennootschapsbelasting 112                 -                      22                   

12. Vennootschapsbelasting 

Werkelijk Begroot Werkelijk
De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

Vennootschapsbelasting jaar 2015 t/m 2019 -                      -                      35.438            

Totaal vennootschapsbelasting -                      -                      35.438            
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Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 

Raad van Bestuur en assistent 219.779      226.677      109.890     113.338     91.423          94.475          18.466       18.864       
HR en communicatie 339.287      233.585      241.785     157.088     90.854          69.517          6.648         6.980         
Financiën 278.929      287.455      153.411     158.101     93.761          96.677          31.757       32.677       

Personeel in loondienst 837.995      747.717      505.086     428.527     276.038        260.669        56.871       58.521       

Personeel niet in loondienst 20.874        20.000        11.808       11.314       7.300            6.994            1.766         1.692         

Overige materiële 
personeelskosten
Verzekeringen 4.175          3.500          2.362         1.230         1.460            2.069            353            201            
Overige kosten; werving + PVT 4.994          2.000          2.826         1.132         1.746            699               422            169            
Arbodienst 65.175        40.000        22.902       14.056       38.525          23.644          3.748         2.300         

Doorbelaste personeelskosten 933.213      813.217      544.984     456.259     325.069        294.075        63.160       62.883       

Materiële kosten 259.824      183.341      141.171     100.552     91.298          63.306          27.355       19.483       
Afschrijvingskosten 4.848          5.734          2.743         3.244         1.695            2.005            410            485            
Huisvestingskosten 31.913        31.500        18.052       17.819       11.161          11.016          2.700         2.665         
Rentekosten 112             -                  64              -                 39                 -                    9                -                 

Totaal kosten 1.229.910   1.033.792   707.014     577.874     429.262        370.402        93.634       85.516       

MEE West-Brabant Spring Jeugdhulp Spring Jeugdprofessionals NMO
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Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Opbrengsten WLZ, jeugdwet en 
maatschappelijke ondersteuning

Opbrengst WLZ 290.924        247.371       -                   -                    -                   -                   290.924             247.371        

Opbrengst Jeugdwet 1.179.273     1.155.582    13.092.775   12.383.427   1.766.722    1.792.346    16.038.770        15.331.355   

Opbrengst WMO 5.733.898     5.630.770    5.733.898          5.630.770     

Totaal WLZ, Jeugdwet en WMO 7.204.095     7.033.723    13.092.775   12.383.427   1.766.722    1.792.346    22.063.592        21.209.496   

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten MEE 206.014        170.450       -                   -                    -                   -                   206.014             170.450        

Overige opbrengsten SPRING -                   -                   231.357        148.868        -                   -                   231.357             148.868        

Overige 163.747        101.711       -                   -                    -                   -                   163.747             101.711        

Overige opbrengsten 369.761        272.161       231.357        148.868        -                   -                   601.118             421.029        

Totaal opbrengsten 7.573.856     7.305.884    13.324.132   12.532.295   1.766.722    1.792.346    22.664.710        21.630.525   

Personeelskosten Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Lonen en salarissen 4.402.186     4.285.515    8.544.750     8.495.286     1.005.655    1.018.131    13.952.591        13.798.932   

Sociale lasten 748.880        751.402       1.313.839     1.515.628     200.789       200.794       2.263.508          2.467.824     

Pensioenpremie 397.002        404.729       829.662        859.077        95.194         100.947       1.321.858          1.364.753     

Doorbelast personeel intern 379.925        291.203       408.537        393.848        144.751       128.167       933.213             813.218        

Doorbelast personeel extern -248.091      -279.697      -                   -                    -                   -                   -248.091           -279.697       

Totaal personeel in loondienst 5.679.902     5.453.152    11.096.788   11.263.839   1.446.389    1.448.039    18.223.079        18.165.030   

Totaal verloonde personeelsleden in FTE  83,82            81,52           168,31          162,02          21,43           21,14           273,56               264,68          

MEE West-Brabant SPRING Jeugdprof. SPRING Jeugdhulp Totaal
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Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Materiële personeelskosten

Opleidingskosten 79.447          118.225       186.314        216.737        9.281           24.722         275.042             359.684        

Reis- en verblijfskosten 66.628          111.206       124.618        259.900        35.022         53.952         226.268             425.058        

Werkkostenregeling 52.817          43.298         113.807        92.761          16.817         12.216         183.441             148.275        

Overige 60.135          33.824         62.277          47.115          5.316           5.230           127.728             86.169          

259.027        306.553       487.016        616.513        66.436         96.120         812.479             1.019.186     

