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VOORWOORD
Voor u ligt ons jaarverslag 2018.
Het jaar waarin we in contact zijn geweest met bijna 26.000
inwoners van Arnhem en betrokken bij het verhaal van 6.356
‘nieuwe’ inwoners. Ook het jaar waarin deze inwoners grotendeels binnen twee weken bij ons terecht konden voor een
afspraak. En waar uit het InwonersErvaringsOnderzoek gebleken is dat een grote meerderheid tevreden is over het werk
van de wijkcoaches en de dienstverlening beoordeelt met
een mooie 7.3. Het was het jaar waarin we Leerlingenvervoer
toevoegden aan onze opdracht en waarin 238 medewerkers
zich namens Wijkteams Arnhem met grote toewijding hebben ingezet voor waar wij in geloven;

Een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet,
meetelt en omziet naar elkaar een ieder vanuit zijn
eigen kracht en vermogen.

Het was daarnaast ook een jaar waarin de wereld om ons
heen veranderde. De gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende wijzigingen in de gemeenteraad zorgden ervoor
dat wij als ambassadeurs nieuwe gemeenteraadsleden mochten meenemen in onze denkwijze en de manier waarop wij
de inwoners van Arnhem vol overgave hebben ondersteund.
De gevolgen van de stelselwijziging die gemeentes vanaf
2015 hebben doorgevoerd en de demografische ontwikkelingen en andere landelijke trends worden steeds duidelijker
zichtbaar.
De verwachtingen van de stelselwijziging worden inmiddels
deels gerealiseerd. Het voorkomen van versnippering van
ondersteuning is met de wijkcoach als casusregisseur beter
geborgd. Doordat de wijkteams laagdrempelig zijn, en steeds
beter in beeld zijn bij inwoners en netwerkpartners, is ook
sprake van vroegtijdige signalering van ondersteuningsvragen. Omdat de wijkteams met de inwoners altijd eerst kijken
of zij zelf, samen met mensen uit hun netwerk en/of de
algemene voorzieningen in hun wijk verder kunnen, kunnen
sommige ondersteuningsvragen van inwoners ook met het
eigen netwerk of voorliggende voorzieningen opgepakt worden, waardoor deze ondersteuning tegen lagere kosten gerealiseerd kan worden dan via een specialistisch aanbod.
De landelijke tendens laat een forse volumestijging zien in
het aantal mensen dat een beroep doet op hulp en op het
aantal toegewezen indicaties. Deze trend zien we ook terug
in Arnhem. Dit is een gevolg van demografische ontwikkelingen, zoals de toenemende mate van vergrijzing. Daarnaast is
landelijk sprake van extramuralisering van de GGZ waardoor inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Hierdoor
neemt de druk op de wijkteams (landelijk) toe. Een hogere
toegangsdrempel voor de Wet langdurige zorg (Wlz) zorgt
ervoor dat inwoners langer gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
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Ook het sluiten van voorzieningen als de sociale werkplaats
en het omvormen van de Wajong zorgen voor een toename
in het aantal (nieuwe) vragen.
Daarnaast zien we het aantal vragen van jeugdigen toenemen: maatschappelijk lijkt sprake van toenemende prestatiedruk op jongeren en kinderen door ouders, school en de
samenleving als geheel. Ook het aantal (v)echtscheidingen
neemt toe, wat ervoor zorgt dat meer kinderen in de knel
komen.
De hieruit voortvloeiende stijging van de zorgkosten in Arnhem geeft reden tot bezinning, een beweging die eind 2018
in gang is gezet door de gemeente Arnhem en het komende
jaar extra aandacht zal vragen van onze wijkteams. Bij dit
alles blijft het belangrijk om de primaire doelstelling van de
decentralisatie steeds voor ogen te houden: het ondersteunen van inwoners zodat ze zelf, samen met hun netwerk en
voorzieningen in de wijk, weer verder kunnen.
2018 was ook een jaar waarin we opnieuw naar ons werk en
onze opdracht hebben gekeken; we hebben onszelf de vraag
gesteld of we aan alle taken de aandacht kunnen geven die
nodig is.
Wij hebben het afgelopen jaar geconcludeerd dat we onvoldoende toekomen aan een aantal kerntaken binnen onze
opdracht, waaronder het zelf coachen van inwoners om
verdere verwijzingen te voorkomen. Ook voor de actieve samenwerking met huisartsen hebben wij onvoldoende tijd; via
actievere samenwerking met hen kunnen we meer invloed
uitoefenen op de verwijzingen naar specialistische zorg.
Verder zien we mogelijkheden in het bespreken van signalen
en ideeën voor transformatie met de juiste gesprekspartners
en het aanjagen van ontwikkelingen die daaraan ondersteunend kunnen zijn.
Om deze zaken wel goed te kunnen uitvoeren en zo onze
opdracht/kerntaak, zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners, volledig te kunnen realiseren, hebben wij in 2018 een
verzoek bij de gemeente ingediend voor uitbreiding van het
aantal coaches. Deze vraag om uitbreiding is niet gehonoreerd. Omdat wij sterk geloven in de opbrengsten van extra
inzet op deze onderdelen, hebben we voor 2019 een deel
van onze reserve bestemd om via een pilotproject met deze
doelstellingen alsnog aan de slag te gaan.

Hierna nemen wij u mee in ons verslag
over 2018.
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DE KERN VAN ONS WERK
Wijkteams Arnhem fungeert als uitvoeringsorganisatie voor de
gemeente Arnhem met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, het Vervoer (leerling
en maatwerk) en een deel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

De primaire doelstelling om inwoners zo goed mogelijk en zo
dichtbij mogelijk te helpen, hebben we in Arnhem uitgewerkt
in een aantal uitgangspunten. Dichtbij; Duidelijk & Transparant; Eenvoudig & Samenhangend; Met oog voor Kostenbewustzijn. Langs deze lijnen hebben wij ons ook afgelopen
jaar ingezet om onze missie te realiseren: Het ondersteunen
van inwoners zodat ze zelf, samen met mensen uit hun eigen
buurt en netwerk, weer verder kunnen. Om zo te komen tot
waar alle medewerkers van Wijkteams Arnhem in blijven
geloven:

In een keukentafelgesprek verkennen onze wijkcoaches samen met de inwoner wat de vraag van de inwoner is en hoe
de inwoner met zijn/haar netwerk een plan kan maken.
Dit jaar zien we dat 33% van de nieuwe dossiers via de zijinstroom1 binnenkomt, hier zien we een significante stijging
ten opzichte van 2017, toen 24% van de aanmeldingen via de
zij-instroom binnenkwam. Deze stijging is te danken aan onze
samenwerkingsrelaties met alle partners in de wijk.

Duidelijk & Transparant

Een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet,
meetelt en omziet naar elkaar; iedereen vanuit zijn
eigen kracht en vermogen.

Wij vinden het belangrijk dat we aan de inwoners van Arnhem uit kunnen leggen waarom we de dingen doen zoals we
ze doen, en dat we de onderbouwing van de keuzes die worden gemaakt vastleggen in een cliëntvolgsysteem (cvs). De
inwoner heeft inzicht in het cvs. Hij weet waarom, met welk
doel, van wie en wanneer hij ondersteuning ontvangt. Hij kan
zijn plan op ieder moment inzien via het burgerportaal.

Dichtbij
Wij vinden het belangrijk om dichtbij onze inwoners te zijn.
Onze wijkcoaches komen bij de inwoner thuis, we werken
in de wijk op plekken waar inwoners ook komen (scholen,
buurthuizen, huisartsenpraktijken enz.) en we zijn nieuwsgierig en geïnteresseerd in het verhaal van de inwoner anders
dan alleen zijn directe ondersteuningsvraag. Dit verhaal van
de inwoner geeft ons inzicht in wat een inwoner kan of zelfs
al doet en wat voor netwerk hij/zij om zich heen heeft en in
welke mate dit ondersteunend kan zijn.

We praten mét inwoners en niet over hen. We delen informatie met derden alleen volgens privacy-afspraken en met
toestemming van de inwoner, tenzij de veiligheid in het
gedrang is. Dan volgen we de meldcode en bespreken we de
zorgen. De coach kan in situaties waarbij de veiligheid in het
gedrang is, de regie overnemen en handelen zonder dat er
een vraag van de inwoner ligt. Maar ook dan blijven we kijken
naar mogelijkheden van de inwoner en zijn netwerk en houdt
de inwoner zoveel mogelijk zelf de regie.

Wij vinden het belangrijk dat de wijkcoach dichtbij de inwoners is en laagdrempelig te benaderen.
De inwoners van Arnhem kwamen ook in 2018 in grote
getalen met ons in contact, via onze netwerkpartners, via een
telefoontje met het serviceteam of via de online afspraakmodule op de website. Vervolgens werd er voor of door hen een
afspraak gepland voor een keukentafelgesprek, de wachttijd
hiervoor bedroeg - op een uitzondering na - 2 weken.

In het afgelopen jaar hebben wij door middel van onderzoeken en contact met inwoners gekeken naar hoe wij de
inwoners van Arnhem de kwaliteit kunnen leveren die zij
verdienen; een duidelijk en transparant plan waarmee zij
verder kunnen.
Onder het hoofdstuk kwaliteit zullen wij uiteenzetten hoe die
onderzoeken eruit hebben gezien en wat wij daarmee gaan
doen.

NIEUWE AFSPRAKEN 2018

Eenvoudig & Samenhangend

website / serviceteam
33%

Het wijkteam richt zich naar een veelheid van ondersteuningsvragen op verschillende leefdomeinen. We denken niet
in hokjes maar vanuit integraliteit. Inwoners kunnen bij ons
terecht met elke vraag, over alle leefdomeinen heen.

zij-instroom
67%

1
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Dit zijn inwoners die eerder bij ons bekend zijn geweest of die door middel
van verwijzing door een netwerkpartner (bijv. een huisarts) binnenkomen.
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Samen, met elkaar en met bewoners, komen wijkcoaches tot
nieuwe oplossingen en leggen zij verbindingen. Eén gezin,
één plan waarin de coach de casusregie heeft en er zorg voor
draagt dat zorg in samenhang met elkaar wordt uitgevoerd.
De wijkcoaches bekijken de inwoners als individu (mens) in
zijn omgeving. Vanuit hun denken als generalist bekijken zij
samen met de inwoner wat er nodig is. In 2018 betekende
dit dat we Leerlingenvervoer hebben toegevoegd aan onze
opdracht, door de inzet van Leerlingenvervoer kan een gezin
soms stabiliseren waardoor andere doelen behaald kunnen
worden.

Met oog voor kostenbewustzijn
Onze coaches zijn zich bewust van de kosten die een zorginzet met zich meebrengt maar doen voornamelijk wat nodig
is. Omdat onze coaches in gezamenlijkheid met inwoners
kijken naar wat de inwoner met zijn/haar netwerk zelf kan en
wat er aan voorliggende voorzieningen ingezet kan worden is
een zorgtoewijzing niet iets wat vanzelfsprekend is. Coaches
kijken kritisch vanuit de inhoud naar wat nodig en noodzakelijk is voor een inwoner en hangen hier concrete doelen
aan zodat zij de voortgang kunnen monitoren en tussentijds
indien nodig kunnen bij- of afschalen.

1

DE ORGANISATIE
Wijkteams Arnhem is een stichting met een 9-koppig
bestuur en een Raad van Toezicht met 5 leden. Het bestuur
van Wijkteams Arnhem bestaat uit 8 Teamleider Bestuurders
en een Zakelijk Medebestuurder. De wijkcoaches verrichten
hun werkzaamheden vanuit één van de acht wijkteams.

Ieder wijkteam heeft één Teamleider Bestuurder als leidinggevende. Het serviceteam behandelt de telefonische aanmeldingen (088-226 0000) en is gevestigd op de Zeelandsingel
evenals het team vervoer en de stafmedewerkers die taken
op het gebied van beleidsontwikkeling, HR, scholing, ICT,
communicatie en facilitair uitvoeren.

STERKE VERHALEN - 1
“Wat zeg ik tegen het kind in een vervuilde woning, dat begrip heeft voor
zijn alleenstaande moeder?” >>>

Noord-West

Noord-Oost

Schaarsbergen
Geitenkamp
Monnikenhuizen
Alteveer/Cranevelt
Burgemeesterswijk/Hoogkamp
St. Marten/Sonsbeek
Klarendal
Heijenoord/
Lombok
Spijkerkwartier

Velperweg

Klingelbeek

Malburgen

Malburgen West

Presikhaaf
Presikhaaf West
Presikhaaf Oost

Centrum
Arnhemse Broek

Malburgen Oost (noord)
Malburgen Oost (zuid)
Elderveld

Vredenburg/
Kronenburg

Schuytgraaf
De Laar

WIJKTEAMS ARNHEM

CSA

‘t Duifje

Rijkerswoerd

Schuytgraaf en Elderveld Elden en De Laar

8

Eimersweide

Elden

RKV
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De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden;
Naam

Functie RvT

Beroep

Nevenfuncties

Rooster van aftreden

Hanny Jansen

Voorzitter
AF: Werkgeverschap

Toezichthouder
Eigenaar Organiseren in Eenvoud

- Lid RvT Sa-Net Doetinchem

Per 1-2-2020 aftredend,
nog 1x benoembaar

Berthe de Jong

Algemeen lid
AF: Werkgeverschap

Zelfstandig gevestigd interim
bestuur/manager

- Lid RvC RAV Kennemerland
- Vz Nederlandse Branchevereniging aangepaste vakanties
- Vz RvC Witte Kruis BV, 100%
dochter Transdev NL
- (Vice) vz RvC Rabobank Rijk
van Nijmegen

Per 1-7-2020 aftredend,
nog 1x benoembaar

Sandra Timmer

Algemeen lid
AF: Financiën

Fiscaal juridisch adviseur

Nvt

Per 1-2-2020 aftredend,
nog 1x benoembaar

Winfred Ortse

Algemeen lid
AF: Financiën

Ondernemer Buro Koorts, Ede

- Lid RvT Stichting goede
doelen JCI Ede (senator)

Per 1-10-2020 aftredend,
nog 1x benoembaar

Nelly Galama

Algemeen lid
AF: Kwaliteit en
Veiligheid

Zelfstandig Ondernemer Buro
GalamorganisatieONTwikkeling
voor management en coaching in
de zorg in Arnhem

Nvt

Per 1-7-2020 aftredend,
nog 1x benoembaar
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INWONERS
Welke inwoners weten ons te vinden? Er hebben zich in 2018
6.356 ‘nieuwe’ inwoners bij ons gemeld. Dit zijn inwoners van
Arnhem die zich niet eerder met een ondersteuningsvraag bij
het wijkteam gemeld hebben.

Omdat er de afgelopen jaren ook sprake is geweest van
uitstroom van inwoners als gevolg van het afsluiten van de
ondersteuningsvraag, ligt het totaal aantal unieke inwoners
dat vanaf 2015 t/m 2018 in beeld is geweest hoger dan
25.955. Over de periode 2015 t/m 2018 hebben we in totaal
33.074 unieke inwoners gezien, dit is ongeveer 21% van de
bevolking. Deze inwoners hebben door de jaren heen één of
meerdere hulpvragen aan ons gesteld.

UNIEKE NIEUWE INWONERS

12.000

Op 1 januari 2018 telde de gemeente Arnhem 157.222
inwoners. In 2018 zijn we als wijkteam betrokken bij 25.955
inwoners. Dit is ongeveer 17% van het totaal aantal inwoners.

10.729

10.000
8.025
8.000
6.356

7.964

6.000

AANTAL UNIEKE INWONERS IN EEN ACTIEF DOSSIER
Weergave als % van de totale bevolking

4.000
30.000

20,0%

2.000
25.000

25.955

0
2015

2016

2017

2018

15,0%

20.000

21.048

15.000

Het aantal ‘nieuwe’ inwoners dat zich bij ons heeft gemeld
is afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Dit is logisch,
gezien het feit dat we al veel mensen hebben gezien.
Het aantal inwoners dat bij ons in beeld is vanwege een
lopende ondersteuningsvraag blijft echter stijgen zoals te zien
is in de grafiek rechts.

10.000

10,0%

15.456
10.729

5,0%

5.000
0

0,0%
2015

2016

2017

2018

aantal unieke inwoners geregistreerd in een actief dossier

STERKE VERHALEN - 2
“Hoe reageer ik wanneer een ouder
vraagt of ik een stukje dijk met haar
dochter wil lopen, om te praten over
haar zelfbeschadiging?” >>>

% unieke inwoners geregistreerd in een actief dossier t.o.v. totaal
aantal inwoners Arnhem

STERKE VERHALEN - 3
“Wat zeg ik tegen de zorgaanbieder die
pleit voor het starten met standaard 6
uur per week, terwijl je in de ogen van
een instemmende ouder kijkt?” >>>
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AANTAL DOSSIERS
2015

2016

2017

2018

17.410

12.769

17.410

12.808

12.769

8.441

8.312

16.914

7.420

7.551

7.055

4.496

8.312

3.984
2.779

beginstand op 1 januari

nieuwe dossiers

gesloten dossiers

54%
eindstand op 31 december

36%

-3%

stijging

DOSSIERS
Het aantal unieke inwoners geeft een beeld van de bekendheid en reikwijdte van onze dienstverlening onder de inwoners van Arnhem. Niet alle inwoners hebben echter een eigen
hulpvraag; soms zijn zij onderdeel van het leefsysteem van een
andere inwoner met een hulpvraag, bijvoorbeeld als partner,
kind of mantelzorger. Vanuit de gedachte ‘Een gezin, een plan’
worden deze personen soms opgenomen in de registratie.