Personeel niet in loondienst

Automatisering 47.377          66.680         8.677            10.000          6.428           15.125         62.482               91.805          

Cliëntgebonden personeel 214.116        212.653       69.502          50.000          -                   -                   283.618             262.653        

Overig 27.095          90.600         29.938          26.900          1.006           3.000           58.039               120.500        

288.588        369.933       108.117        86.900          7.434           18.125         404.139             474.958        

Totaal personeelskosten 6.227.517     6.129.638    11.691.921   11.967.252   1.520.259    1.562.284    19.439.697        19.659.174   

Afschrijvingen immateriële en materiële 
vaste activa Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Afschrijvingen

- Materiële vaste activa 130.661        145.972       112.603        101.188        4.376           2.377           247.640             249.537        

- Doorbelast intern -                   -                   -7.543          -6.267           7.543           6.267           -                        -                    

- Doorbelast extern -7.725          -8.851          -                   -                    -                   -                   -7.725               -8.851           

Totaal afschrijvingen 122.936        137.121       105.060        94.921          11.919         8.644           239.915             240.686        

MEE West-Brabant SPRING Jeugdprof. SPRING Jeugdhulp Totaal

77



Jaarrekening 2021
CONCERN

5.2.2 SPECIFICATIE PER STICHTING

Overige bedrijfskosten Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Materiële kosten

Automatiseringskosten 191.958        198.000       42.304          29.000          9.968           9.000           244.230             236.000        

Porto-, internet- en telefoonkosten 68.146          76.750         59.932          69.200          5.124           5.250           133.202             151.200        

Advieskosten 21.692          30.000         2.191            20.000          -                   10.000         23.883               60.000          

Bijdrage beroepsverenigingen 59.137          50.000         10.541          8.500            730              100              70.408               58.600          

Communicatie, pr en marketingkosten 92.932          59.000         7.314            5.000            1.029           -                   101.275             64.000          

Cliëntkosten 111.282        145.500       9.984            2.000            1.108           5.250           122.374             152.750        

Overige materiële kosten 68.439          69.053         28.923          28.604          7.092           5.250           104.454             102.907        

Doorbelast intern 126.406        100.331       106.062        78.067          27.355         19.483         259.823             197.881        

Doorbelast extern -33.052        -32.775        -                   -                    -                   -                   -33.052             -32.775         

Subtotaal materiële kosten 706.940        695.859       267.251        240.371        52.406         54.333         1.026.597          990.563        

Huisvestingskosten

Onderhoudskosten 9.638            12.500         4.877            4.000            4.417           1.000           18.932               17.500          

Verzekering / diverse heffingen 12.302          7.000           24.518          28.000          169              2.500           36.989               37.500          

Servicekosten 45.923          46.000         15.917          15.750          -                   -                   61.840               61.750          

Huren 220.189        285.823       43.765          40.000          15.484         14.984         279.438             340.807        

Overige huisvestingskosten 4.704            8.000           276               500               9                  500              4.989                 9.000            

Doorbelast huisvesting intern -11.661        -6.937          17.415          13.021          3.119           3.150           8.873                 9.234            

Doorbelast huisvesting extern -12.328        -16.620        -                   -                    -                   -                   -12.328             -16.620         

Subtotaal huisvestingskosten 268.767        335.766       106.768        101.271        23.198         22.134         398.733             459.171        

Totaal overige bedrijfskosten 975.707        1.031.625    374.019        341.642        75.604         76.467         1.425.330          1.449.734     

Totaal kosten 7.326.160     7.298.384    12.171.000   12.403.815   1.607.782    1.647.395    21.104.942        21.349.594   

MEE West-Brabant SPRING Jeugdprof. SPRING Jeugdhulp Totaal
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Financiële opbrengsten en kosten Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Rentekosten -9.689          -7.500          -20.996        -3.000           -1.053          -                   -31.738             -10.500         

Totaal financiële opbrengsten en kosten -9.689          -7.500          -20.996        -3.000           -1.053          -                   -31.738             -10.500         

Resultaat voor belasting 238.007        -                   1.132.136     125.480        157.887       144.951       1.528.030          270.431        

Vennootschapsbelasting Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Vennootschapsbelasting -                   -                   -243.836      -16.370         -22.471        -9.716          -266.307           -26.086         

Totaal vennootschapsbelasting -                   -                   -243.836      -16.370         -22.471        -9.716          -266.307           -26.086         

Resultaat na belasting 238.007        -                   888.300        109.110        135.416       135.235       1.261.723          244.345        

MEE West-Brabant SPRING Jeugdprof. SPRING Jeugdhulp Totaal
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Uiteenzetting beschikkingen gemeenten

Gemeenten Beschikbaar gesteld Kenmerk Subsidiebeschikking
d.d.