Om een beeld te schetsen van de ontwikkeling van het
aantal ondersteuningsvragen in Arnhem is het aantal actieve
dossiers in een jaar een goede indicator. Ieder actief dossier
bevat namelijk een lopende ondersteuningsvraag die soms
enkelvoudig is (met bijvoorbeeld coaching/begeleiding richting eigen netwerk of voorliggende voorzieningen). Regelmatig is deze ondersteuningsvraag ook meervoudig (met zowel
begeleiding richting eigen netwerk/voorliggende voorzieningen alsook de inzet van (meerdere) specialistische voorzieningen/toewijzingen).

STERKE VERHALEN - 4
“Wat zeg ik tegen de alleenstaande
moeder die in verwachting is van haar
vijfde kind, en er 4 vaders niet betrokken zijn bij hun kind?” >>>

12
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Zoals in bovenstaande grafiek zichtbaar is, zijn in 2018 ruim
7.000 nieuwe dossiers (nieuwe ondersteuningsvragen)
opgestart. Ten opzicht van eerdere jaren is er sprake van een
afvlakking van het aantal nieuwe dossiers. Dit is in lijn met
de eerdere constatering ten aanzien van het aantal nieuwe
inwoners. Het totaal aantal actieve dossiers (actieve ondersteuningsvragen) blijft tot en met 2017 echter toenemen.
Op basis van de opgedane ervaring is in 2018 overgegaan
op een andere wijze van registeren, waardoor een groot
aantal ‘slapende dossiers’, die in voorgaande jaren als actieve
dossiers zijn meegeteld, in 2018 zijn afgesloten. Indien deze
slapende dossiers niet afgesloten zouden zijn, zou het totaal
aantal actieve dossiers in 2018 ook toegenomen zijn ten
opzichte van 2017.
Door de gestage instroom van nieuwe inwoners met nieuwe
ondersteuningsvragen blijft de werklast van de wijkcoaches
onverminderd hoog. Een sterke focus op de kerntaken is
noodzakelijk, willen zij hun werk goed kunnen blijven doen.

STERKE VERHALEN - 5
“Welke ethische dilemma's kom je tegen
in het gesprek met de Fiom medewerker en de gynaecoloog, wanneer
moeder om een keizersnee vraagt bij
een adoptieprocedure?” >>>
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WERKNEMERS
Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg in 2018
209,9 FTE. In onderstaand overzicht is het totaal aantal
FTE alsook het totaal aantal medewerkers per functiegroep
meegenomen per ultimo 2018.

Personeel in loondienst per 31-12-2018
Team

FTE

% FTE

Aantal

% Aantal

WIJKCOACHES
Noord-West

23,5

11%

26

11%

Presikhaaf

23,6

11%

26

11%

Noord-Oost

23,0

11%

26

11%

CSA

23,2

11%

26

11%

Malburgen

30,0

14%

34

14%

RKV

24,9

12%

29

12%

Schuytgraaf

18,7

9%

22

9%

Elden/De Laar

19,0

9%

22

9%

185,9

89%

211

89%

Subtotaal

TEAMLEIDERS

8,0

4%

8

3%

STAF

16,0

8%

19

8%

T O TA A L

209,9

100%

238

100%

Ultimo 2018 waren er 209,9 FTE ofwel 238 mensen in dienst
bij de stichting. Ongeveer 89% van onze werknemers zijn
wijkcoaches. Zij leveren direct ondersteuning aan de inwoners. De overige werknemers betreffen Teamleider Bestuurders (4%) en staf/services (8%).
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We hebben in het afgelopen jaar 23 nieuwe medewerkers
mogen begroeten. Daarnaast hebben 18 medewerkers de
organisatie verlaten.
Ook hebben 4 medewerkers (3 coaches en een medewerker
serviceteam) een andere functie gekregen binnen de organisatie.
Eind augustus is een nieuwe Zakelijk Medebestuurder (ZMB)
aangesteld ter vervanging van de interim ZMB.
Eind van het jaar zijn een nieuwe Financial Controller (ter
vervanging van de interim Controller) en een Communicatieadviseur aangesteld. Per 7 januari 2019 startte een nieuwe
secretaresse, waarmee het bedrijfsbureau weer volledig op
sterkte is.
Uit ingevulde exit-formulieren komt naar voren dat de medewerkers die zijn vertrokken over het algemeen tevreden zijn
over de inhoud van het werk en het werken in een wijkteam.
Redenen van vertrek zijn reisafstand, gebrek aan doorgroeimogelijkheden of de behoefte aan het werken op het gebied
van de eigen expertise.

CASELOAD
Indien een inwoner zich met een ondersteuningsvraag bij de
wijkteams meldt, wordt hiervoor een dossier aangemaakt.
Uitgaand van het principe ‘Een gezin, een plan’, kunnen
meerdere inwoners onderdeel zijn van hetzelfde dossier.
Het aantal dossiers per wijkcoach is een indicator voor de
gemiddelde werkhoeveelheid van de coaches; het aantal en
het type toewijzingen in elk dossier zijn verder richtinggevend
voor de hoeveelheid werk en complexiteit van het dossier.
Eind 2018 is een begin gemaakt om deze verschillende indicatoren in kaart te brengen, waarbij de gemiddelde caseload
van de wijkcoaches voor de gehele stichting uitkomt op circa
85-90 actieve dossiers per FTE.
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ONTWIKKELING ZORGBUDGET TEN

2

Het afgelopen jaar heeft het sociaal domein binnen de
gemeente Arnhem, zoals beschreven in o.a. de Raadsbrief
Ontwikkelingen in het zorgdomein (11-12-2018), te kampen
gehad met een tekort.

In 2015 zijn, zoals eerder ook aangegeven, de Wmo en de
jeugdzorg gedecentraliseerd. Bij de overheveling van de
budgetten (IU-ZD + budget Wmo regulier) vanuit het Rijk naar
gemeenten is een korting doorgevoerd, de gemeente Arnhem
heeft deze budgetten de afgelopen 2 jaar niet volledig overgeheveld naar het Arnhemse Budgettair kader Zorgdomein.
Bij het doorvoeren van de begroting was de aanname dat
de wijkteams de Wmo en de jeugdzorg efficiënter en dus
tegen beheersbare kosten zouden kunnen uitvoeren. Deze
aanname blijkt zowel in Arnhem als landelijk niet reëel te zijn
gezien de recente (demografische) ontwikkelingen.

2

14

Een zorgtoewijzing is niet vanzelfsprekend. De wijkcoaches
kijken samen met inwoners naar wat de inwoner samen met
zijn netwerk zelf kan doen. Ook kijken zij naar de voorliggende voorzieningen die beschikbaar zijn. Wijkcoaches kijken
kritisch vanuit de inhoud naar wat nodig én noodzakelijk is
voor een inwoner en hangen hier concrete doelen aan, zodat
zij de voortgang kunnen monitoren en tussentijds indien
nodig kunnen bij- of afschalen.
Wijkteams Arnhem is verbonden aan het interactief aankoop
systeem (IAS) van de regio Centraal Gelderland. Wij merken
dat er veel strijd is en gesprekken zijn tussen coaches en aanbieders over de interpretatie van de diverse producten. Wat
mogen wij van een aanbieder verwachten als het aankomt op
een bepaald product en op welke termijn zijn zij hierop aan
te spreken?
Om hier beter zicht op te krijgen zijn wij aangesloten op
My-Lex en VendorLink.

Afkomstig uit de Raadsbrief ontwikkelingen in het zorgdomein (11-12-2018).
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My-lex

Vendorlink

En welke producten zetten onze coaches dan in? In ons
productenboek staan ruim 7800 producten, variërend van
activerend werk tot huishoudelijke hulp en vervoer. Om te
weten welke partij het beste aansluit bij de inwoner kunnen
onze coaches My-Lex raadplegen, hierin staan alle zorgorganisaties in Nederland met de producten die zij aanbieden.

Dit platform verzamelt, integreert en combineert alle informatie over leveranciers die medewerkers van onze en andere
organisaties die onderdeel zijn van de MGR (Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling) delen.
Wij stimuleren onze coaches om via dit systeem ervaringen
met verschillende aanbieders toe te voegen en de notities en
klachten vanuit de lokale toegang te lezen.
Het doel hiervan is de kwaliteitscontrole op aanbieders te
intensiveren, waardoor we de kwaliteit voor de inwoners
kunnen borgen.
Daarnaast biedt het de afdeling inkoop handvaten om gesprekken met zorgaanbieders te voeren.

Wij vinden het van groot belang dat onze inwoners de beste
ondersteuning krijgen en dat de producten die wij - indien
nodig - voor ze inzetten van goede kwaliteit zijn. Daarom
stuurt het bestuur actief op het gebruik van Vendorlink.

STERKE VERHALEN - 6
“WTF (blieb) haalt een zorgaanbieder
in zijn hoofd wanneer hij 25 uur vraagt
voor een intake?” >>>
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STERKE VERHALEN - 7
“Hoe logisch is het dat je huis en haard
verlaat met de kinderen wanneer vader
GHB gebruikt?” >>>
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ONZE COACHES
 Bieden kortdurende ondersteuning en helpen individuele
inwoners hun netwerk en de basisvoorzieningen te benutten;
 Begeleiden de inwoners bij het opstellen van het eigen
(gezins)plan Mijn Plan Ons Plan (MPOP);
 Zetten specialistische zorg in;
 Onderhouden een netwerk in de wijk, activeren en
verbinden partners met oog op passende buurtinitiatieven;
 Adviseren de gemeente en wijkteams leefomgeving over
passende inkoop van algemene en specialistische voorzieningen;
 Voeren de regionale opdracht toegang “Beschermd
Wonen/Thuis” uit.

“Ik vind het met de wijkcoach heel
fijn samenwerken omdat ik voel dat zij
mij en ons gezin snapt en kent.
Ze is betrokken en ze snapt het. Ze is
deskundig. Ze staat open voor nieuwe
en andere dingen en ze denkt mee.”

Eigen regie van de inwoner naast het ‘vakmanschap’ van de wijkcoach
Het vak wijkcoach is geen eenvoudige, het is een weerbarstig
vak maar ook een betekenisvol vak. Achter iedere voordeur
vind je een ander verhaal, van inwoners die ons vragen een
stukje met ze mee te lopen in hun zoektocht naar een goede
oplossing voor een ondersteuningsvraag.
Soms moeten we inwoners motiveren om hulp te accepteren
of ervan overtuigen dat iets ook anders kan, door niet de
gebaande paden te volgen of niet vanzelfsprekend specialistische voorzieningen in te zetten.
De wijkcoach is altijd op zoek naar de manier waarop zij
samen met inwoners en hun netwerk een plan kan maken.
Een plan voor de toekomst. In een traject waarin wijkcoaches
soms ‘Nee’ moeten verkopen zijn ze aan de andere kant hard
aan het werk om iets voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld het
creëren van een veilige leefomgeving voor kinderen.

jaarverslag 2018

“Ik had een hulpvraag toen ik in het
eerste gesprek met mijn coach zat,
maar dankzij het doorvragen van de
coach en haar scherpe blik, kwam ik
erachter dat achter die hulpvraag de
echte vraag schuil ging. Die had ik niet
scherp, maar na het gesprek wel. Dat
betekende dat ik ook andere stappen
moest gaan zetten dan ik had gedacht.
Die scherpe en kritische blik/houding
heeft me enorm geholpen.“

Voordat zij hebben gesproken met de wijkcoach bedenken
inwoners soms zelf een oplossing op hun ondersteuningsvraag die kan resulteren in een vraag om specialistische inzet.
Deze specialistische inzet kan worden afgewezen omdat het
niet passend is als de inwoner bijvoorbeeld recht heeft op
zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) of via de Zorgverzekeringswet (Zvw), of omdat het staat voor iets ‘moois’, namelijk
dat de wijkcoach de inwoner in staat acht het zelf te kunnen,
alleen of met behulp van het netwerk om zich heen. Daarnaast kan een voorliggende voorziening het antwoord zijn op
de vraag van de inwoner.
Onze coaches willen de regie zoveel mogelijk bij de inwoners
zelf leggen, maar zij geven ook richting aan een duurzaam
plan waarmee de inwoner echt verder kan.

“Dankjewel voor je adequate handelen,
zonder de inzet van ouderengeneeskunde en thuiszorg had mijn oma het
niet thuis kunnen redden en had zij
niet naar wens in haar eigen omgeving
kunnen overlijden. Nogmaals, dank
voor jullie goede zorg.”
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Tijdens inwonersparticipatiebijeenkomsten geven inwoners
aan dat hun coach dichtbij staat en ook dichtbij durft te
komen. Dat onze coaches werken vanuit het hart en dat ze
vriendelijk zijn in contact. Het wordt ook als prettig ervaren
om een vaste coach te hebben. Daardoor kan de relatie zich
verdiepen en ontstaat er een vertrouwensband, er moet wel
een klik zijn met de coach - dan werkt het.
Door de vele contacten met inwoners signaleren we dat
er veel Arnhemmers zijn in complexe situaties, waarbij na
interventies een evenwicht ontstaat, maar waar na verloop
van tijd toch weer problemen ontstaan op verschillende
leefgebieden.
Periodiek laagdrempelig contact tussen inwoner en wijkcoach
kan er soms net voor zorgen dat het evenwicht blijft bestaan.
Dit Waakvlamcontact zorgt ervoor dat een inwoner nieuwe
problemen vroegtijdig kan benoemen en de wijkcoach een
nieuwe hulpvraag vroegtijdig kan signaleren, waardoor een
crisis kan worden voorkomen.

Eigen inzet wijkcoach – per 1 oktober gestart
Wijkcoaches zijn er niet alleen om inwoners te helpen bij het
formuleren van hun ondersteuningsvraag of bij het opstellen
van een plan. Het zelf coachen van inwoners is onze kerntaak
vanuit de overtuiging dat je zo de zorg eenvoudiger, samenhangend en dichtbij kunt organiseren. Gezien de werklast
komen de wijkcoaches hier vaak te weinig aan toe, waardoor
er eerder een inzet specialistische voorziening gedaan wordt.
In oktober van het afgelopen jaar zijn we deze trajecten
inzichtelijk gaan maken, coaches registreren nu welke
inwoners zij zelf gedurende langere tijd ondersteunen, door
deze (recent gestarte) monitoring kunnen we laten zien waar
wijkcoaches het verschil maken en wat dit betekent voor
bijvoorbeeld de inzet van specialistische voorzieningen.
Vanwege de korte looptijd van de registratie is het voorbarig
om op basis daarvan nu conclusies te trekken.

Waakvlamcontact
“Het contact met deze mevrouw is ooit in de pilotfase
ontstaan (voor 2015).
In de afgelopen jaren speelden er verschillende zaken.
Mevrouw is ernstig ziek geworden. Op dat moment
hebben we een vrijwilliger van MVT (Mantelzorg en
Vrijwillige Thuishulp) gevraagd haar te ondersteunen en
naar de ziekenhuisafspraken te brengen. Daarna kwam
de wijkverpleging. Al na enkele weken wees zij de
wijkverpleging de deur. De huishoudelijke hulp mocht
iets langer blijven, maar ook daar stopte zij na enkele
weken mee. Ze kon het zelf wel weer. .
Er is nauwelijks een netwerk. Ze heeft twee dochters,
maar daar heeft zij geen contact meer mee.
Ze zoekt met enige regelmaat contact met mij voor zaken die haar aan het hart gaan. Ze vertelt dan ook veel
over haar verleden. Recentelijk hebben wij hiervoor
ambulante begeleiding ingezet. Ze heeft een verhuiswens waarbij het voor mij als wijkcoach te intensief is
om hierin te ondersteunen. De ambulante begeleiding
heeft het maar een paar weken volgehouden, want die
wees ze al snel de deur.

Ik heb geen hele bewuste stappen in het contact gezet.
Er waren geen duidelijke Wmo-gerelateerde doelen.
Soms is het maandenlang stil en redt zij zich op haar
eigen manier. Als ze een vraag stelt ga ik naar haar
toe. Eventueel met een collega als er specifieke kennis
gevraagd wordt.
Onlangs heb ik deze casus besproken met de klinisch
psycholoog die ons ondersteunt bij casuïstiekbespreking. Mevrouw beschouwt mij nadrukkelijk als haar
maatschappelijk werker die alles voor haar moet doen.
De klinisch psycholoog gaf aan dat het feit dat ik niet
te dicht bij haar kom, in combinatie met een bepaalde
rust, maakt dat zij mij blijft accepteren. Wel is het zaak
om grenzen aan te geven. Die accepteert zij.
Ik vraag niks van haar. Ik hoor haar aan. Ik geef haar
richting waar nodig en er is een basis waardoor zij contact legt als dat nodig is. Zo houden we haar in beeld
en voorkomt het onrust in de flat waar zij woont of anderszins. Tevens kunnen we indien nodig tijdig ingrijpen
als de veiligheid voor haarzelf of haar omgeving in het
geding zou komen. “

						
			Een wijkcoach

Ik heb haar gewezen op een kerstbuffet bij het Leger
des Heils en ze heeft enige maanden de breiclub bezocht. Uiteindelijk is zij hier ook mee gestopt.
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SOCIALE NETWERKSTRATEGIEËN
Uiteindelijk hopen wij dat de wijkcoach ‘slechts een passant’
is in het leven van onze inwoners, daarom vinden wij het erg
belangrijk dat inwoners een plan maken samen met mensen
die voor hun echt belangrijk zijn; hun netwerk.