Alphen - Chaam
- Cliëntondersteuning 105.837 Zaaknr. 339639 8 april 2021
- Cliëntondersteuning aanvullend 17.163 Zaaknr. 339639 8 april 2021
- Project Mee op Weg o.b.v. werkelijkheid Offertenr. 2020029194 6 november 2020
- Koplopersproject 26.544 Overeenkomst Impulstraject 5 november 2020
Baarle - Nassau
- Cliëntondersteuning 90.131 Zaaknr. 339739 8 april 2021
- Cliëntondersteuning aanvullend 17.608 Zaaknr. 339739 8 april 2021
- Project Mee op Weg o.b.v. werkelijkheid Offertenr. 2020029194 6 november 2020
- Koplopersproject 26.544 Overeenkomst Impulstraject 5 november 2020
Bergen op Zoom
- Cliëntondersteuning aanvraag Wlz o.b.v. werkelijkheid Raamovereenkomst 202102211A 22 maart 2021
Breda
- Zorg voor Elkaar 2.557.285 2021/00180 28  december 2020
- CJG 1.155.582 2021/00155 8 januari 2021
- Klantreis 111.467 2021/00516 21 mei 2021
Drimmelen 229.420 2021005659/20ZD02558 11 maart 2021
Etten-Leur o.b.v. werkelijkheid 248398 26 oktober 2016
Gilze en Rijen
- Cliëntondersteuning 272.503 Zaaknr. 339752 26 mei 2021
- Cliëntondersteuning aanvullend 76.454 Zaaknr. 339752 26 mei 2021
- Project Mee op Weg o.b.v. werkelijkheid Offertenr. 2020029194 6 november 2020
- Koplopersproject 26.544 Overeenkomst Impulstraject 5 november 2020
- Inrichtingsbudget inlooppunten 25.000 Zaaknr. 310036 4 januari 2021
Halderberge o.b.v. werkelijkheid 102265 7 juli 2020
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5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

Uiteenzetting beschikkingen gemeenten

Gemeenten Beschikbaar gesteld Kenmerk Subsidiebeschikking
d.d.

Moerdijk
- Cliëntondersteuning o.b.v. werkelijkheid brief niet gedateerd.
- Cliëntondersteuning aanvraag Wlz o.b.v. werkelijkheid Raamovereenkomst 20202197 17 november 2020
Roosendaal
- Cliëntondersteuning 1.262.371 Zaaknr. 213048 16 augustus 2021
- Cliëntondersteuning Werk & Inkomen 94.000 Zaaknr. 467065 2 november 2021
- Mantelzorg 353.746 Zaaknr. 213042 17 augustus 2021
- Mantelzorg Actieplan 80.000 Zaaknr. 213042 6 april 2021
- Koploper projectovereenkomst 17 juni 2019
Rucphen
- Cliëntondersteuning o.b.v. werkelijkheid subsidieovereenkomst 10 mei 2017
- Project Doelgroep C o.b.v. werkelijkheid AZ19/037025-D21/1153837 5 augustus 2021
Steenbergen
- Cliëntondersteuning 4.185 Samenwerkingsovereenkomst 8 april 2021
- Pilot "Inzet Lvb en Ggz expertise" 56.250 ZK 20002498 3 juni 2020
- Pilot "Inzet Lvb en Ggz expertise" 18.750 ZK 20004492 8 september 2021
Woensdrecht 115.594 Z20.02196 8 december 2020
Zundert o.b.v. werkelijkheid Z20-003281 2 september 2020

Totaal budget 2021 6.722.978
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2020

Werkelijk Begroot Verschil Bevoorschot/ Te Werkelijk

gefactureerd verrekenen

 - Zorgkantoor; Wlz en Pilot 5 290.924           247.371         43.553          290.924             -                       249.594

Totaal Wlz 290.924           247.371         43.553          290.924             -                       249.594          

Opbrengsten Jeugd 2020

Werkelijk Begroot Verschil Bevoorschot/ Te Werkelijk

gefactureerd verrekenen

 Breda 

 - CJG 1.155.582        1.155.582      -                    1.097.803          57.779              986.578          

 Gilze en Rijen 

- Activiteitensubs. Jeugd 2019-2020 -                       -                    -                         -                       8.565              

 - Huisartsen pilot 23.691             -                    23.691          -                         23.691              -                     