Het Netwerk
De meeste Arnhemmers hebben andere mensen om zich
heen die willen dat het goed met hen gaat.
Zij spelen vaak een belangrijke rol in de levens van onze inwoners. Hoeveel mooier is het dan ook als het netwerk elkaar
kan ondersteunen in plaats van dat zij een externe hulpverlener betrekken.
Het faciliteren van de inwoner om met zijn netwerk een eigen
plan te maken en hier zelf duurzaam mee aan de slag te gaan
is soms een cultuurverandering bij onze inwoners die tijd en
inzet vraagt van de wijkcoaches.
Om dit te bereiken zijn de wijkcoaches erop getraind om met
de inwoner en zijn netwerk te kijken naar de meest duurzame
oplossing voor een probleem. Dit doen zij vanuit de visie van
de Sociale Netwerkstrategieën en door oplossingsgericht te
coachen.
De vraag: ‘wie uit uw netwerk wil met u meedenken?’ is
steeds vanzelfsprekender geworden maar vraagt ook iets van
onze inwoners.
De wijkcoaches ondersteunen inwoners bij het opstellen van
een plan maar proberen de verantwoordelijkheid van een
ondersteuningsvraag zoveel mogelijk te laten bij diegene over
wie het gaat, de inwoner zelf. Meestal levert dit een plan
op waarover is nagedacht door de inwoner samen met de
mensen uit zijn netwerk. Het resultaat: Een plan dat zo goed
mogelijk aansluit bij de inwoner.

Hoe ondersteunen wij de inwoners van
Arnhem?
Mijn Plan Ons Plan (MPOP)
Bij de start van Wijkteams Arnhem in 2015 zijn we ervan
uitgegaan dat alle inwoners hun eigen plan zouden maken.
Wijkcoaches zouden inwoners hierin faciliteren maar de regie
blijft liggen bij degene die de ondersteuningsvraag heeft.
In 2016 werd dit door de komst van het burgerportaal nog
makkelijker. Inwoners kunnen nu zelf inloggen in hun dossier
en hun plan inzien, aanpassen en relevante informatie toevoegen.
In de praktijk zien we dat weinig inwoners zelf hun plan
maken en dat zij aangeven hier ook geen behoefte aan te
hebben. Er wordt veel ondersteuning gevraagd van wijkcoa-

3

STERKE VERHALEN - 8
“Hoe heftig is de dynamiek van de
conflictscheiding voor een kind in de
knel?” >>>

STERKE VERHALEN - 9
“Hoe draag ik bij tot het onbekommerd
opgroeien van een kind?” >>>

ches. Dit vraagt om extra inzet.
In de onderzoeken3 naar de kwaliteit van de dienstverlening
van Wijkteams Arnhem wordt het Mijn Plan Ons Plan (MPOP)
uitgebreid geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het plan nog onvoldoende bijdraagt aan het realiseren van de doelen en het
werken aan behoeften. De bruikbaarheid van het plan kan
volgens de ondervraagden beter.
Als Wijkteams Arnhem hebben we 420 dossiers gecontroleerd op aanwezigheid van het MPOP. Gebleken is dat in 93%
van de gevallen een plan aanwezig is.

Wat is opvallend?
Het MPOP kan per dossier verschillen. Sommige plannen zijn
duidelijk en helder, sommigen meer summier gevuld maar
vermelden wel duidelijke doelen en afspraken. Sommige
plannen zijn heel uitgebreid waardoor ze soms ook onoverzichtelijk kunnen worden, zeker als veel hulp is ingezet voor
verschillende leden van het leefsysteem.

Inwonersonderzoek Sociale Wijkteams Arnhem 2017, Jongeren en
ouder aan het woord - Movisie 2018, Maak werk van Maatwerk adviesraden 2018 en een werkbezoek van Sociaal werk NL.
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Alle levensgebieden in samenhang binnen
één plan
Omdat wij met inwoners een plan maken waarin alle levensgebieden worden belicht en we in gezamenlijkheid tot een
zo goed mogelijk plan willen komen zijn de wijkteams per
1 januari 2018 ook de toegang tot de inzet van Leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer
Is er een vraag voor ondersteuning, dan bekijkt de wijkcoach
samen met het gezin wat nodig is. Dat kan Leerlingenvervoer
zijn, maar ook een andere vorm van ondersteuning.
Vervoersvoorzieningen en zorgvoorzieningen vormen daarmee een gebied dat in samenhang moet worden bekeken
op het niveau van het gezin. De inzet van het Leerlingenvervoer is maatwerk, net zoals de andere voorzieningen die de
wijkcoach inzet.
In 2017 hebben we er hard aan gewerkt om de uitgangspunten en de toegang van het Leerlingenvervoer aan te sluiten
bij de visie en de werkwijze van Wijkteams Arnhem. 'Doen
wat nodig is' gaat daarbij voor op 'doen waar iemand recht
op heeft'.

het ene domein zijn ook van invloed op andere domeinen.
Daarom is een generalistische aanpak zo belangrijk.
De wijkcoaches zien de inwoners als individu (mens) in zijn
omgeving. Als generalist bekijken zij samen met de inwoner
wat er nodig is. De generalist is een professional die van vele
markten thuis is en die vroegtijdig en integraal een grote
verscheidenheid aan problemen kan aanpakken. Tegelijkertijd is het iemand die weet wanneer hij er een collega of een
(externe) specialist bij moet halen. Hij kijkt en luistert vanuit
een brede invalshoek naar de vragen van inwoners en zet
specialistische kennis van zichzelf, teamgenoten of anderen in als dat nodig is. Dit kunnen zowel betaalde (formele)
beroepsbeoefenaars als vrijwillige (informele) deskundigen,
zoals wijkbewoners en ervaringsdeskundigen zijn.
Generalist zijn houdt in dat de wijkcoaches samen, met
elkaar en met bewoners tot nieuwe oplossingen komen en
verbindingen leggen. Generalistisch werken of generalist zijn
betekent dus niet dat de wijkcoach alles zelf moet kunnen of
weten, of alles zelf moet doen.
De wijkcoach weet wanneer specialistische kennis nodig is
en bevraagt anderen hierop. Daarnaast sluiten specialisten
regelmatig aan in casuïstiekbesprekingen en zijn er binnen
ons netwerk altijd specialisten op afroep te benaderen.

Specialist woningaanpassing

GENERALIST / SPECIALIST
Het wijkteam richt zich naar een veelheid aan ondersteuningsvragen op verschillende leefdomeinen. We denken niet
in hokjes maar vanuit integraliteit. Inwoners kunnen bij hun
wijkteam terecht met elke vraag, over alle leefdomeinen heen.

We onderscheiden tien leefdomeinen: Sociale participatie,
Fysieke gezondheid, Mentale gezondheid, Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)/Huishouden, Mobiliteit, Regie,
Opvoeden, Financiën en Werk/Opleiding. Deze leefdomeinen
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veranderingen in
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Voor veel ‘specialismen’ binnen Wijkteams Arnhem bestaan
groepen aandachtfunctionarissen. Dit zijn wijkcoaches met
een specialisme. Voor één specifiek onderdeel van de Wmo

STERKE VERHALEN - 10
“Wat zeg ik tegen de inwoner wanneer
blijkt dat onze gesprekken worden
opgenomen?” >>>
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bleek dit niet voldoende; de woningaanpassing.
Woningaanpassingen zijn complexe vragen die om een wat
meer technische blik vragen en waar veel bij komt kijken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhandelen met aannemers maar ook het in kunnen schatten of bepaalde aanpassingen aan een woning gedaan kunnen worden.
Vanaf 2015 werd hiervoor gebruik gemaakt van een medewerker van de gemeente die ondersteuning en advies gaf aan
de wijkcoaches. Al in 2017 hebben we gekeken naar hoe we
dit meer handen en voeten konden geven om wijkcoaches
beter te ondersteunen.
In 2018 is daarom een extra ‘specialist’ aangesteld in de vorm
van een wijkcoach die ervaring had binnen dit vakgebied.
Deze twee specialisten nemen waar nodig complexe vragen
over en handelen deze in samenwerking met de wijkcoach
af, maar ze gaan ook op verzoek mee op huisbezoek om de
situatie te bekijken en in gezamenlijkheid naar oplossingen te
zoeken. Zo leren de wijkcoaches van elkaar, maar zorgen ze
ook voor een goede effectieve oplossing.

Beschermd Thuis
Niet iedere inwoner kan zelfstandig wonen. Sommigen hebben baat bij het wonen in een groepssetting en voor sommige
inwoners is het noodzakelijk om begeleiding in de nabijheid
te hebben. Dan kan Beschermd Wonen uitkomst bieden.
Binnen het aandachtsgebied Beschermd Wonen zijn een
aantal ontwikkelingen geweest in het afgelopen jaar. In mei
2018 is een start gemaakt met “de nieuwe producten”. Deze
producten zijn tot stand gekomen na consultaties bij zowel
inwoners, consulenten/wijkcoaches en aanbieders. De bedoeling van deze producten is dat ze beter aansluiten bij de
visie t.a.v. Beschermd Thuis.
Beschermd Thuis houdt in dat iedere inwoner zijn eigen
woonplek “kiest” en daarbij ook de verantwoordelijkheid
voor de eigen woonlasten draagt.
De ondersteuning die de inwoner nodig heeft kan meebewegen met de vraag van de inwoner (van intensief naar
minder intensief en vice versa); belangrijke uitkomst is dat de
inwoner niet perse hoeft te verhuizen wanneer zijn vraag niet
meer aansluit bij het aanbod van de aanbieder (of andersom).
Daarnaast zijn er gesprekken geweest met alle nieuwe aanbieders om ze te informeren over de visie met betrekking tot
Beschermd Thuis en de producten die hier bijhoren. Deze
gesprekken zijn gevoerd door een afvaardiging van de regionale inkooporganisatie, een ambtenaar van één van de regio
gemeenten (meestal Arnhem) en een Teamleider Bestuurder
van Wijkteams Arnhem.
Ook met bestaande aanbieders zijn er regelmatig gesprekken
geweest om hen uit te dagen de bestaande locaties tegen het
licht te houden en te onderzoeken of deze nog passen bij de
nieuwe visie en te kijken naar de mogelijkheden om inwoners
zelf te laten huren. Bij het ‘omklappen’ van deze locatie zit
de uitdaging er onder andere in dat de welzijnsorganisatie
afstand doet van hun vastgoed en een huurder-verhuurder
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“Hoe verhoudt zich eigen regie tot de
coach die een andere oplossing voor
ogen heeft vanuit haar expertise?” >>>

relatie aangaat met de inwoner.
Aangezien de gemeente Arnhem ook centrumgemeente is
voor de gemeenten; Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar wijzen wij ook voor die gemeenten indien
nodig Beschermd Wonen toe. De gemeente Arnhem heeft
een aanzuigende werking, doordat zich hier verschillende
specialistische organisaties op het gebied van Beschermd
Wonen hebben gevestigd.
De aandachtfunctionarissen Beschermd Wonen van Wijkteams Arnhem hebben afspraken op locatie in de regio om
ook daar met inwoners te kijken naar de juiste vorm van
ondersteuning.
Binnen Arnhemse wijken mogen alle coaches een Beschermd
Wonen product inzetten. Vanwege de complexiteit van de
producten en de kaders en de wijze van toepassing wordt
een aandachtfunctionaris Beschermd Wonen geconsulteerd
(6-ogen principe). Deze aandachtfunctionaris heeft meer
zicht op de kwaliteit van de diverse aanbieders. Daardoor
kan hij beter inschatten of de ondersteuningsbehoefte van
de inwoner aansluit bij het aanbod en de werkwijze van de
organisatie die een Beschermd Wonen product aanbiedt.
Beschermd Wonen wordt aangevlogen vanuit de optiek
dat deze vorm van ondersteuning tijdelijk is. Als de ondersteuningsbehoefte van een inwoner dusdanig afneemt
dat Beschermd Wonen niet meer noodzakelijk is, wordt er
gekeken naar het afschalen van de zorg. In sommige gevallen
kan dit op de huidige locatie. Als dit niet kan moet er gekeken
worden naar een andere woonplek. De zoektocht naar een
andere woonplek wordt soms bemoeilijkt door een beperkte
inschrijftijd voor een sociale huurwoning. Om deze specifieke doelgroep hierin tegemoet te komen zijn er afspraken
gemaakt tussen de regionale woningbouwcoöperaties en
de gemeente Arnhem, de zogeheten convenant woningen.
In een maandelijkse voordracht worden de aanmeldingen
besproken en wanneer de inwoner in aanmerking komt krijgt
hij een sociale huurwoning toegewezen. Hierdoor snijdt het
mes aan twee kanten, de inwoner heeft een nieuwe plek
om zijn zelfstandigheid verder te vergroten en het zorgt voor
een doorstroom in de beschikbare locaties voor Beschermd
Wonen.
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SAMENWERKEN IN EN MÉT
DE WIJK
Algemene Voorzieningen
Wijkteams Arnhem brengt de algemene voorzieningen
bewust onder de aandacht van inwoners. Dit doen zij op
individueel niveau tijdens keukentafelgesprekken en tijdens
markten waar de algemene voorzieningen zich kunnen presenteren en waar coaches inwoners naar verwijzen.
In de praktijk blijkt dat de drempel voor inwoners om daadwerkelijk hulp te vragen bij de algemene voorziening vaak
groot is. Het kan helpen als een coach of een vrijwilliger de
inwoner daar naartoe kan begeleiden of als een vertegenwoordiger van de algemene voorziening aansluit bij gesprekken.
Daarnaast denken de coaches mee over welke voorliggende
voorzieningen ontbreken en, in samenwerkingen met TLO en
andere samenwerkingspartners, hoe deze het beste kan aansluiten bij de inwoners van die specifieke wijk. In iedere wijk
hebben Team Leefomgeving en Wijkteams Arnhem de gezamenlijke opdracht om een plan te maken dat bijdraagt aan de
transformatie van de zorg. Team Leefomgeving beschikt over
een transformatiebudget voor deze opdracht.
De transformatie wordt per wijk verschillend uitgevoerd over
een langere periode en zal in de komende jaren geëvalueerd
worden.

1

Netwerkpartners
We merkten in 2018 dat het percentage inwoners dat via de
zij-instroom binnenkomt is gestegen. Niet alleen hebben onze
teams ‘kantoor’ in de wijk, ook zijn we in beperkte mate op
andere locaties te vinden. We sluiten soms aan bij verschillende Zorgadviesteams (ZAT) op scholen, huisartsenpraktijken, wijkcentra en andere locaties in de wijk en houden daar
spreekuren.
Door te investeren in de samenwerking met alle netwerkpartners in de wijk zien wij dat deze professionals ons steeds
beter weten te vinden.
Inwoners komen door deze kortere lijnen en de signalerende
rol van onze netwerkpartners eerder bij ons terecht, dankzij
het laagdrempelige overleg tussen partners komen ook de
meest kwetsbare inwoners van Arnhem bij het wijkteam.
Deze groep zou anders mogelijk met een hulpvraag blijven
rondlopen, met alle gevolgen van dien.

Samenwerken binnen pilots
Het maken van een plan van waaruit een inwoner verder kan
vraagt om goede en effectieve oplossingen.
Die oplossingen kunnen onze coaches niet altijd alleen
bewerkstelligen. Juist daarom is onze samenwerking met de

Het effect van algemene voorzieningen
“Een mevrouw meldt zich bij het wijkteam, ze woont
sinds kort in Arnhem, is gescheiden en heeft 2 dochters
die naar de middelbare school gaan. Ze heeft problemen met haar bewindvoerder en maakt zich zorgen
over haar oudste dochter die slecht aardt in Arnhem.
In het tweede gesprek lijkt ze wat teneergeslagen.
Het huis is rommelig en al snel blijkt dat ze nauwelijks
buiten komt en sociale contacten mist.
We bespreken dat het misschien goed is als ze op zoek
gaat naar een (gratis) activiteit in de wijk, zodat ze er
eens uitkomt en actiever wordt. Ik stel voor dat ze gaat
wandelen met een groepje wijkbewoners die wekelijks
met elkaar afspreken om een route te lopen. Ze is wat
sceptisch, geeft aan niet van wandelen te houden, maar
geeft ook aan vertrouwen in mij te hebben en dat ze
het gaat proberen. Samen melden we haar aan bij een
wandelgroepje van een welzijnsorganisatie.
Drie weken later kom ik terug, het huis is opgeruimder
en ze verzorgt zichzelf weer, ze is blijer. Ze vertelt dat
ze al twee keer heeft gewandeld, en dat ze dat heel
leuk vindt. Ook buiten het groepje om heeft ze contact
met individuele leden van het groepje. Ze is op zoek
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naar een tweede wandelgroep, want “Ik wist het niet
maar ik vind wandelen heel leuk. Ik leer Arnhem beter
kennen en ik krijg contact met mensen in de wijk. Ook
heb ik een reden om naar buiten te gaan, en dat doet
me goed.”
Ze heeft haar leven weer in eigen hand, zet letterlijk
stappen en heeft daardoor ook figuurlijk een aantal
stappen gezet. Ze heeft gelijk gekregen van de rechter wat betreft haar bewindvoerder en is bij Rijnstad
gestart met een schuldhulpverleningstraject.
Als ik de laatste keer bij haar wegga heb ik er het volste
vertrouwen in dat ze weer grip heeft op haar leven, en
dat de wandelclub daar een grote rol in heeft gespeeld.
Onlangs heeft ze weer contact met mij gezocht omdat
ze graag weer aan het werk wil. Haar gezondheid is
echt verbeterd en ze kan weer werken. Met haar beide
dochters gaat het goed, en…..ze wandelt nu twee keer
per week met verschillende groepjes uit de wijk.“

			Een wijkcoach
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teams Leefomgeving zo belangrijk. Tot nu toe zien per wijk
wisselende samenwerkingen met deze teams. We hopen
die in de toekomst te optimaliseren, zodat we met hen op
wijkniveau kunnen kijken naar wat onze inwoners verder
kan helpen op het gebied van algemene voorzieningen, en in
bepaalde gevallen voor individuele inwoners.
Vroegtijdige signalering en vroegtijdig de juiste expertise op
de juiste plek inzetten zorgt volgens ons voor het waarmaken
van onze visie: Iedere Arnhemmer doet mee op basis van wat
hij kan. Om dit ook voor kwetsbare doelgroepen mogelijk
te maken hebben wij samen met onze netwerkpartners een
aantal pilots opgestart. Daarnaast nemen wij actief deel aan
pilots die door de gemeente Arnhem worden geïnitieerd en
gefaciliteerd. Wij hechten veel waarde aan het wijkgericht
werken en het in de wijk zoeken naar passende oplossingen
voor inwoners.

Arnhemse aanpak ‘Personen met verward
gedrag’
Binnen de Arnhemse aanpak ‘Personen met verward gedrag’
hebben wij als wijkteam het afgelopen jaar deelgenomen aan
de pilot Nazorg na detentie.

Pilot Nazorg na detentie
De casemanagers en doorstroomfunctionarissen van de Penitentiaire inrichting (PI) Arnhem, het samenwerkingsverband
van het Veiligheidshuis regio Arnhem en Wijkteams Arnhem
richten zich in deze pilot op psychisch kwetsbare gedetineerden die gemotiveerd zijn voor hulp en die binding hebben
met Arnhem.
De werkwijze maakt het mogelijk dat een wijkcoach al tijdens
detentie met de inwoner bespreekt hoe zijn situatie na detentie zal zijn. Daardoor ontvangt de ex-gedetineerde indien
nodig direct bij het verlaten van de PI hulp en zorg. Het doel
is het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoner en
het verminderen van recidive.
In 2019 wordt de pilot uitgebreid naar personen met een
Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) onder regie
van de PI Zutphen.

Pilot GGZ in de wijk

Ook de pilot GGZ in de wijk is in 2017 in Malburgen gestart
als onderdeel van de Arnhemse (wijk)aanpak ‘Personen met
verward gedrag’.
Met verschillende netwerkpartners; RIBW zorgbemiddeling,
ProPersona Fact, de OZO-coördinatoren, Achter de Voordeur
en Huisartsenpraktijk Dovenetel, wordt een outreachende
wijkaanpak ontwikkelt die gericht is op het vroeg signaleren
én het voorkomen van escalatie van problematiek bij zorgwekkende zorgmijders, de zogenaamde ‘kluizenaars’.
De werkwijze van GGZ in de wijk maakt een laagdrempelige
beoordeling door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige
(SPV) van Pro Persona mogelijk, zonder tussenkomst van een
huisarts. De SPV kan worden ingezet als de betrokken professional twijfelt of er sprake is van psychiatrische problematiek.
Psychiatrische problemen komen hierdoor eerder aan het
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licht waardoor de juiste zorg eerder kan worden ingezet en
escalatie van problemen wordt voorkomen. In een jaar tijd
zijn er zes aanmeldingen geweest voor de pilot. Het advies
na evaluatie is om de aanpak uit te breiden naar andere
huisartsenpraktijken om zodoende de kans op instroom te
vergroten.
Als onderdeel van het Arnhemse armoedebeleid ondersteunen wij de pilot;

Vroeg erop af
Deze pilot heeft betrekking op de vroegsignalering van
financiële problemen, met als doel inwoners te ondersteunen
in het realiseren van haalbare oplossingen voor de betalingsachterstanden en problematische schulden te voorkomen.
Rijnstad voert deze pilot uit, de nazorg is gedefinieerd door
de inzet van het wijkteam. We vinden het belangrijk om hier
betrokken te worden om het risico op betalingsachterstanden
en schulden te voorkomen.

STERKE VERHALEN - 12
“Hoe ga ik het gesprek aan met de
vrouw die haar man in zijn arm heeft
gebeten en de man die daarna zijn
zelfbeheersing verloor?” >>>

STERKE VERHALEN - 13
“Hoe filmisch is de situatie wanneer
je collega zegt: "Ik zou niet alleen naar
binnen gaan, er kruipt een slang en er
liggen 2 dode konijnen"?” >>>
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Medewerkers van Rijnstad vragen inwoners of zij het goed
vinden dat enkele weken na het eerste contact wijkcoaches
contact opnemen om te vragen hoe het gaat en of zij verdere
ondersteuning nodig hebben. De eerste indruk van deze
werkwijze is dat sommige inwoners zelf contact opnemen
met de wijkcoach, anderen vinden het prettig als er contact
met hen wordt opgenomen.

Project kansrijk opgroeien
Vanuit het wijkteam zijn we betrokken bij het project kansrijk
opgroeien. Samen met scholen en TLO onderzoeken we wat
er nodig is. Een eerste pilot die hieruit is voortgekomen is Het
Fort.

Pilot Het Fort
De pilot Het Fort biedt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een aanbod op het gebied van muziek, voeding, sport,
cultuur, individuele gesprekken, hoe om te gaan met geld en
keuze in vervolgonderwijs. Door dit gedurende twee jaar aan
te bieden wordt het kind de kans geboden andere keuzes te
maken in het leven dan zijn ouders en zo de vicieuze cirkel
van het gezinssysteem te doorbreken.
Vanuit het wijkteam zijn enkele coaches betrokken bij Het
Fort. Samen met scholen selecteren zij kinderen/gezinnen die
voor de pilot in aanmerking komen en volgen zij de betrokken
kinderen. Afgelopen jaar hebben acht kinderen meegedaan.
De wens bestaat om in de komende jaren meer kinderen te
betrekken.
Ook vanuit onze visie Een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar een
ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen hebben wij met
netwerkpartners samen gekeken hoe we inwoners zo goed
mogelijk kunnen faciliteren bij hun ondersteuningsvragen.

Pilot Maat Werkt
In de pilot Maat Werkt is er het afgelopen jaar gewerkt aan
een vernieuwende aanpak in de Arnhemse wijk Klarendal.
Vanuit een multidisciplinaire samenwerking tussen wijkcoaches, medewerkers van Werk & Inkomen en het UWV werd
gezocht naar oplossingen voor de vraagstukken die onder de
veranderopgaaf Doorbraak naar Werk liggen.
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Inwoners die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering worden gestimuleerd en ondersteund in het vinden van mogelijkheden tot het leveren van een maatschappelijke bijdrage.
Uitgangspunt van Maat Werkt is dat maatwerk mogelijk is en
daarmee de ruimte om te doen wat nodig is.
Inwoners die volgens de bestaande regels en procedures niet
verder komen met hun vragen op het gebied van financiën of
participatie worden vanuit Maat Werkt ondersteund.
Vanuit de pilot lukt het om in een kort tijdsbestek toch stappen te zetten. De vragen worden besproken in de informele
omgeving van de Molen. Vragen op terreinen buiten werk,
inkomen, schulden en opleiding komen soms wel ter sprake,
maar worden aan vaste wijkcoaches (buiten Maat Werkt) of
aan andere hulpverleners overgelaten.
Omdat de aanpak voor een aantal inwoners erg geslaagd is
geweest wordt de pilot in aangepaste vorm geïntegreerd in
het reguliere werk, wijkcoaches kunnen hiervoor “op maat”
ingevlogen worden.
Ook binnen de veranderopgaaf doorbraak naar werk passen
de;

Participatiespreekuren
De participatiespreekuren zijn ontstaan uit een behoefte tot
samenwerking met partijen die betrokken zijn rondom de
re-integratie van de inwoner. Voor inwoners die graag aan het

STERKE VERHALEN - 14
“Hoe spreek ik veerkracht van ouders
aan wanneer blijkt dat er restschade is
na de operatie van een tumor bij hun
zoon?” >>>
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Samenwerken in de wijk
"In een mail van Vivare staat dat er een ontruiming is
gepland. Op het adres wonen een man en een vrouw.
Ze hebben al vaker voor ontruiming gestaan. Er is
opnieuw een grote huurachterstand. Mijn plan is om
maandag of dinsdag op huisbezoek te gaan. Dan is
meneer namelijk pas weer terug. Kan ik samen met
iemand van het wijkteam optrekken in deze zaak?”
Deze inwoners blijken nog niet bekend te zijn bij het
wijkteam. Twee wijkcoaches geven aan de casus te
willen oppakken en samen met Vivare op huisbezoek te
gaan. Vivare heeft hen al geïntroduceerd bij de inwoners, zij weten dus dat de wijkcoaches meekomen.
De kracht zat hem vooral in het samen op huisbezoek
gaan. Deze inwoners hadden al vaker voor een ontruiming gestaan, maar nu hebben we samen het verhaal
van deze inwoners gehoord en afspraken gemaakt.
Als wijkcoach heb ik na deze afspraak regelmatig con-

werk willen is het vaak lastig om hun weg op het gebied van
re-integratie te vinden. Ze ervaren dat ze van het kastje naar
de muur worden gestuurd.
Voor veel inwoners is het al een hele stap om aan te geven
dat ze graag aan het werk willen. Als ze op hun weg richting
werk drempels tegenkomen kan dit eraan bijdragen dat ze
weer afhaken. Om inwoners en wijkcoaches te ondersteunen
in de wens van inwoners om te re-integreren, zijn er participatiespreekuren in het leven geroepen.
Per wijk verschilt het welke partijen op het spreekuur aanwezig zijn. Op het spreekuur in de wijk Malburgen zijn het UWV,
Werk en Inkomen, Activerend werk en de vrijwilligerscentrale
aanwezig. Tijdens dit spreekuur (een dagdeel in de maand
waarop coaches op vraag aansluiten) vertelt de inwoner kort
wat zijn wens is op het gebied van participatie en re-integratie. Met de verschillende partijen aan tafel wordt vervolgens
besproken welke stappen mogelijk zijn. De inwoner wordt
altijd door iemand meegenomen in de eerstvolgende stappen
die nodig zijn richting participatie of re-integratie.
Door deze samenwerking zien we dat mensen makkelijker
stappen zetten op de arbeidsmarkt. Een aantal inwoners
heeft op deze manier inmiddels een baan gevonden.
Het levert concreet op dat de verschillende partijen meer met
elkaar gaan samenwerken waardoor inwoners beter kunnen
re-integreren. Inwoners komen sneller bij de juiste persoon
terecht en er wordt beter gekeken welke omgevingsfactoren
belemmerend of juist helpend kunnen zijn in dit proces.
We zijn hier nog lerende in, maar we ervaren samen dat dit
wel een goede weg is.
Inmiddels zijn in al onze wijken, met uitzondering van wijkteam Noord-Oost, participatie spreekuren aanwezig.
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tact gehad met dit echtpaar. Veelal telefonisch, wat hen
heeft geholpen de afspraken na te komen (stok achter
de deur). Ik heb ook op andere leefgebieden met hen
gesproken en het netwerk in kaart gebracht.
Een van de afspraken die we hebben gemaakt was de
aanmelding bij Meldpunt Ontruimingen van Rijnstad
door Vivare. Vanuit het wijkteam heb ik het dossier
warm aan hen overgedragen. Zij zijn nu actief bezig met
de financiën en schulden.
Ik begrijp van Rijnstad dat de inwoners goed meewerken, de ontruiming is afgeblazen en de inwoners zetten
stappen vooruit als het gaat om een schuldenvrije
toekomst. De post is op orde, de beslagvrije voet is
kloppend, de vaste lasten worden betaald en ze werken
aan het oplossen van alle schulden.”

						
			Een wijkcoach

STERKE VERHALEN - 15
“Hoe wanhopig voel je je bij het vijfde
telefoontje betreffende de herregistratie SKJ?” >>>

STERKE VERHALEN - 16
“Wanneer kies ik nu voor een Orthopedagoog of een Psycholoog” vraag ik
aan de Orthopedagoog en deze aangeeft dat dit een grijs gebied is?” >>>

WIJKTEAMS ARNHEM

25

4

26

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

WIJKTEAMS ARNHEM

jaarverslag 2018

1

BEDRIJFSVOERING
De Ondersteunende Diensten worden deels afgenomen bij de
gemeente/De Connectie (ICT, Functionaris Gegevensbescherming) en deels vanuit de stafafdeling (P&O, Communicatie,
Financiën) op de locatie op de Zeelandsingel verzorgd.

ICT
Regiesysteem
Het huidige regiesysteem (CVS) is in overleg met de gemeente geëvalueerd. Mede als resultaat van geconstateerde
performance problemen is de keuze gemaakt op zoek te gaan
naar een nieuw systeem. Na een eerste marktconsultatie
is geconcludeerd dat hiervoor een Europese Aanbesteding
vereist is, waarvoor de activiteiten eind 2018 opgestart zijn.
Begin 2019 wordt het Programma van Eisen vastgesteld,
waarna de aanbesteding wordt gepubliceerd. Verwachting
is dat daarmee eind 2019/begin 2020 de overgang naar een
nieuw regiesysteem gerealiseerd zal zijn.

De bibliotheek, die veelvuldig door onze coaches wordt geraadpleegd ter ondersteuning van hun werk bevat 54 onderwerpen met informatie variërend van Activerend Werk tot de
Zorgtaxi. Hierin vinden coaches niet alleen achtergrondinformatie maar ook richtlijnen, routes en tips van hun collega’s.
Het laagdrempelig uitwisselen van informatie helpt om de
specialistische kennis goed toegankelijk te maken.

Nieuwe folderlijn
Omdat we als Wijkteams Arnhem zo duidelijk en transparant
mogelijk willen zijn voor de inwoner hebben we in 2018 onze
folderlijn herzien. Teksten zijn opnieuw geschreven, waarbij
nadrukkelijk is gekeken of het voor iedere inwoner van Arnhem leesbaar en begrijpelijk is.

P&O

Ondersteuning ICT door De Connectie

Verzuim

 De gesprekken rondom de zakelijke ontvlechting van de

Het verzuim is dit jaar gestegen. Deze toename is enigszins
vertekend doordat in de eerste maanden van 2017 het registratiesysteem niet optimaal functioneerde, waardoor destijds
verzuimcijfers niet volledig geregistreerd werden. Er is een
minimale toename in het langdurig verzuim, hieronder zijn
ook enkele niet-werkgerelateerde verzuimen.
Het verzuimpercentage over 2018 bedraagt een gemiddelde
van 5% .
Het verzuimpercentage ligt onder het gemiddelde in de
branche (5,7% in 2017 volgens de gegevens van Sociaal Werk
Nederland).

ICT ondersteuning zijn nog niet afgerond. Het blijkt ingewikkeld voor De Connectie om tot de juiste (bekostiging
van) leveringsafspraken met ons te komen. Zonder deze
informatie is het niet mogelijk om de samenwerking en de
kosten te evalueren versus mogelijk andere ICT aanbieders. Omdat dit laatste wel onze wens is, zullen deze
gesprekken volgend jaar worden voortgezet.
 Versnelde afschrijving laptops/telefoons:
Vanwege geconstateerde problemen is overeengekomen
om terug te gaan naar een gebruiksduur van 3 in plaats
van 5 jaar voor zowel telefoons als laptops. De vervanging
van deze apparatuur van alle medewerkers zal begin januari 2019 plaatsvinden.

BI Tool
In 2018 is een Business Intelligence Tool opgeleverd die het
voor het bestuur en de financiële controller mogelijk maakt
om de financiële voortgang (op wijkniveau) van de organisatie op de belangrijkste KPI’s op een overzichtelijke wijze te
monitoren. Deze gegevens worden dagelijks verwerkt.
In het kader van de Planning & Control Cyclus is dit een
mooie verbetering.
In overleg met gemeente Arnhem wordt nog gezocht naar de
mogelijkheid om ook de benutting van zorgbudgetten op een
voor bestuur en wijkteams toegankelijke en relevante wijze te
monitoren.