Totaal opbrengsten Jeugd 1.179.273        1.155.582      23.691          1.097.803          81.470              995.143          

Opbrengsten Wmo 2020

Werkelijk Begroot Verschil Bevoorschot/ Te Werkelijk

gefactureerd verrekenen

 Alphen Chaam 

 - Cliëntondersteuning 105.837           105.837         -                    105.837             -                       102.506          
 - Manager ABG-gemeenten 16.243             17.163          -920              16.243               -                       7.677              
 Totaal beschikking 122.080           123.000        -920              122.080             -                       110.183         
 - Koplopersproject 13.380             21.897          -8.517           13.380               -                       3.779              
 - Mee op Weg 4.112               4.000            112               4.112                 -                       7.984              
 - Communicatiecampagne -                       -                    -                    -                       5.000              
 Totaal Alphen Chaam 139.572           148.897         -9.325           139.572             -                       121.946          

 Baarle - Nassau 

 - Cliëntondersteuning 90.131             90.131          -                    90.131               -                       97.794            
 - Manager ABG-gemeenten 16.664             17.608          -944              16.664               -                       6.428              
 Totaal beschikking 106.795           107.739        -944              106.795             -                       104.222         
 - Koplopersproject 13.380             21.897          -8.517           13.380               -                       3.779              
 - Mee op Weg 2.976               4.000            -1.024           2.976                 -                       6.424              
 - Correctie dorpsverbinder -                       -                    -                    -                       -10.500           
 - Communicatiecampagne -                       -                    -                    -                       5.000              
 Totaal Baarle - Nassau 123.151           133.636         -10.485         123.151             -                       108.925          

2021

2021

2021Opbrengsten Wlz
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Opbrengsten Wmo 2020

Werkelijk Begroot Verschil Bevoorschot/ Te Werkelijk

gefactureerd verrekenen

 Bergen op Zoom 

 - Cliëntondersteuning -                       -                    -                    -                       24.900            
 - Ondersteuning aanvraag Wlz 1.801               -                    1.801            1.801                 -                       -                     
 Totaal Bergen op Zoom 1.801               -                    1.801            1.801                 -                       24.900            

 Breda 

 - Cliëntondersteuning 2.557.285        2.557.285      -                    2.429.421          127.864            2.393.749       
 - Breda stadkwadrant NO 76.434             111.467         -35.033         105.894             -29.460             -                     
 - Koploper -                       -                    -                    -                       66.419            
 Totaal Breda 2.633.719        2.668.752      -35.033         2.535.315          98.404              2.460.168       

 Drimmelen 

 - Cliëntondersteuning 229.420           227.862         1.558            229.420             -                       221.571          
 - Diagnostisch onderzoek -                       -                    -                    -                       1.168              
 Totaal Drimmelen 229.420           227.862         1.558            229.420             -                       222.739          

 Etten-Leur 

 - Cliëntondersteuning 8.100               19.737          -11.637         8.100                 -                       10.913            
 - Wooninitiatief -                       -                    -                    -                         -                       607                 
 Totaal Etten - Leur 8.100               19.737          -11.637         8.100                 -                       11.520            

 Gilze en Rijen 

 - Cliëntondersteuning 272.503           272.503         -                    272.503             -                       263.925          
 - Manager ABG-gemeenten 56.634             59.843          -3.209           56.634               -                       29.740            
 Totaal beschikking 329.137           332.346        -3.209           329.137             -                       293.665         
 - Koplopersproject 13.381             21.898          -8.517           13.381               -                       3.779              
 - Mee op Weg 10.395             7.000            3.395            10.395               -                       16.709            
 - Inrichting dorpsteam 8.956               8.956            8.956                 -                       -                     
 - Communicatiecampagne -                       -                    -                    -                         -                       5.000              
 - Sociaal Team -                       -                    -                         -                       86.768            
 Totaal Gilze en Rijen 361.869           361.244         625               361.869             -                       405.921          

 Halderberge 

 - Cliëntondersteuning 4.063               9.233            -5.170           4.063                 -                       3.201              
 - Ervaringsdeskundigheid -                       -                    -                    -                         -                       2.386              
 Totaal Halderberge 4.063               9.233            -5.170           4.063                 -                       5.587              

 Moerdijk 

 - Cliëntondersteuning 5.940               6.898            -958              5.940                 -                       20.712            
 - Ondersteuning aanvraag Wlz 12.275             -                    12.275          12.275               -                       -                     
 Totaal Moerdijk 18.215             6.898            11.317          18.215               -                       20.712            