Intranet
Op woensdag 6 november heeft de live-gang van onze Intranet site Kiekus plaatsgevonden met tromgeroffel en gebak.
Sindsdien wordt Kiekus bij iedereen automatisch opgestart
na inloggen, en wordt er veelvuldig gebruik gemaakt bij het
uitwisselen van informatie. Bijna 60% van de collega’s is actief
op Kiekus en er zijn in totaal ruim 400 berichten gedeeld,
waarvan het merendeel met reacties of likes.
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In de teams en ook in samenwerking met de bedrijfsarts
wordt ingezet op preventie, zodat we gezamenlijk oog hebben voor de duurzame inzetbaarheid van iedereen.

Vertrouwenspersoon
Vanaf 1 maart 2018 is een contract afgesloten met een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en
integriteit. Gezien de korte termijn, het geringe aantal en de
aard van de meldingen zijn er nog geen conclusies te trekken
of aanbevelingen te doen.

STERKE VERHALEN - 17
“Hoe blijf ik hoopvol als ik bij drie
generaties betrokken ben?” >>>
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cao/Arbeidsvoorwaarden
Vanaf 1 januari 2018 geldt voor alle medewerkers van de
Stichting de cao Sociaal Werk. Dit is het resultaat van een harmonisatietraject dat in 2017 is afgerond. Alle medewerkers
hebben nu een arbeidsovereenkomst bij Wijkteams Arnhem.

Individueel Keuzebudget
De cao Sociaal Werk kent een Individueel Keuzebudget (IKB)
dat medewerkers de ruimte geeft hun eigen keuzes te maken.
Medewerkers konden in 2017 een keuze maken voor uitbetaling in geld of in verlof. In 2018 hebben we een meerkeuzesysteem geïntroduceerd waardoor medewerkers nu het IKB
kunnen aanwenden voor het fiscaal vriendelijk aanschaffen
van een fiets of het vergoeden van vakbondscontributie en
reiskosten.

Scholingen
Het opleidingsbeleid heeft in 2018 intern een duidelijke
structuur gekregen.
Er is een overzicht van thema’s opgesteld waarop ontwikkeling centraal én in de teams nodig is. Deze thema’s zijn
vastgesteld op basis van signalen uit de teams, medewerkers
P&O en externen via bijvoorbeeld onderzoeken, in samenspraak met business control voor de budgetverdeling centraal
en wijkgericht.
Hiermee is overzicht en structuur gekomen in de werkwijze
van opleiden en ontwikkelen binnen de wijkteams.
Bij het inkopen en evalueren van de trainingen wordt rekening gehouden met de borging en transfer van de kennis in
de teams. Het leren van elkaar en de professional op expertise inzetten is hier onlosmakelijk mee verbonden.
In 2018 is het gedachtegoed van de sociale netwerk strategieën verder geïmplementeerd in de teams. In 2019 moet dit
verder gaan renderen en wordt er een training “Werken bij
de Wijkteams Arnhem” ontwikkeld.
Alle wijkcoaches zijn in de zomer van 2018 extra getraind op
het thema Schulddienstverlening.
We vinden het als wijkteam belangrijk een lerende organisatie te zijn en aan te sluiten bij de actualiteit. We doen wat
nodig is. Dat kan door middel van een training, het leren van
elkaar, een aanpassing van een werkproces of het makkelijk
toegankelijk maken van informatie zijn. Voor het delen van
kennis en informatie gebruiken we een sociaal intranet.

STERKE VERHALEN - 18
“Hoe vaak vraag ik me af of wij inwoners niet meer inzicht kunnen geven in
de kosten?” >>>
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HUISVESTING
Vanuit de kerngedachte om ondersteuning dichtbij de inwoners te leveren, is voor alle wijkteams een kantoorlocatie in de
betreffende wijk beschikbaar van waaruit de wijkcoaches werken. Daarnaast maken de staf en het serviceteam gebruik van
dezelfde hoofdlocatie als het team Elden de Laar (op de Zeelandsingel). In alle acht gevallen geldt, dat deze kantoorlocaties niet in eigendom zijn van de stichting, maar gehuurd
worden.

In 2018 is daarnaast een aantal kleine locaties gedurende een
beperkt aantal dagdelen per week gehuurd, om vanuit dezelfde gedachte dichtbij de inwoner en het relevante netwerk
aanwezig te zijn.

FINANCIËN
De personeelsadministratie en de financiële administratie van
de stichting zijn uitbesteed aan AAG. Eind 2018 is een nieuwe
financiële controller aangenomen vanwege het vertrek
van de vorige (ad-interim) controller. Zie voor de financiële
verantwoording van Wijkteams Arnhem de desbetreffende
paragraaf in dit verslag.

PRIVACY EN INFORMATIEVEILIGHEID / AVG
Algemeen

De onderwerpen privacy en informatieveiligheid nemen een
prominente plek in als het gaat om het verwerken van de
veelal gevoelige gegevens binnen de stichting. Op meerdere
vlakken wordt daarom toegezien op zorgvuldige verwerking.

1 Kennis en bewustwording

Het privacybewustzijn bij de medewerkers van de stichting is
hoog. Dit bleek uit een onderzoek van de rekenkamer. Gezien
de gevoelige informatie die wordt verwerkt is dat noodzakelijk. Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn en
blijven van het doel waarvoor zij persoonsgegevens verwerken, en dat dit op een veilige manier gebeurt. We willen niet
meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is. Aan dit
bewustzijn is het afgelopen jaar gewerkt door deelname van
de medewerkers van de stichting aan de campagne Safe en
Sound, die ook door medewerkers van de gemeente Arnhem
is gevolgd. Omdat het bewustzijn moet worden onderhouden, worden er regelmatig activiteiten gepland ter bevordering daarvan. Aan het einde van 2018 zijn de Functionarissen
Gegevensbescherming (FG's) van de stichting en de gemeente Arnhem begonnen met een 'rondje' langs de wijkteams
voor een 'privacy-vragenuurtje', waarbij zij het gesprek aan-
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gingen met wijkcoaches over relevante vragen op het gebied
van privacy. Teamleiders Bestuurders kunnen de Functionaris
Gegevensbescherming(FG) en de Chief Information Officer
(CISO) halfjaarlijks uitnodigen om met de teams in gesprek te
gaan over privacy en informatieveiligheid.

2 Privacy en Informatieveiligheidsplan

Wijkteams Arnhem voert in opdracht van de gemeente
werkzaamheden uit in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet en de Wet
schuldhulpverlening. Afspraken over de werkzaamheden zijn
opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst tussen deze
partijen. Daarnaast is er een overeenkomst gegevensverwerking afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over verantwoordelijkheden van partijen in het kader van de verwerking
van persoonsgegevens. In die laatstgenoemde overeenkomst
is in artikel 4 bepaald dat de stichting een 'plan van aanpak'
vaststelt betreffende de informatieveiligheid en privacy.
Het conceptplan is door het algemeen bestuur in december
2018 vastgesteld en aan het college van burgemeester en
wethouders verstrekt ter goedkeuring.

3 Overlegstructuur

Op regelmatige basis bespreken de Zakelijk Medebestuurder,
de CISO en de FG van de stichting de ontwikkelingen op het
gebied van informatieveiligheid en privacy. Met de CISO en
FG van de gemeente Arnhem is contact op basis van noodzaak en behoefte.

4 Regiesysteem

Het regiesysteem van Wijkteams Arnhem is voor inwoners
toegankelijk via DigiD. Het gebruik van DigiD vereist ook een
jaarlijkse audit, waaraan het regiesysteem ondervonden
wordt. Uit de audit kwamen enkele aandachtspunten naar
voren die inmiddels zijn opgelost. Hiermee kunnen we door
naar het volgend jaar.

5 Beveiligd emailverkeer

In het afgelopen jaar is, naast de eerder geïmplementeerde
veilige emailroutes tussen Wijkteams Arnhem, gemeente
Arnhem en de externe backoffice, een veilige mailoplossing
geïmplementeerd.
Medewerkers kunnen gebruik maken van deze oplossing
vanuit hun eigen mailaccount. Het uitgangspunt is en blijft zo
min mogelijk persoonsgevoelige informatie mailen. Wanneer
de noodzaak er wel is, moet dat veilig.

AVG

Veel aandacht is in 2018 uitgegaan naar de implementatie
van de in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vermeldenswaardig zijn de volgende stappen
die daarbij gezet zijn.

1 Functionaris gegevensbescherming

In april 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een externe functionaris voor de gegevensbescherming te benoemen.
Deze benoeming bestaat in ieder geval tot 1 januari 2020.
De taken en bevoegdheden van de functionaris zijn verwoord
in de AVG, maar zijn ook vastgelegd in het Statuut voor de FG.

jaarverslag 2018

2 Verwerkingsregister

Om transparantie te realiseren met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt door de stichting, heeft
het Algemeen Bestuur op 23 juli 2018 een verwerkingsregister vastgesteld. Dit register is een dynamisch document en
bevat een opsomming van bedrijfsprocessen en de persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt binnen de stichting.
Dit zijn met name de processen en persoonsgegevens voortvloeiende uit de opdracht van de gemeente Arnhem worden
uitgevoerd (hulpverlening in het kader van Jeugdwet, Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015, Leerlingenvervoer,
Schuldhulpverlening). Daarnaast zijn er interne bedrijfsprocessen opgenomen. Behalve de categorie van persoonsgegevens en de betrokkenen is in het register aangegeven wat de
wettelijke bewaartermijnen zijn voor deze persoonsgegevens.
Bij uitbreiding of wijziging van werkzaamheden, waarbij
persoonsgegevens verwerkt worden, wordt het register aangepast en jaarlijks vastgestelde werkafspraken.

3 Privacyverklaring internet

Eén van de uitgangspunten van de AVG is de verantwoordingsplicht van organisaties. Zij moeten duidelijk maken
wat zij doen, waarom en hoe, op een toegankelijke wijze.
Op de website van de stichting staat dit helder omschreven.
Daarnaast is voor het personeel van de stichting in heldere
bewoordingen omschreven wat zij met persoonsgegevens
van haar medewerkers doet.

4 Verwerkingsovereenkomsten

Stichting Sociale Wijkteams Arnhem heeft met een aantal
partijen overeenkomsten voor werkzaamheden waarbij
persoonsgegevens worden verwerkt. Met die partijen zijn, of
worden op korte termijn, zogenaamde verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd hoe de
verwerkende partij omgaat met persoonsgegevens.

5 Beveiligingsincidenten

Uiteraard is het uitgangspunt dat iedereen zorgvuldig met
persoonsgegevens omgaat, maar het kan voorkomen dat
persoonsgegevens in verkeerde handen terechtkomen.
Voor een dergelijk datalek is een meldingsproces vastgesteld.
De CISO van de Stichting houdt in een centrale registratie beveiligingsincidenten bij. In 2018 zijn er zes incidenten gemeld.
Het grootste deel daarvan waren gevallen van verkeerde
adressering (83%). Eén van de incidenten is gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (17%); In dit geval ging het om
de diefstal van een laptop, telefoon en aantekeningen van
een wijkcoach).
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RAAD VAN TOEZICHT
Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

Inleiding

Op 9 november 2016 werd Stichting Sociale Wijkteams
Arnhem opgericht. Bij oprichting van de stichting is vanuit
governance optiek ook voorzien in een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht is het adviserend en controlerend
orgaan van de stichting.
Na 2017 was ook 2018 een enerverend jaar voor zowel de
raad als de stichting. Samen steeds opererend vanuit de
bedoeling ‘Doen wat nodig is’, vraagt zowel een open als ook
een constructief kritische houding. Het is goed merkbaar dat
deze bedoeling voor zowel bestuur als raad leidend is voor de
wijze waarop wij de onderwerpen bespreken.
Dit vergt van een ieder van ons inspanning. Mooi is het te
bemerken dat wij ons hierin nog steeds ontwikkelen. De raad
heeft er dan ook vertrouwen in dat dit zich ook in 2019 zal
voortzetten.
Los van de organisatorische ontwikkelingen, stond het afgelopen jaar in het teken van de vervanging van een nieuwe
Zakelijk Medebestuurder alsmede de heroverweging van de
functiewaardering van de Teamleider Bestuurders.
Na de werving van drie nieuwe leden in 2017, werd 2018 het
eerste jaar op volledige sterkte voor de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht

Taak en werkwijze

De wijze waarop de Raad van Toezicht zijn taak uitvoert vindt
haar basis in de statuten en de governance code. Uiteraard
staat het dagelijks handelen altijd in het licht van de bedoeling van de stichting.
De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar zeven maal
regulier vergaderd.
Het jaar 2018 stond in het teken van opbouw en ontwikkeling. Zowel voor de Raad van Toezicht zelf als voor het totaal
van de organisatie geldt dat veel processen nog in ontwikkeling zijn.
Belangrijk daarbij is dat dit steeds wordt bekeken in het licht
van de bedoeling van de stichting en de wijze waarop zij
uitvoeringsgericht werkt. Vanzelfsprekend wordt de werkwijze van de Raad van Toezicht hiermee zoveel als mogelijk in
overeenstemming gebracht.
Informatievoorziening vindt plaats vanuit het bestuur van de
stichting , dit gebeurt pro-actief vanuit het bestuur, waarbij
ook hier gezamenlijk wordt gepionierd over het vinden van
een goede balans in hoeveelheid en specifieke informatievoorziening en behoefte.
Via het lidmaatschap van de NVTZ blijft de Raad van Toezicht
op de hoogte van de ontwikkelingen inzake governance in het
veld van zorg en welzijn.

Een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht, hun
functie, rooster van aan- en aftreden, beroepsgegevens en
nevenfuncties staan eerder vermeld in dit jaarverslag.

Rooster aftreden
De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een
door de raad vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht is
zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar,
het bestuur van de stichting en andere mogelijke belanghebbende en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen
opereren.

STERKE VERHALEN - 19
“Wat zeg ik dan toch tegen die Beschermd Wonen aanbieder die aangeeft dat de inwoner inderdaad nauwelijks begeleiding ontvangt, terwijl hij er
al een half jaar woont?” >>>

Commissies
De Raad van Toezicht kent geen separate commissies. Wel
zijn er per aandachtsgebied aandachtfunctionarissen benoemd. Deze zijn tevens eerder opgenomen in dit jaarverslag.

Bezoldiging
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding
van 250 euro per lid (de voorzitter 300 euro) per Raad van
Toezicht vergadering. Voor het voeren van beoordelingsgesprekken met de Teamleider Bestuurders een vergoeding
van 125 euro per lid per jaargesprek. Jaargesprekken worden
altijd gevoerd door twee leden van de Raad van Toezicht.
Deze vergoedingsregeling is vastgelegd in het document
‘Vergoeding RvT’.
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STERKE VERHALEN - 20
“Wat doe ik wanneer ik tijdens mijn
vakantie dan toch dat appje lees:
"Wij hebben ons ingesloten en mijn
kind is in gevaar"?” >>>

WIJKTEAMS ARNHEM

31

Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht
het bestuur geadviseerd en/of in de sfeer van “sparring partner” gesproken over de volgende onderwerpen:
 ontvlechting ICT vanuit de gemeenten
 reglement van bestuur van de stichting
 Kernwaarden van de wijkteams
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend inzake:
 Jaarverslag 2017 alsmede het voorstel ten aanzien van
de algemene en bestemmingsreserve
 Q rapportages 2018
 Meerjarenbegroting 2019-2022
 Begroting 2019
De Raad van Toezicht heeft in haar rol als werkgever de volgende activiteiten verricht:
 Jaargesprekken met alle Teamleider Bestuurders.
 Werving van een interim Zakelijk Medebestuurder als
gevolg van het vertrek van de zittende Zakelijk Medebestuurder. En vervolgens werving van de nieuwe Zakelijk
Medebestuurder.
 Goedkeuring van het voorstel vanuit het bestuur inzake
de wijziging van de zittingsduur van de voorzitter van het
bestuur van de stichting.
 Heroverweging en herziening van de functiewaardering
van de Teamleider Bestuurders.

Evaluatie Raad van Toezicht
In 2018 heeft de eerste (zelf)evaluatie plaatsgevonden. Aan
de hand van een aantal vragen heeft de Raad van Toezicht
geëvalueerd. De raad kijkt terug op een goede periode, maar
ziet ook zeker ruimte voor ontwikkeling. Zo wil de raad graag
meer gevoel krijgen bij de organisatie, om zodoende voldoende aansluiting en betrokkenheid te krijgen en houden. Om
dit te kunnen bewerkstelligen zijn een aantal actiepunten
geformuleerd.
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Daarnaast heeft in oktober in een gezamenlijke heisessie met
het bestuur van de stichting een evaluatie plaatsgevonden.
In deze evaluatie zijn ook de door de raad geformuleerde
actiepunten besproken, aangescherpt en overeengekomen.
Dit, teneinde de synergie te verbeteren, om zodoende recht
te kunnen blijven doen aan het uitgangspunt ‘Doen wat nodig
is’.
Conform de governance richtlijnen is het gebruikelijk c.q.
wordt het de Raad van Toezicht aangeraden jaarlijks te evalueren. Waarbij het ene jaar de raad een zelfevaluatie doet, en
het andere jaar deze evaluatie laat plaatsvinden onder leiding
van een externe. In 2018 heeft de eerste zelfevaluatie door
de raad plaatsvonden. Derhalve zal in 2019 zal de raad met
externe ondersteuning geëvalueerd worden. Doelstelling van
de raad is dit vervolgens eens per twee jaar te herhalen.
Samenvattend was 2018 wederom een dynamisch jaar, waarin wij gezamenlijk een verdere ontwikkeling hebben doorgemaakt binnen de uitvoeringsgerichte organisatie. We kijken
uit naar een inspirerend en leerzaam 2019.

BESTUUR
Het bestuur bestuurt Wijkteams Arnhem onder toezicht van
de Raad van Toezicht (RvT). Het bestuur wordt gevormd door
de acht Teamleider Bestuurders van de wijkteams en een
Zakelijk Medebestuurder van de staf en het serviceteam.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren en
realiseren van de missie, visie en strategie; en in die hoedanigheid voor het uitvoeren van de afspraken, zoals verwoord
in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente
Arnhem.

Het bestuur is in 2018 wekelijks bijeengekomen in een
bestuursoverleg onder leiding van de voorzitter; daarnaast is
het bestuur samengekomen voor specifiek inhoudelijk overleg tijdens diverse themamiddagen.
Conform afspraken in het reglement, is in 2018 een nieuwe
voorzitter gekozen. Deze voorzitter heeft samen met de
Zakelijk Medebestuurder (en afwisselend aangevuld met een
van de andere Teamleider Bestuurders) namens het bestuur
zes reguliere overleggen gehad met de Raad van Toezicht,
aangevuld met een heisessie met het complete bestuur.
Daarnaast heeft de voorzitter samen met de Zakelijk Medebestuurder (en eveneens een, per keer wisselende, Teamleider Bestuurder) 6-wekelijks een strategisch overleg gehad
met de opdrachtgever, tussendoor aangevuld met operationele overleggen. Tijdens deze overleggen zijn lopende zaken
in het kader van de opdracht besproken.
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Een afvaardiging van het bestuur heeft 3-wekelijks overleg
gehad met de Raad van Medezeggenschap. Doel van deze
gesprekken was om te toetsen of medezeggenschap op specifieke onderwerpen goed is toegepast binnen de teams. Daarnaast heeft iedere bestuurder regelmatig gesprekken gehad
met de eigen teams over organisatiebrede ontwikkelingen.
Qua samenstelling is het bestuur in 2018 op sterkte gekomen
door de aanname van een nieuwe Zakelijk Medebestuurder
ter vervanging van de ad-interim Zakelijk Medebestuurder.

STERKE VERHALEN - 21
“Hoe maak ik pas op de plaats in dit
soms filmdecor?” >>>
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RAAD VAN MEDEZEGGENSCHAP
De Raad van Medezeggenschap (RvM) ziet toe op de medezeggenschap van alle medewerkers in de organisatie en controleert of we de afspraken, zoals de Teamleider Bestuurders
die met afgevaardigden van de RvM zijn overeengekomen in
een convenant, naleven. De RvM heeft in 2018 een tweedaagse training gevolgd waarin zij handvaten kregen om de
zeggenschap binnen de teams te promoten en om helder te
krijgen hoe zij zich kunnen profileren binnen de organisatie.
In 2019 zal de medezeggenschap zoals die nu is vormgegeven
in de stichting geëvalueerd worden.

STERKE VERHALEN - 22
“Hoe verrassend blijkt de uitkomst van
een netwerkberaad en lukt het me de
regie daar ook werkelijk te laten?” >>>
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Wachttijden

 Maak werk van bereikbaarheid (betere bereikbaarheid,

De wachttijden voor een keukentafelgesprek zijn in 2018 op
een uitzondering na maximaal 2 weken. Iedere inwoner kreeg
via de website of na telefonisch contact met ons serviceteam
binnen 2 weken een afspraak met een wijkcoach.

continuïteit, afwezigheid, overweeg één coach in plaats
van twee te koppelen aan een inwoner);
 Maak werk van wijkversterking (bekendheid bij
scholen ed.);
 Maak werk van vertrouwen.

ONDERZOEKEN
Het afgelopen jaar hebben we de volgende onderzoeken/input gebruikt om onze kwaliteit te staven en te kijken naar wat
we zouden kunnen verbeteren:

Kwalitatief onderzoek van Movisie (nov 2018): ‘Jongeren
en ouders aan het woord’ en de reactie van de adviesraad
Jeugdhulp daarop;
In het bijbehorende rapport wordt aangegeven dat Jongeren en gezinnen erg tevreden zijn over het wijkteam en hun
ondersteuning en over het resultaat. Inwoners geven aan dat
de coaches toegankelijk en goed bereikbaar zijn, snel contact
maken, kundig en gelijkwaardig en dat ze een breed overzicht
hebben. Zij ervaren geen wachttijd, snelle toewijzingen en
passende hulp.
Als aandachtspunt geven zij het verbeteren van het Mijn
Plan Ons Plan (MPOP) en het gebruik ervan mee. Ook onze
bekendheid is een aandachtspunt, mensen weten volgens dit
rapport onvoldoende dat het wijkteam bestaat en waarvoor
het wijkteam is.
Kwantitatief onderzoek van de gemeente (sept. 2018):
‘Inwonerservaringsonderzoek Sociale Wijkteams Arnhem
2017’;
In dit onderzoek wordt de wijkcoach positief beoordeeld
met een gemiddeld cijfer van een 7,3. Inwoners voelen zich
serieus genomen, zijn tevreden over de manier waarop de
situatie besproken wordt, het samen zoeken naar oplossingen, de manier waarop afspraken worden vastgelegd en de
kennis van de coach. De bereikbaarheid van de coach is een
aandachtspunt (66% van de inwoners vindt de coach goed
bereikbaar, 13 % is ontevreden, rest neutraal).
Drie gesprekken met inwoners door Adviesraden gevolgd
door het adviesrapport; ‘Maak werk van Maatwerk’;
Belangrijkste punten adviesrapport 'Maak werk van Maatwerk'
 Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt;
 Maak werk van kennisniveau: de coach heeft voldoende kennis en competenties nodig om samenhangend en
integraal te kunnen adviseren en weet voor specifieke
kennis waar hij deze in kan schakelen. De coach werkt als
regisseur en kent de procesmatige afspraken;
 Maak werk van informatievoorziening: bekendheid vergroten, verwachtingen van het proces duidelijk communiceren, MPOP beter inzetten;
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In november 2018 bracht Sociaal Werk Nederland met
gasten vanuit de ministeries van Algemene Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving, FCB, Mind,
Pensioenfonds en NJI een bezoek aan de wijkteams van
Arnhem. Naar aanleiding van dit bezoek ontvingen we een
reflectieverslag.
Sociaal Werk Nederland heeft waardering voor de sterke
drive gericht op transformatie en om van daaruit tot samenwerking en partnerschap met de gemeente en andere partners te komen. Zij gaven ons daarna een compliment voor
het consistent werken vanuit de gezamenlijke visie binnen
de complexe omgeving waarin gewerkt wordt, waardoor een
sterk kompas ontstaat dat richting geeft.
Zij adviseerden ons om het uitgangspunt dat er vertrouwen is
in de autonomie van de wijkcoach die de ruimte heeft om te
doen wat nodig is te behouden.

KLACHTEN EN BEZWAREN
Standaard beschikkingen
Zoals afgesproken met de opdrachtgever ontvangen alle
inwoners van Arnhem die een toewijzing voor een specialistische voorziening krijgen een beschikking.
Op dit moment is dit een taakstelling die bij de gemeente
Arnhem is belegd en is het op hoofdlijnen een geautomatiseerd proces wat extern uitgevoerd wordt.
Omdat wij zien dat niet alle beschikkingen voor inwoners
even duidelijk zijn, onderzoeken wij of er mogelijkheden zijn
om dit aan te passen zodat het voor inwoners beter leesbaar
is.

Bezwaren
Ondanks dat onze coaches met inwoners en hun netwerk
een plan maken en van daaruit kijken welke ondersteuning er
nodig is, is niet iedere inwoner na contact met de wijkcoach
tevreden over de zorg die hij al dan niet krijgt toegewezen.
Iedere inwoner van Arnhem heeft de gelegenheid om bezwaar te maken op een beschikking. In 2018 zijn er binnen de
Wmo 50 bezwaren ingediend, hiervan zijn er 31 in 2018 afgehandeld. De overige 19 behandelingen lopen nog en zullen in
2019 worden behandeld.
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OVERZICHT BEZWAREN NAAR ONDERWERP
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Hulpmiddelen
Woningaanpassing
Vervoersvoorziening
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Daarvan afgehandeld in 2018

Van de 31 afgehandelde bezwaren waren er;

Categorie

Aantallen

Percentages

Bejegening

5

13

26%

Informatieverstrekking

4

Ingetrokken

8

16%

Motivering

2

Ongegrond

9

18%

Rechtszekerheid/vertrouwen

Niet-ontvankelijk

1

2%

Herzien/gegrond

Het aantal bezwaarschriften is, ondanks het versturen van
de standaard beschikking afgelopen jaar, nagenoeg gelijk
gebleven. Er zijn in 2018 in totaal 50 bezwaren ingediend ten
opzichte van 55 bezwaren in 2017.
De afdeling Juridische Zaken van de gemeente geeft over het
aantal bezwaarschriften aan:
“Deze instroom duidt op een grote mate van tevredenheid
over de uitvoering van de Wmo”.
Naast dat een inwoner het niet eens kan zijn met een beslissing die een wijkcoach heeft genomen kan hij ook ontevreden
zijn over de werkwijze van het wijkteam of de bejegening van
een wijkcoach. Voor die inwoners is er de mogelijkheid om
een klacht in te dienen.

Klachten
In 2018 zijn er bij de gemeente 38 klachten binnengekomen
over het wijkteam, hieronder staat een uitsplitsing in categorieën en het oordeel over de klacht.
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Redelijkheid

1

Toegankelijkheid

7

Voortvarendheid in handelen

7

Oordeel
Gegrond

12

Gedeeltelijk gegrond

3

Niet gegrond

4

Geen oordeel

10

Ingetrokken

1

Beëindigd

5

Niet ontvankelijk

1

Behandeling loopt nog

2

Omdat wij continu bezig zijn onze dienstverlening en interne
processen aan te passen wordt er onder andere naar aanleiding van deze klachten gekeken naar wat er beter moet.
Een onderdeel hiervan is ook dat wij per 2019 de afhandeling
van al onze klachten zelf gaan vormgeven. Voor de inwoner is
er dus nog één aanspreekpunt, dat is het wijkteam.
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Schulddienstverlening
Omdat wij als wijkteam (een deel van de) schuldhulpverlening binnen de gemeente Arnhem uitvoeren vraagt de gemeente ons, evenals de andere uitvoerende instanties op het
gebied van schuldhulpverlening geaccrediteerd te worden
door de NVVK (Nederlandse Vereniging van VolksKrediet), wij
hebben deze audit in 2018 opgestart en hopen deze in 2019
positief af te ronden.

STERKE VERHALEN - 23
“Hoe stil word ik wanneer een moeder
op het spreekuur binnenloopt met het
verzoek om een pleeggezin voor haar
zoon te zoeken omdat zij hem niet kan
bieden wat hij nodig heeft?” >>>

Rekenkameronderzoek Schuldhulpverlening
In 2018 is er een rekenkameronderzoek gestart naar de
effectiviteit van de schuldhulpverlening binnen de gemeente
Arnhem waaraan Wijkteams Arnhem zijn medewerking heeft
verleend. In het onderzoek wordt gekeken naar de verschillende schakels in de schuldhulpverlening en hoe de inwoner
dit ervaart. Ook hiervan wordt in 2019 de uitslag verwacht.
Gezien de grote vraag naar ondersteuning van inwoners op
het gebied van financiën zijn onze coaches in 2018 extra
geschoold op het gebied van schulddienstverlening.
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Wijkteams Arnhem wordt gedragen door betrokken medewerkers die zich met hoofd en hart inzetten voor een Arnhemse
samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet
naar elkaar. Dit blijven we doen vanuit de benadering dat wat
mensen zelf kunnen, altijd centraal staat.
In 2019 zullen we daarbij extra aandacht geven aan onderstaande zaken.

Evaluatie bestuursstructuur
In 2017 is gekozen voor een algemeen bestuur bestaand uit
acht Teamleider Bestuurders van de wijken en één Zakelijk
Medebestuurder. De evaluatie van deze gekozen bestuursstructuur binnen Wijkteams Arnhem zou eind 2018 gereed
zijn; deze is echter doorgeschoven naar begin 2019.

MPOP

Verdere ontvlechting gemeente

In 2019 zullen we de resultaten die in 2018 uit onderzoeken
zijn gekomen gebruiken om het MPOP te verbeteren en zo
nog meer de aansluiting te zoeken bij de behoeften van inwoners. Wat ondersteunt in het oplossen van de ondersteuningsvraag (nut en noodzaak).

De wijkteams zijn een zelfstandige stichting. Op het gebied
van ICT en informatievoorziening zou in 2017 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden afgesloten tussen de
gemeente (en het door haar opgerichte shared servicecentrum De Connectie) en de wijkteams voor een termijn van
twee jaar. Dit is tot op heden niet gerealiseerd; met name
de uitwerking van de gewenste leveringsvoorwaarden vraagt
meer tijd van De Connectie. Dit traject zal in 2019 verder
voortgezet worden.

Werken als generalist/specialist
We zullen blijven investeren in generalistische kennis en het
behoud van specialistische expertise. De scholing van onze
coaches blijft verder erop gericht dat zij handvaten houden
om te werken vanuit sociale netwerkstrategieën en hoe zij
inwoners in hun kracht kunnen zetten.

Monitoringsysteem
Met de tekorten in het sociaal domein is de noodzaak om
de ontwikkeling van de (gemiddelde) zorgkosten te kunnen
volgen nog groter geworden. Om voldoende grip te krijgen
op de kosten zullen we bij de gemeente inzetten op een beter
monitoringsysteem.

Pilot Schuytgraaf/Malburgen:
Samenwerken met de wijk:

Nieuw registratiesysteem
Ons huidige registratiesysteem sluit onvoldoende aan bij
onze eisen. Het vinden van een vervangend systeem vraagt
van de stichting en van de gemeente Arnhem het nodige aan
menskracht. Op basis van marktconsultaties is geconcludeerd
dat vervanging van dit systeem middels een aanbestedingsprocedure dient plaats te vinden. Hiertoe zal begin 2019 een
Programma van Eisen opgesteld worden: hierbij zullen functionaliteit, performance en gebruiksvriendelijkheid belangrijke
onderdelen zijn van het programma van eisen. Dit Programma van Eisen zal begin 2019 gepubliceerd worden, zodat
medio 2019 de keuze voor een nieuw regiesysteem gemaakt
kan worden. Implementatie van het nieuwe systeem zal dan
naar verwachting eind 2019/begin 2020 plaatsvinden.

In de oorspronkelijke opdracht aan de wijkteams is tevens
het vormgeven van verdergaande transformatie middels
vroegsignalering en kortdurende begeleiding door coaches
benoemd. Door preventieve inzet & kortdurende begeleiding
zou opschaling van zorg minder nodig zijn, hetgeen goed is
voor zowel de inwoner zelf als de gemeente. Vanaf de start
van de wijkteams is aangegeven dat het in de bestaande
bezetting niet mogelijk blijkt om aan dit onderdeel van de
transformatie-opdracht te voldoen. Omdat we als organisatie wel sterk blijven geloven in het positieve effect van deze
vroegtijdige inzet, hebben we besloten om vanuit onze vrije
reserve middelen vrij te maken om een pilot mogelijk te
maken. Het komende jaar zullen we met dit project in twee
wijken aan de slag gaan.
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ALGEMEEN
De stichting is opgericht in het najaar van 2016. 1 januari 2017
is de stichting feitelijk gestart.
In de vergelijkende cijfers in staat van baten en lasten is gekeken naar de begrotingscijfers 2018 en de realisatie van het jaar
2018 in vergelijking met 2017.

Kader 2018
Wijkteams Arnhem wordt voor de uitvoering volledig
gefinancierd door de gemeente Arnhem. Voor de uitvoering
van de taken van de Wmo en Jeugdwet en een deel van de
Wet gemeentelijke schulddienstverlening is voor 2018 een
bedrag toegekend van € 15,1 mln. Dit is 280k hoger dan
oorspronkelijk was begroot. Het verschil is voortgekomen uit
de addendum van de DVO met gemeente Arnhem inzake het
Leerlingenvervoer en het Maatwerkvervoer. Daarnaast is
€ 77k extra aan projectbijdragen gerealiseerd.