2021
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Opbrengsten Wmo 2020

Werkelijk Begroot Verschil Bevoorschot/ Te Werkelijk

gefactureerd verrekenen

 Roosendaal 

 - Cliëntondersteuning 1.262.371        1.263.640      -1.269           1.262.371          -                       1.238.833       
 - Mantelzorg 433.745           444.093         -10.348         433.745             -                       347.150          

 - Koploper 120.431           108.750         11.681          120.431             -                       147.120          

 - Welzijn op recept 14.489             -                    14.489          14.489               -                       -                     

 - Werk en Inkomen 18.800             -                    18.800          18.800               -                       -                     

 Totaal Roosendaal 1.849.836        1.816.483      33.353          1.849.836          -                       1.733.103       

 Rucphen 

 - Cliëntondersteuning 7.750               13.000          -5.250           7.750                 -                       11.117            
 - Project Doelgroep C 788                  37.500          -36.712         788                    -                       -                     
 Totaal Rucphen 8.538               50.500          -41.962         8.538                 -                       11.117            

 Steenbergen 

 - Cliëntondersteuning 4.182               2.550            1.632            4.182                 -                       6.015              
 - Pilot "Inzet Lvb en GGZ" 75.000             56.250          18.750          56.250               18.750              18.750            
 Totaal Steenbergen 79.182             58.800          20.382          60.432               18.750              24.765            

 Woensdrecht 

 - Cliëntondersteuning 115.594           115.594         -                    115.594             -                       93.754            
 - Toekomstcoach 2019-2021 3.000               3.000            -                    3.000                 -                       -                     
 Totaal Woensdrecht 118.594           118.594         -                    118.594             -                       93.754            

 Zundert 

 - Cliëntondersteuning 7.954               10.134          -2.180           7.954                 -                       6.146              

 Budget voorgaande jaren 149.884           -                    149.884         149.884             53.871            

Totaal opbrengsten Wmo 5.733.898        5.630.770      103.128         5.616.744          117.154            5.305.174       

2021
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Activiteit 1: naam:

WERKELIJK BEGROTING SALDO
213.333           219.149           5.816               

6.598               10.076             3.478               
26.508             24.088             -2.420              

Indirecte personeelskosten 59.551             56.362             -3.189              
12.694             15.114             2.420               

318.684           324.789           6.105               

Activiteit 2: naam:

WERKELIJK BEGROTING SALDO
44.876             46.100             1.224               
1.388               2.120               732                  
5.576               5.067               -509                 

Indirecte personeelskosten 12.527             11.856             -671                 
2.670               3.179               509                  

67.037             68.322             1.285               

Activiteit 3: naam:

WERKELIJK BEGROTING SALDO
567.509           582.982           15.473             
17.551             26.804             9.253               
70.516             64.078             -6.438              

Indirecte personeelskosten 158.419           149.934           -8.485              
33.768             40.206             6.438               

847.763           864.004           16.241             

Activiteit 4: naam:

WERKELIJK BEGROTING SALDO
3.452               3.546               94                    

107                  163                  56                    
429                  390                  -39                  

Indirecte personeelskosten 964                  912                  -52                  
205                  245                  40                    

5.157               5.256               99                    

Totaal 1a 1.238.641        1.262.371        23.730             

RESULTAATSBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Bestemmingsfonds 23.730             
Algemene reserve -                      
RESULTAAT BOEKJAAR 23.730             

Directe huisvestingskosten 
Directe materiële kosten 

Indirecte huisvestingskosten

Directe huisvestingskosten 
Directe materiële kosten 

Totale kosten activiteit: 

Indirecte huisvestingskosten

Totale kosten activiteit: 

Cliëntondersteuning

ACTIVITEITGEBONDEN kosten

Diagnostiek

ACTIVITEITGEBONDEN kosten
Directe personeelskosten 0,05 FTE

Totale kosten activiteit: 

Directe personeelskosten 8,22 FTE

Directe personeelskosten 0,65 FTE
Directe huisvestingskosten 
Directe materiële kosten 

Indirecte huisvestingskosten

Segment 1 a Gemeente Roosendaal
Inwonersondersteuning 18+ SUBSIDIE AFREKENING 2021

Informatie en advies

ACTIVITEITGEBONDEN kosten
Directe personeelskosten 3,09 FTE

Wettelijke onafhankelijk cliëntondersteuning

ACTIVITEITGEBONDEN kosten

Directe huisvestingskosten 
Directe materiële kosten 

Indirecte huisvestingskosten

Totale kosten activiteit: 
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Activiteit 1: naam:

WERKELIJK BEGROTING SALDO
Directe consulentkosten 0,80 FTE 55.232             47.518             -7.714              
Directe administratiekosten 0,275 FTE 16.246             15.186             -1.060              
Respijtactiviteiten -                      17.818             17.818             
Opleidingskosten mantelzorgers 2.898               7.133               4.235               
Kennisoverdracht gebiedsteams -                      9.681               9.681               
Directe huisvestingskosten 240                  5.446               5.206               
Directe materiële kosten -                      13.019             13.019             
Indirecte personeelskosten (overhead) 15.418             12.219             -3.199              
Indirecte huisvestingskosten (overhead) 3.286               3.277               -9                    

93.320             131.297           37.977             

WERKELIJK BEGROTING SALDO
Directe consulentkosten 1,10 FTE 76.566             70.922             -5.644              
Directe administratiekosten 0,275 FTE -                      -                      -                      
Respijtactiviteiten -                      -                      -                      
Indirecte personeelskosten (overhead) 22.265             18.240             -4.025              
Indirecte huisvestingskosten (overhead) 5.970               4.891               -1.079              

118.296           94.053             -24.243            

Totaal Mantelzorg 3a tm 3e 211.616           225.350           13.734             

Activiteit 2: naam:

WERKELIJK BEGROTING SALDO
16.246             15.186             -1.060              

Directe mantelzorgcafé -                      1.804               1.804               
Directe mantelzorgwaardering 90.980             92.220             1.240               
Directe respijtactiviteiten 11.943             19.185             7.242               

119.169           128.395           9.226               

Totaal Mantelzorg 3a t/m 3f 330.785           353.745           22.960             

Activiteit 1: naam:

WERKELIJK BEGROTING SALDO
17.398             51.100             33.702             
23.659             -                      -23.659            

Communicatie medewerker 0,11 fte 12.480             12.400             -80                  
Peroneel niet in loondienst (opleiding) 8.621               8.000               -621                 
Materiële communicatiekosten 3.192               8.500               5.308               

65.350             80.000             14.650             

Directe personeelskosten 0,275 FTE

Totale kosten activiteit: 

Mantelzorg Actieplan 3a t/m 3e

ACTIVITEITGEBONDEN kosten

Totale Mantelzorg Actieplan

Directe consulentkosten  0,17 FTE
Directe consulentkosten  0,22 FTE Wij Zijn

ACTIVITEITGEBONDEN kosten

ACTIVITEITGEBONDEN kosten

ACTIVITEITGEBONDEN kosten Wij Zijn

Mantelzorg 3a t/m 3e

Totale kosten activiteit: 

Totale kosten activiteit: 

Mantelzorg 3f

Segment 1 b Gemeente Roosendaal
Inwonersondersteuning 18+ SUBSIDIE AFREKENING 2021
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WERKELIJK BEGROTING SALDO

Totaal Mantelzorg en Mantelzorg Actieplan 396.135           433.745           37.610             

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Bestemmingsfonds 37.610             
Algemene reserve -                      

RESULTAAT BOEKJAAR 37.610             

SEGMENT 1 c Gemeente Roosendaal overige

 
OPBRENGSTEN KOSTEN Resultaat

Koploper 2021 120.431           119.828           603                  
Koploper voorgaande jaren 126.296           -                      126.296           
Welzijn op recept 14.489             14.418             71                    
Werk en Inkomen 18.800             18.708             92                    

Totaal 280.016           152.954           127.062           

koploper

RESULTAAT BOEKJAAR 127.062           

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Bestemmingsfonds 163                  
Algemene reserve 126.899           

127.062           

2021
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SEGMENT 2 ABG-gemeenten

ABG
 Alphen - 
Chaam 

Baarle-
Nassau

 Gilze en 
Rijen 

Inrichting 
inloop-

punten  *
 Alphen - 
Chaam 

Baarle-
Nassau

 Gilze en 
Rijen 

Subsidies Opbrengsten overige activiteiten 13.380    13.380    13.381    
Cliëntondersteuning 105.837  90.131    272.503  Koplopersproject 4.112      2.976      10.394    
Gezamenlijk budget   * 17.163    17.608    59.843    Mee op Weg 17.492    16.356    23.775    
Inrichting inlooppunt -              -              -              25.000       
Totaal beschikking 123.000  107.739  332.346  25.000       
Opbrengsten huisvesting 16.611    
Totaal 123.000  107.739  348.957  25.000       

Kosten Kosten overige activiteiten
Cliëntondersteuning 105.308  89.682    271.137  Koplopersproject 13.311    13.311    13.311    
Gezamenlijk budget * 17.163    17.608    59.843    Mee op Weg 4.093      2.959      10.341    
Kosten huisvesting 16.611    17.404    16.270    23.652    
Inrichting inlooppunt -              -              8.955         

122.471  107.290  347.591  8.955         

RESULTAAT BOEKJAAR 529         449         1.366      16.045       RESULTAAT BOEKJAAR 88           86           123         

RESULTAATSBESTEMMING RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: Het resultaat is als volgt verdeeld:

Bestemmingsfonds 529         449         1.366      Bestemmingsfonds 88           86           123         

529         449         1.366      88           86           123         

2021 2021

* Het saldo zal in de toekomst worden benut voor de  inrichting 
van inlooppunten dorpsteam Gilze en Rijen.
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SEGMENT 3b ABG-gemeenten

Manager en penvoerderschap
Manager en penvoerder 100.631  
Budget manager 43.386    
Totaal 144.017  

 IMW Breda 
 Contour 
de Twern 

 IMW 
Tilburg 

MEE West-
Brabant

Verdeling budget 144.017  21.603    43.896    45.725    32.793       
Verdeling realisatie 137.448  20.618    41.894    43.639    31.297       

6.569      985         2.002      2.086      1.496         
Verdeling budget 144.017  21.603    43.896    45.725    32.793       
Verdeling realisatie 137.448  20.618    41.894    43.639    31.297       

6.569      985         2.002      2.086      1.496         

2021
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Segment 5

 Overige 
activiteiten 

 Zorg voor 
Elkaar CJG Wlz Pilot 5

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Cliëntondersteuning 2.633.720       1.179.273         249.336                  32.468         598.116                

Overige bedrijfsopbrengsten 182.057          81.517              17.235                    2.244           39.715                  

Som der bedrijfsopbrengsten 2.815.777       1.260.790         266.571                  34.712         637.831                

BEDRIJFSKOSTEN:

Personeelskosten 2.402.929       1.075.931         227.485                  29.624         524.182                

Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 60.529            27.102              5.730                      746              13.205                  

Bedrijfskosten 338.599          151.610            32.055                    4.174           72.904                  

Totaal bedrijfskosten 2.802.057       1.254.643         265.270                  34.544         610.291                

BEDRIJFSRESULTAAT 13.720            6.147                1.301                      168              27.540                  

Financiële rentekosten -537                -240                 -51                          -7                 -1.077                  

RESULTAAT BOEKJAAR 13.183            5.907                1.250                      161              26.463                  

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Bestemmingsfonds 13.183            5.907                -                              -                  -                           
Overige reserve
- algemene reserve -                      -                       1.250                      161              14.463                  
- reserve eigen activiteit -                      -                       -                              -                  12.000                  

13.183            5.907                1.250                      161              26.463                  

2021

Segment 3 Segment 4

Gemeente  Breda Zorgkantoor
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5.3.3.4 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2021 2020

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen voor belasting:

SEGMENT 1Gemeente Roosendaal 188.402       -4.396                  
SEGMENT 2 ABG-gemeenten 2.641           32.645                  
SEGMENT 3 Breda 19.090         -55.078                
SEGMENT 4 CZ West-Brabant 1.411           -3.384                  
SEGMENT 5 overige activiteiten 26.463         -25.666                

238.007       -55.879                

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen ná belasting:

Vennootschapsbelasting -                  21.654                  

-                  21.654                  

Resultaat volgens resultatenrekening 238.007       -34.225                
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5.4.1 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

OPBRENGSTEN

1. Subsidies

Subsidie gemeenten jeugdafspraken

€ fte € fte € fte
Bergen op Zoom 2.329.768      26,01             2.240.815      25,45             2.075.888      24,52             

Etten-Leur 1.597.069      17,83             1.492.409      16,95             1.477.334      17,45             

Halderberge 1.045.305      11,67             924.501         10,50             888.941         10,50             

Moerdijk 1.362.390      15,21             1.280.214      14,54             1.279.228      15,11             

Roosendaal 3.057.690      34,14             3.005.950      34,14             2.903.026      34,29             

Rucphen 742.552         8,29               733.438         8,33               764.489         9,03               

Steenbergen 576.844         6,44               582.876         6,62               633.264         7,48               

Woensdrecht 582.218         6,50               572.310         6,50               550.297         6,50               

Zundert 581.322         6,49               545.896         6,20               524.898         6,20               

11.875.158    132,58           11.378.409    129,23           11.097.365    131,08           