Resultaat 2018
De stichting heeft over 2018 een positief resultaat behaald
van € 203k. Dit positieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door extra omzet en lagere materiële kosten, deels
gecompenseerd door hogere personeelskosten in vergelijking
met de begroting. Dit laatste is voornamelijk het gevolg van
de uitbreiding van de opdracht, de inhuur van personeel niet
in loondienst in verband met tijdelijke (ziekte-)vervanging en
her-allocatie van materiele kosten naar personeelskosten.

Personeelskosten
Bezetting
Door de uitbreiding van de opdracht is een deel van de personeelskosten circa € 280k hoger uitgevallen dan begroot.
De staf- en serviceteams waren in 2018 niet volledig bezet,
hierdoor zijn deze kosten circa € 360k lager uitgevallen dan
begroot. Om deze reden is het nodig geweest om een aantal
interim medewerkers in te huren (personeel niet in loondienst, totale extra kosten circa € 550k). De inhuur was voornamelijk ten behoeve van de ad-interim Zakelijk Medebestuurder en de ad-interim Business Controller; daarnaast zijn
er diverse langdurig zieke coaches tijdelijk vervangen middels
inhuur. Tot slot is sprake van her-allocatie vanuit de materiele
kosten naar personeelskosten ter hoogte van circa € 120k.
Met name als gevolg hiervan zijn de personeelskosten circa
€ 600k hoger dan begroot
Voor wat betreft de personele kosten geldt dat deze gestegen zijn als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen.
De stijging van het aantal FTE’s is veroorzaakt doordat in
de loop van 2017 het besluit is genomen af te stappen van
zzp-dienstverbanden van wijkcoaches; hierdoor zijn een
aantal coaches in de loop van het jaar in loondienst gekomen.
Daarnaast is er sprake geweest van de uitbreiding van de
opdracht en het op sterkte brengen van het staf- en serviceteam.

jaarverslag 2018

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten blijven circa € 400k achter op de
begroting (zie 1.2). Deels wordt dit veroorzaakt door de
eerder aangegeven herallocatie van € 120k materiele kosten
(expertisebudget) naar personeelskosten (door de aanname
van twee interne gedragsdeskundigen). Het restant van de
afwijking ten opzicht van de begroting bestaat uit een verzameling van diverse, kleinere posten.
In onderstaande alinea’s zal er een verklaring gegeven worden tussen de gerealiseerde kosten van 2018 in vergelijking
met dezelfde kostensoort van 2017 (zie 1.7).
In vergelijking met de realisatie van 2017 zijn de overige
bedrijfskosten met € 25k gestegen.

Huisvesting
In vergelijking met het jaar 2017 zijn de huisvestingskosten
gestegen. Deels heeft dit te maken met de toegepaste indexatie. Daarnaast is er in 2018 ook huur in rekening gebracht
voor één extra vestiging, hetgeen niet het geval was in 2017.

Kantoorkosten
De drukwerkkosten zijn circa € 9k gestegen in vergelijking met
2017 als gevolg van het uitbrengen van nieuwe folders.
De automatiseringskosten zijn ongeveer € 16k gestegen in
vergelijking met het jaar 2017. In 2018 heeft de implementatie plaats gevonden van het intranet. Het grootste gedeelte
van de stijging van deze kosten heeft hier betrekking op.
Ten aanzien van de kosten administratieve diensten, kosten
financial services en kosten salarisverwerking geldt dat deze
in 2018 deels anders toegewezen zijn in vergelijking met
2017. De samenvoeging van deze kosten bedraagt in 2017
ongeveer € 138k. De totale vergelijkbare kosten komen in
2018 uit op een bedrag van € 157k. Het verschil is voornamelijk toe te schrijven aan de kosten van de implementatie van
de BI tool in 2018.
De kosten van communicatie/overig zijn in 2018 aanzienlijk
verminderd. In 2017 is er veel tijd en geld besteed aan de
website van Wijkteams Arnhem.

ALGEMENE KOSTEN
De kosten voor het expertisenetwerk zijn in vergelijking met
2017 afgenomen met ongeveer € 86k. De expertise die in
2017 extern is ingekocht is, is in 2018 via aanname van
2 interne gedragsdeskundigen geborgd.
De overige kosten zijn sterk toegenomen in 2018. De belangrijkste oorzaak is dat er een naheffingsaanslag is geweest van
de belastingdienst over 2017.
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RISICOPARAGRAAF
In deze paragraaf worden de belangrijkste risico’s beschreven
die door de organisatie worden onderkend en beheersmaatregelen aangegeven.

Ontwikkelingen Zorgbudget

Afschrijving
De afschrijving is beperkt tot e-bikes en meubilair boven de
€ 1.500. Er is door de stichting nauwelijks geïnvesteerd in
2018. Het meubilair moet nog van de gemeente worden
overgenomen, dat zal gaan plaatsvinden in 2019.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt op balansdatum € 1,8 miljoen. Het verschil van € 0,2 miljoen is de toevoeging van het resultaat van 2018 aan de reserves.
Van deze € 1,8 is ongeveer € 250k vrije reserve. De overige
€ 1,55 miljoen is als bestemmingsreserve aangemerkt.
De bestemmingsreserves worden aangewend om de te
verwachten kosten te dekken die betrekking hebben op de
ontwikkelingen op het gebied van ICT, Plan Schuytgraaf/
Malburgen, ziektevervanging staf.

Solvabiliteit
Met een eigen vermogen van ongeveer 49% ten opzichte van
het totale vermogen is de stichting voldoende solvabel.

Liquiditeit
De stichting is voldoende in staat om aan haar verplichtingen
op korte termijn te voldoen. Op balansdatum is de verhouding tussen vlottende activa en passiva ruim 195%. De
stichting kent bovendien de extra zekerheid dat de gemeente
Arnhem iedere drie maanden 25% van het jaarbudget per
voorschot verstrekt.

Continuïteit
Op basis van bovenstaande financiële positie zien we geen
directe vraagstukken omtrent de continuïteit van de organisatie. Wel is sprake van een relatief slechts kleine vrije reserve,
waardoor de mogelijkheid om onvoorziene uitgaven op te
vangen, buiten hetgeen in de bestemmingsreserves is vastgelegd, beperkt is.
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Het afgelopen jaar heeft het sociaal domein binnen de
gemeente Arnhem, zoals beschreven in o.a. de Raadsbrief
Ontwikkelingen in het zorgdomein (11-12-2018), te kampen
gehad met een tekort. Om deze tekorten te beheersen, heeft
de gemeente eind 2018 met hoge prioriteit een project opgestart om bezuinigingen in het Sociaal Domein te identificeren
ter hoogte van circa 10 miljoen; deze bezuinigingen moeten
vervolgens vanaf 2020 geeffectueerd worden. Het bestuur is
nauw betrokken in de werkgroepen die gestart zijn om de initiatieven te identificeren die mogelijk kunnen bijdragen een
reductie van dit tekort. Uiteindelijk zal door de gemeente de
(politieke) keuzes gemaakt moeten worden om tot daadwerkelijke bezuinigingen te kunnen komen.
De huidige voorstellen voorzien niet in een reductie van organisatie/personeelskosten van Wijkteams Arnhem.
Zij geven juist blijk van een sleutelpositie voor de wijkteams
in het realiseren van de bezuinigingen, waarbij mogelijk extra
taken toebedeeld worden aan de wijkteams. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre deze uitbreiding van de
opdracht haalbaar is en wat de mogelijke consequenties zijn
voor (de organisatie van) het werk van de wijkteams – en wat
de eventuele impact zal zijn op de werklast en caseload van
wijkcoaches. Een ander risico is dat het niet-behalen van bezuinigingsvoorstellen als gevolg van onduidelijke/onvoldoende politieke keuzes, op het conto van de wijkteams wordt
geschreven. Tot slot bestaat het risico dat bij het niet behalen
van de bezuinigingsvoorstellen, alsnog overgegaan wordt
tot het reduceren van de organisatiekosten van Wijkteams
Arnhem middels het reduceren van FTE’s.
Als aangegeven is het bestuur nauw betrokken bij de ontwikkeling van de bezuinigingsvoorstellen op dit vlak; tevens is dit
onderwerp een terugkerend item op de frequente strategische- en operationele opdrachtgeversoverleggen.
Om de ontwikkeling van de zorgbudgetten goed te monitoren
en verrassingen op dit vlak te voorkomen, zal het bestuur ook
inzetten bij de gemeente op een beter monitoringsysteem,
zoals in de doorkijk naar 2019 reeds is opgenomen.

Overige personeelsrisico’s
Het ziekteverzuim van de stichting is in 2018 versus 2017
licht toegenomen maar laat nog steeds een beter beeld zien
ten opzicht van de sector. Zaak is om dit zo te houden. Een
substantiële stijging zal direct leiden tot hogere werkdruk.
Periodieke rapportages (middels de nieuwe BI-tool) en
besprekingen met de medewerkers moeten ervoor zorgen
dat negatieve ontwikkelingen direct worden onderkend en
voorzien van passende interventies.

jaarverslag 2018

1

De totale salariskosten van het personeel passen binnen de
begroting. De verwachting is dat vanaf 2020 de gemiddelde
periodiekinschaling van de wijkcoaches echter hoger zal zijn
dan tot nu toe begroot. Dit zal in de MJB overleggen met de
gemeente besproken worden.

BTW
Door de Rijksbelastingdienst is in een beschikking in 2016
aangegeven dat de stichting niet BTW-plichtig is. Om een
uitspraak te krijgen op basis van de daadwerkelijke activiteiten, is hiervoor in 2018 correspondentie met de Rijksbelastingdienst gevoerd. De eerste reactie van de belastingdienst
is positief (d.z.w. niet BTW-plichtig) echter niet geheel
eenduidig t.a.v. al onze activiteiten. Om volledige zekerheid te
krijgen zal in 2019 een nieuwe brief verstuurd worden aan de
belastingdienst. Mochten de inzichten van de belastingdienst
veranderd zijn zal dat invloed hebben op de inrichting van de
administratie.

ICT en informatievoorziening
Het belangrijkste risico dat de stichting loopt is de ontwikkeling rond het registratiesysteem. Er is besloten om over
te gaan tot de aanschaf van een ander registratiesysteem,
hiertoe is een aanbesteding in voorbereiding.

STERKE VERHALEN - 25
“Hoe blijf ik werken met hoofd en
hart?” >>>

Dat zal een extra belasting geven voor de organisatie. Samen
met de gemeente zal dit project worden opgepakt, hiervoor
is een bestemmingsreserve ingesteld.
Het gebrek aan eenduidige informatie vanuit de verschillende
systemen maakt dat het verkrijgen van adequate stuur- en
managementinformatie een uitdaging is. Om voldoende grip
te krijgen op de kosten zullen we bij de gemeente inzetten op
een beter monitoringsysteem.
In 2017 is o.a. door de gemeente Arnhem een shared servicecentrum opgericht voor dienstverlening op het gebied van
ICT, de Connectie. De stichting is nog bezig met de ontvlechting van de ICT systemen en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Arnhem. Er is echter nog geen
DVO met de Connectie, met name de leveringsvoorwaarden
zijn nog niet overeengekomen. Zolang er nog geen definitieve
afspraken zijn kan er ook geen definitief uitsluitsel worden
gegeven over blijvende samenwerking met de Connectie.
Dit kan betekenen dat noodzakelijke investeringen in ICT
ondersteuning niet worden gedaan; voor wat betreft de directe ICT middelen als laptops/telefoons is dit opgelost door
een overeengekomen vervangingsoperatie begin 2019. In de
driehoek gemeente, Connectie en de stichting wordt verder
gewerkt om dit op te lossen.

Begroting 2019
De vastgestelde begroting voor 2019 is op hoofdlijnen nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2018. Punt van aandacht
is de cao verhoging, die begroot is op 2% en mogelijk hoger
kan uitpakken. De ontwikkeling van personeelskosten is een
aandachtspunt in de reguliere monitoring van het bestuur.

Alle situaties hierboven beschreven (in de tekstballonnen door de tekst heen) lijken een recept voor
complicaties in het leven van de betrokkenen. Soms
missen inwoners een afslag en wordt het een ander pad
dan zij voor ogen hadden.

Sterke Verhalen?

Regelmatig handelen zorgaanbieders zodanig weinig
kostenbewust, dat ik deze discussie vanuit mijn rol weer
moet voeren.

Ik ken daarnaast vele mooie, hoopvolle en "kleine
stappen trajecten" die nodig zijn voor het herstellend
vermogen van de coach.

Er is geen reisgids voor moeilijke wijken of weerbarstige zorgaanbieders, maar elke keer heb ik een kans om
een eindje mee te lopen en met positiviteit en realiteit
te kijken naar al deze vraagstukken.

Wat een vak en wat een wijk. Op naar een nieuw jaar!

Let op: deze aflevering is niet sterk gedramatiseerd!
Ik realiseer me dat deze opsomming er één is van de
dagelijkse praktijk in 2018.

Een wijkcoach

Ik doe dit samen met ouders, zorgaanbieders en mijn
collega's wiens meedenken en steun onontbeerlijk zijn.
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1 JAARREKENING

1

										

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

								
(na resultaatbestemming)

										
					
Ref.
31-dec-18		
							

€			

31-dec-17		
€			

ACTIVA											

											
											
Vaste activa											
											
Materiële vaste activa 				
1
17.773		
11.738		
Totaal vaste activa					

17.773		

11.738		

Vlottende activa 										
											
Debiteuren en overige vorderingen			
2
41.726		
592.884		
Liquide middelen					
3
3.614.998		
2.773.055		
Totaal vlottende activa					
3.656.724		
3.365.939		
Totaal activa
					
3.674.497		
3.377.677		
		
											
						

						
Ref.
			
							

31-dec-18		
€		

31-dec-17			
€			

PASSIVA											

											
											
Eigen vermogen					4							
Bestemmingsreserves					
1.540.141		
885.928		
Algemene en overige reserves				
263.885		
715.381		
Totaal eigen vermogen					 1.804.026			 1.601.309		
		
											
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
5							
Overige kortlopende schulden				
1.870.471		
1.776.368		
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		
1.870.471		
1.776.368		
												
Totaal passiva						
3.674.497		
3.377.677		
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1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

													

									
									
						
				
						

Ref.

		

2018

Begroting
2018

2017

€

€

€

BATEN												
Opbrengsten maatschappelijke ondersteuning		
					
Overige bedrijfsopbrengsten			

7
8

15.110.581

14.830.348

77.722			

15.137.588		
0

Som der baten						15.188.303
14.830.348
15.137.588		
				
												
LASTEN
												
Personeelskosten				
9
14.182.051
				
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 10
2.010
				
Overige bedrijfskosten				
11
801.525
				
Som der lasten						14.985.586
				
RESULTAAT
					
				
Financiële baten en lasten				
12

13.579.177

12.759.163		

30.600

312		

1.220.571

776.805		

14.830.348

13.536.280		

202.717

0

1.601.309		

0

0

0		

RESULTAAT BOEKJAAR					
202.717
0
1.601.309		
				
														
RESULTAATBESTEMMING											
Het resultaat is als volgt verdeeld:				
2018
2018
2017
				
							
€
€
€		
				
Toevoeging:													
Bestemmingsreserves:												
Ontvlechting ICT						
- 38.191
0
125.000		
Transitie						
- 327.296
0
397.296		
Regiesysteem						
0
0
363.362		
Plan Schuytgraaf / Malburgen				
705.657
0
0
Ziektevervanging en overige onvoorziene personele zaken
314.043
0
0
Algemene reserve					
- 451.496
0
715.651
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202.717

0

1.601.309		
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
					
					

				
			
						

Ref. 		

2018
€

€

2017		
€

€		

Kasstroom uit operationele activiteiten									
Resultaat							
202.717		
1.601.309		
			
Aanpassingen voor:											
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
10
2.010		
312			
								
2.010			
312		
Veranderingen in werkkapitaal:										
- vorderingen				
2
551.158			
- 592.884			
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening courant-krediet)		
5
94.104			
1.776.368			
							
645.261		
1.183.484
Kasstroom uit bedrijfsoperaties					
849.988		
2.785.105		
			
Ontvangen interest			
12
0				
0			
Betaalde interest				
12
0				
0			
							
							
									
0		
0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten				
849.988		
2.785.105		
Kasstroom uit investeringsactiviteiten									
Investeringen materiële vaste activa		
1
- 8.045		
- 12.050			
											
		
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten				
- 8.045			
-12.050		
												
Mutatie geldmiddelen						
841.943		
2.773.055 		
Stand geldmiddelen per 1 januari		
3		
2.773.055			
Stand geldmiddelen per 31 december		
3		
3.614.998		
Mutatie geldmiddelen						
841.943		
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0		
2.773.055		
2.773.055		
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen					
					
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Wijkteams Arnhem is statutair (en feitelijk) gevestigd te Arnhem, op het adres Zeelandsingel 40, en is geregistreerd onder
KvK-nummer 67246214.
De Stichting heeft ten doel het vergroten en bevorderen van
de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Arnhem
en de wijze waarop zij, op basis van wat zij kunnen, meedoen
aan de samenleving.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat
is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

Grondslagen voor het opstellen van de
jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering
van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen,
tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
Wijkteams Arnhem zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan
met een uitstroom van middelen die economische voorde-
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len in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op
de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of
de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in
de economische realiteit met betrekking tot het actief of de
verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn
overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de
functionele valuta is van Wijkteams Arnhem.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste
activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling
en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet
afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
- Inventarissen : 10%.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met
bijzondere waardeverminderingsverliezen.

WIJKTEAMS ARNHEM

49

Kortlopende schulden en overige financiële
verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen

mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt
om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze
kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de
kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de
opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
		

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde,
inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening
wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte
oninbaarheid, welke dan in mindering wordt gebracht op de
Personeelsbeloningen en andere personeelsbetreffende vordering.
beloningen
							
			
De lasten van de salarissen, sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten
Liquide middelen
en lasten voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
			
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden
			

Pensioenen
		

Wijkteams Arnhem heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenoop een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdienmen met een resterende looptijd van meer dan één jaar.
de loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van
heeft opgebouwd bij Wijkteams Arnhem. De verplichtingen,
maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking
die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaarondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Weldeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
zijn. Wijkteams Arnhem betaalt hiervoor premies waarvan
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de
de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door
langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.						 de werknemer. Wijkteams Arnhem heeft geen verplichting
tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een
tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van ho			
gere toekomstige premies. Wijkteams Arnhem heeft daarom
Algemeen
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
					
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten
							
en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
			
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn
gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het
jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze
betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en
lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.			
		
			

Opbrengsten
				

Overige bedrijfskosten
			

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

							

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van
het kasstroomoverzicht			
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte
methode.						
				

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de
staat van baten en lasten verwerkt wanneer het bedrag van
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
							

ACTIVA
1 Materiële vaste activa 									
										
										31-dec-18

De specificatie is als volgt:								
€		
											
Inventarissen									
17.773		
									
Totaal materiële vaste activa							
17.773		
											
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:		
2018		

31-dec-17
€
11.738		
11.738
2017

										
€		
€
											
Boekwaarde per 1 januari 								
11.738		
0
Bij: investeringen									
8.045		
12.050
Af: afschrijvingen									
2.010		
312
											
Boekwaarde per 31 december							
11.738		
11.738		
									
Toelichting										
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa
per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder bijlage 2.3.						
				
											

2 Debiteuren en overige vorderingen								
De specificatie is als volgt:								31-dec-18

31-dec-17

										
€		
€
											
Vorderingen op debiteuren								
25.739		
103.981
Nog te ontvangen baten								
3.000		
471.697
Vooruitbetaalde kosten								
11.815		
7.395
Nog te ontvangen bedragen:										
Waarborgsommen								
260		
260
Vordering op pensioenpremies							
912
8.389
Overige overlopende activa							
0
1.161
Totaal debiteuren en overige vorderingen						
41.726		
592.884
											
											

3 Liquide middelen

										

											
De specificatie is als volgt:								31-dec-18

										
€		
Bankrekeningen:										
ABNAMRO rekening courant							
3.614.998
Totaal liquide middelen								
3.614.998
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31-dec-17
€
2.773.055
2.773.055
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PASSIVA										
4 Eigen vermogen

									

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:				31-dec-18

31-dec-17

										
€		
€
											
Bestemmingsreserve								1.540.141
885.928
Algemene en overige reserves							
263.885		
715.381
Totaal eigen vermogen								1.804.026
1.601.309
											
Bestemmingsreserve										
						Saldo per
ResultaatOverige
Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven:		 1-jan-2018
bestemming
mutaties
31-dec-2018
						
€		
€		
€		
Bestemmingsreserve:										
Ontvlechting ICT					
125.000
- 38.191		
0		
Transitie					
397.296
- 327.296		
0		
Regiesysteem					
363.632		
0		
0		
Ziektevervanging en overige onvoorziene		
0
314.043		
0		
personele zaken					
		
		
		
Plan Schuytgraaf / Malburgen			
0		
705.657		
0		

€
86.809
70.000
363.632
314.043
705.657

											
Totaal bestemmingsreserve			
885.928		
654.213		
0		
1.540.141
											
Algemene en overige reserves										
						Saldo per		
ResultaatOverige
Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven:		
1-jan-2018
bestemming
mutaties
31-dec-2018
						
€		
€		
€		
											
Algemene reserve				
715.381
- 451.496		
0		
											
Totaal algemene en overige reserves			
715.381
- 451.496		
0		
											
Toelichting										
De resultaatbestemming over periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 is, vooruitlopend op
de vaststelling van de jaarrekening tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht, voor € 654.213 toegevoegd
aan de eind 2017 gevormde bestemmingsreserves.

€
263.885
263.885

De ontvlechting van de ICT zal grotendeels plaats gaan vinden in 2019.
Het regiesysteem is niet in 2018 gerealiseerd en is doorgeschoven naar 2019.
Ten behoeve van ziektevervanging en overige onvoorziene personele zaken is er een nieuwe
bestemmingsreserve gevormd voor een bedrag van € 314.043.
Voor Schuytgraaf & Malburgen/Elderveld is een bestemmingsreserve gevormd ter hoogte van € 705.657.
Deze reserve is gevormd voor de Pilot Samenwerken met de wijk. In deze pilot zullen extra coaches worden
ingezet in de 2 wijken met als doel het intensiveren van preventie, het samenwerken met verwijzers en
het bieden van kortdurende ondersteuning/begeleiding.
		
Het positieve resultaat van het boekjaar 2018 zal deels worden gebruikt voor de toevoeging aan de bestemmingsreserves. Daarnaast is er een bedrag van € 451.496 onttrokken per balansdatum aan de algemene reserve.			
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5 Kortlopende schulden										
											
De specificatie is als volgt:								31-dec-18

31-dec-17

										
€
€
											
Crediteuren									 244.480		 280.947
Belastingen en premies sociale verzekeringen						
895.578		
855.676
Nog te betalen salarissen								
1.059
2.860
Overige overlopende passiva:										
Reservering vakantiedagen								
483.422		
498.058
Reservering loopbaanbudget							
222.098		
96.325
Overlopende passiva								
23.834
42.501
										
Totaal overige kortlopende schulden							1.870.471
1.776.368
										
											

6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Huurverplichtingen							
Locatie					
Huur/servicekosten
Totaal 2018
Einddatum overeenkomst
					
p/mnd			
				
Zeelandsingel 40				4.817			57.804		31-12-2019		
Kazerneplein 2				3.029			36.350		31-12-2019			
Laan van Presikhaaf 7			2.488			29.858		31-12-2019			
Bonte Wetering 89			2.371			28.448		31-12-2019			
Spijkerstraat 185a			2.848			34.175		31-12-2019			
Graslaan 97 en 97D			2.686			32.228		31-12-2019			
Pallas Atheneplein 2			2.672			32.067		31-12-2019		
Croydonplein 388			1.970			23.634				
Broekstraat 2				 88			 1.056		14-11-2019			
Volkerastraat 185			
217			
2.600		
31-12-2019		
Jachthoornlaan 1a			 200			 2.400		30-12-2019			
Onder de Linden 170			
140			
1.680		
07-01-2020
Nassaustraat 4a				
100			
1.200		
onbepaalde tijd

Overige verplichting
										
Dienstverleningsovereenkomst AAG					125.928		jaarlijks opzegbaar			
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1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN								

						

7 Opbrengsten maatschappelijke ondersteuning					
		
De specificatie is als volgt:							
		
									

2018

2017

€		

€			

Gemeente Arnhem							15.110.581

15.137.588			

Totaal									15.110.581

15.137.588

8 Overige bedrijfsopbrengsten					
		
De specificatie is als volgt:							
		
									

2018

2017

€		

€			

Overige opbrengsten							

77.722		

0			

Totaal									

77.722		0			

LASTEN														

9 Personeelskosten													
									
De specificatie is als volgt:							
									

2018

2017			

€		

€			

Lonen en salarissen							10.393.085
Sociale lasten								 1.772.312
Pensioenpremies								
963.184
Andere personeelskosten:							
504.334

9.435.391		
1.642.620
839.338		
388.502			

Subtotaal								13.632.915
Personeel niet in loondienst						
549.137

12.305.851		
453.312			

Totaal personeelskosten							14.182.051

12.759.163			

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE’s) per segment:							
SWTA									
209,9
194,2			
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden		

209,9

194,2
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10 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa					
													
De specificatie is als volgt:							
									

2018
€		

2017			
€			

Afschrijvingen:												
- materiële vaste activa							
2.010
312			
Totaal afschrijvingen							

2.010

312			

														
		

11 Overige bedrijfskosten										

														
De specificatie is als volgt:							 2018		
2017			
									
€		
€			
Kosten huisvesting												
Huur en servicekosten gebouwen						
288.223
269.581		
Energiekosten								
6.046
5.169		
Kosten schoonmaak							
12.758
10.162			
Overige huisvesting							
9.636
11.524			
		
									
316.662
296.436			
Kantoorkosten													
Kantoorbenodigdheden							
15.025
13.977			
Drukwerk								
16.503
7.851			
Kosten automatisering						
57.748
11.749			
Kosten administratieve diensten					
4.560
43.697			
Kosten financial services						
49.195
35.029			
Kosten salarisverwerking						
96.591
60.707			
Kosten communicatie/overig			
			
12.309
33.663			
			
									
251.930
206.674			
Algemene kosten												
Accountantskosten							
15.004
12.100			
Overige advieskosten							
14.315
9.783			
Bijdragen en lidmaatschappen						
30.189
20.612			
Governancekosten							
18.221
14.657			
Representatiekosten							
3.215
8.218			
Assurantiën							
26.531
26.994			
Expertisenetwerk							
29.471
115.728			
Vergaderkosten								
25.092
20.511			
Overig									
70.895
45.092			
			
									
232.932
273.695			

Totale overige bedrijfskosten						
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12 Financiële baten en lasten											
									
De specificatie is als volgt:							

2018		

2017			

									

€		

€			

Rentebaten								
Rentelasten								

0		
0		

0			
0			

Totaal financiële baten en lasten						

0		

0			

															

13 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

														
De bezoldiging van de functionarissen die over 2018 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:				
											
														
1 Naam topfunctionaris		
J.A. van Burken
M. van Woerkum R. Klok		
M.J. Otten
E.S. Bouwman
2 Functionaris (functienaam)
Teamleider
Teamleider
Teamleider
Teamleider
Teamleider		
				bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder
3 In dienst vanaf (datum) 		
1-jan.-18		
1-jan.-18		
1-jan.-18		
1-jan.-18		
1-jan.-18
4 In dienst tot (datum)		
31-dec.-18
31-dec.-18
31-dec.-18
31-dec.-18
31-dec.-18
5 Deeltijdfactor (percentage)
1,0		
1,0		
1,0		
1,0		
1,0
6 Bruto-inkomen (incl. salaris,
vakantiegeld, eindejaarsuitkering
en andere vaste toelagen)
93.293		
89.703		
85.848		
86.948		
86.378
Individueel WNT maximum
125.000		
125.000		
125.000		
125.000		
125.000
1 Naam topfunctionaris		
A.M. Kwakman
2 Functionaris (functienaam)
Teamleider
				bestuurder
3 In dienst vanaf (datum) 		
1-jan.-18		
4 In dienst tot (datum)		
31-dec.-18
5 Deeltijdfactor (percentage)
1,0		
6 Bruto-inkomen (incl. salaris,
vakantiegeld, eindejaarsuitkering
en andere vaste toelagen)
89.631		
Individueel WNT maximum
125.000		
1 Naam topfunctionaris		
				
2 Functionaris (functienaam)
3 Duur dienstverband in 2018
4 Deeltijdfactor (percentage)
5 Beloningen in 2018		
Individueel WNT maximum

P. van het Erve
Teamleider
bestuurder
1-jan.-18		
31-dec.-18
1,0		

J.G. Meijerink
Teamleider
bestuurder
1-jan.-18		
31-dec.-18
1,0		

C.M.F.H. Pans
Zakelijk					
medebestuurder		
27-aug.-18			
31-dec.-18		
0,9			

87.629		
125.000		

74.139		
125.000		

27.789
43.346

J.W. JansenS.M. Timmer
P.H. Galema
B. De Jong
Krajenbrink							
Voorzitter
Lid		
Lid		
Lid		
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1		
1		
1		
1		
3.812		
2.250		
2.759		
2.420		
18.750		
12.500		
12.500		
12.500		

D.W.J.G.
Ortse
Lid
1/1 - 31/12
1			
2.662
12.500

				

14 Transacties met verbonden partijen 								
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling,
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden,
is opgenomen onder punt 13.							
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening								
Het Algemeen bestuur van Wijkteams Arnhem heeft de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van
18 maart 2019.													
		
De Raad van Toezicht van Wijkteams Arnhem heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van
21 maart 2019.													
		

Resultaatbestemming										
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.							
								
														

Gebeurtenissen na balansdatum										
					
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2018.			
												
														

Ondertekening door leden van de Raad van Toezicht							

						
														
		
													
W.G.						W.G.								
		
S.M. Timmer			21-03-19		J.W. Jansen - Krajenbrink		21-03-19				
					
														
		
														
		
W.G.						W.G.								
		
P.H. Galama			21-03-19		B. De Jong			21-03-19				
				
														
		
														
		
W.G.														
D.W.J.G Ortse			21-03-19										
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2 OVERIGE GEGEVENS

					
					

2.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

		

					
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina’s.				
		

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Sociale Wijkteams Arnhem te Arnhem

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Sociale Wijkteams Arnhem te Arnhem gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richt-lijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2018;
2 de winst- en verliesrekening over 2018; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Sociale Wijkteams Arnhem zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Materialiteit

Momenteel is niet geheel duidelijk of en in hoeverre de stichting in het kader van haar activiteiten (deels)
BTW-plichtig is. Vooralsnog staat het Bestuur van de stichting alsmede de Gemeente Arnhem als enige
subsidient op het standpunt, dat geen BTW behoeft te worden afgedragen over de opbrengsten samenhangend met de Dienstverlening Overeenkomst met betreffende Gemeente. Indien zulks wel aan de orde
zou zijn, betreft dit waarschijnlijk een materieel bedrag. Ons oordeel is hierop niet aangepast.

Paragraaf inzake de fiscale positie van de stichting
Momenteel is niet geheel duidelijk of en in hoeverre de stichting in het kader van haar activiteiten (deels)
BTW-plichtig is. Vooralsnog staat het Bestuur van de stichting alsmede de Gemeente Arnhem als enige
subsidient op het standpunt, dat geen BTW behoeft te worden afgedragen over de opbrengsten samenhangend met de Dienst Verlening Overeenkomst met betreffende Gemeente. Indien zulks wel aan de orde
zou zijn, betreft dit waarschijnlijk een materieel bedrag.
Ons oordeel is hierop niet aangepast.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
- gegevens omtrent de toepassing van de WNT, en
- het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening
2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid,
zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.
Wij zijn door de raad van toezicht in 2017 benoemd als accountant van Stichting Sociale Wijkteams
Arnhem vanaf de controle van het boekjaar 2017.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richt-lijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is
het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen
heeft om de stichtingte liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in
de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen
ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs
onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
onafhankelijkheid te waarborgen.
Nijmegen, 28 februari 2019
VWG audit & assurance
w.g. Th. Verwoert RA
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3.1 BIJLAGE MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

														
														

			Bedrijfs-												
			
gebouwen en
Machines en
Inventarissen
Automatisering
VervoerTotaal
			
terreinen		
installaties					
middelen			
			

€		

€		

€		

€

€		

€

Stand per 1 januari 2018												
- aanschafwaarde
0		
0
12.050		
0
0
12.050
- cumulatieve
herwaarderingen		
0		
0		
0		
0
0		
0
- cumulatieve
afschrijvingen		
0		
0
312		
0
0
312
Boekwaarde per 1 januari 2018

0		

0

11.738		

0

0

11.738

Mutaties in het boekjaar												
- investeringen		
0		
0
8.045		
0
0
8.045
- herwaarderingen
0		
0		
0		
0
0		
0
- afschrijvingen		
0		
0
2.010		
0
0
2.010
- bijzondere waardeverminderingen 0		
0		
0		
0
0		
0
- terugname bijz.
waardeverminderingen
0		
0		
0		
0
0		
0
- terugname geheel
afgeschreven activa										
aanschafwaarde		
0		
0		
0		
0
0		
cumulatieve herwaarderingen
0		
0		
0		
0
0		
cumulatieve afschrijvingen
0		
0		
0		
0
0		

0
0		
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde		
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo		

0		
0		
0		
0		

0		
0		
0		
0		

0		
0		
0		
0

Mutaties in boekwaarde
(per saldo)		

0		

0

0		
0		
0		
0		

0
0
0
0

0		
0		
0		
0		

6.035		

0

0

6.035

Stand per 31 december 2018											
- aanschafwaarde
0		
0
20.095		
0
0
20.095
- cumulatieve herwaarderingen
0		
0		
0		
0
0		
0
- cumulatieve afschrijvingen
0		
0
2.322		
0
0
2.322
Boekwaarde per
31 december 2018

0		

0

17.773		

0

0

17.773

Afschrijvingspercentage
5% - 10%
10% - 20%
10,0%
20,0%
20,0%				
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