Subsidie gemeenten expertteam 

€ fte € fte € fte
Expertteam 543.791         4,12               543.791         4,12               543.791         4,12               

543.791         4,12               543.791         4,12               543.791         4,12               

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Werkelijk Begroot Werkelijk
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Subsidie overige taken

€ fte € fte € fte
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 307.740         3,51               285.000         3,25               284.988         3,25               

Totaal West-Brabant crisisdienst 125.963         0,73               -                    -                
Crisis interventieteam (Veilig thuis) 32.270           0,35               -                    -                

Crisiszorg Meldpunt 15.048           0,13               -                    -                

Gemeente Roosendaal

-  Beleidsmedewerker -                    -                -                    -                35.142           0,42               

-  Straathoekwerker -                    -                -                    -                10.045           0,12               
-  Veiligheidsteam Route 3 2.295             0,02               -                    -                2.385             0,02               

Gemeente Rucphen
- VVE Peuters 16.227           0,19               16.227           0,19               -                    -                
Gemeente Tholen

- Jeugdprofessional sociaal domein -                    -                -                    -                68.765           0,74               

Gemeente Woudrichem

- Gedragsdeskundige 3.498             0,03               12.960           0,10               8.787             0,06               

Gemeente Halderberge

-  Mee denk coach 150.880         1,67               147.040         1,67               141.384         1,67               

Gemeente Etten-Leur 

 - Kansrijke start 19.905           0,22               -                    -                27.436           0,32               

673.826         6,85               461.227         5,21               578.932         6,60               

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020
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Overige opbrengsten

€ fte € fte € fte

Samenwerkingsverband VO Roosendaal 82.389           0,86               74.434           0,80               71.571           0,80               
Samenwerkingsverband PO Brabantse Wal 75.436           0,78               74.434           0,80               53.678           0,60               
Cursussen 46.550           -                    31.446           
Loonkostensubsidie -                    -                    1.414             
Overig 26.982           -                    946                

231.357         1,64               148.868         1,60               159.055         1,40               

Totaal subsidie en opbrengsten 13.324.132    145,19           12.532.295    140,16           12.379.143    143,20           

2021 2021 2020

Werkelijk Begroot Werkelijk
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5.5.1 SPRING JEUGDHULP

OPBRENGSTEN

1. Subsidies
Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

Specificatie opbrengsten zorgprestaties
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 43.832           -                     21.325           
Gemeente Borsele 98.684           -                     74.524           
Gemeente Goes 274.803         -                     368.981         
Gemeente Hulst 108.056         -                     75.295           
Gemeente Kapelle 45.833           -                     58.241           
Gemeente Middelburg 142.010         -                     117.369         
Gemeente Noord-Beveland 64.862           -                     80.054           
Gemeente Reimerswaal 53.520           -                     68.800           
Gemeente Schouwen-Duiveland 30.451           -                     21.084           
Gemeente Sluis 24.527           -                     12.823           
Gemeente Terneuzen 468.859         -                     113.471         
Gemeente Tholen 206.541         -                     151.114         
Gemeente Veere 126.707         -                     109.536         
Gemeente Vlissingen 44.331           -                     61.365           
Totaal Zeeland 1.733.016      1.731.833      1.333.982      

  
Gemeente Altena 9.479             -                     -                     
Gemeente Breda 3.269             -                     -                     
Gemeente Drimmelen 2.442             -                     -                     
Gemeente Oosterhout 6.037             -                     -                     
Totaal West-Brabant Oost 21.227           60.513           -                     

  
Gemeente Amsterdam 1.499             -                     -                     
Gemeente Landgraaf 5.104             -                     -                     
Gemeente Steenbergen 1.050             -                     -                     
Budget voorgaande jaren 4.826             -                     -                     
Totaal overig 12.479           -                     -                     

  
Totaal gemeenten 1.766.722      1.792.346      1.333.982      
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5.6 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.

5.7 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDER EN TOEZICHTHOUDERS 

Dhr. R.J.A. van der Krogt Dhr. R.A. Boerman

Bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht

Mw. H.P.M. Braks Mw. F.S.S. Huismans

Vice-voorzitter Lid Raad van Toezicht

Dhr. J.P.A. Spithoven Mw. I.N. Ishaak

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Breda, 6 april 2022
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5.8 OVERIGE GEGEVENS

5.8.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning heeft de jaarrekening 2021 

vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2022.

De Raad van Toezicht van de Stichting Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning heeft de jaarrekening 2021

goedgekeurd in de vergadering van 6 april 2022.

5.8.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 

5.8.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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